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Abstract

Vi lever i ett samhälle där bilder ständigt ökar i betydelse. Viktiga och växande 

kommunikationskanaler är hemsidor på internet och sociala medier. Företag och 

organisationer använder ofta sin hemsida för att förmedla vilka värden företaget eller 

organisationen vill stå för. Det blir då viktigt att inte bara förmedla fakta utan även få fram 

önskad känsla i budskapet. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska uttrycka sig i visuell 

form för att förmedla den känsla man vill framhäva, det är svårt att veta hur bilden påverkar 

och styr oss som betraktare.

I min undersökning så tar jag upp frågan om hur man kan utrycka sig i visuell form för att

förmedla känslor över webben med hjälp av bilder och layout. Specifikt så har jag valt att i 

min undersökning studera hur man kan förmedla hopp på en cancerorganisations hemsida.

Tidigare forskning om definitionen av en bild och interaktionen mellan betraktare och bild 

ligger till grund för min undersökning. Utifrån min fråga om hur man kan förmedla hopp, så 

har jag gjort en diskursanalys av hemsidor för organisationerna Cancerfonden och Ung

Cancer. En enkät och en gruppintervju har gjorts för att se hur dessa hemsidor uppfattas av 

olika målgrupper när det gäller förmågan att förmedla känslan av hopp. Undersökningens 

slutsatser har sedan använts för att gestalta en ny projekt-hemsida som ska drivas av en 

liknande organisation, Barncancerfonden. En preliminär version av denna hemsida 

presenteras och de specifika elementen diskuteras baserat på tidigare litteratur och 

undersökningens resultat.

Nyckelord

Bildkommunikation, Hopp, Semiotik, Kvasi-objekt, Interaktion  
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English title: Hope and knowledge: To communicate feelings with pictures

Abstract

We live in a society where images are increasingly growing in importance. Important new 

communication channels are websites on the Internet and social media. A website is often 

used by companies and organizations to communicate the values of the company or 

organization. It then becomes important to not only convey facts but also produce the desired 

sense of emotion. It is not always easy to know how to express oneself in a visual form to 

convey the feeling you want to emphasize since it is difficult to know how the image affects 

and guides us as viewers. 

In my investigation I will take up this issue in order to discuss how to convey emotions over 

the web using pictures and layout. Specifically, I have chosen in my study to examine how to

convey a sense of hope through a cancer organization's website. Previous research on the 

definition of an image and the interaction between viewer and image is the basis for my 

investigation. Based on my basic question about conveying hope I have made a discourse 

analysis of two existing websites. A questionnaire and a group interview have also been 

carried out in order to see how these websites are perceived by different target groups with 

regard to the ability to convey the feeling of hope. A comprehensive discussion of the results

is reported. The conclusions of the investigation have then been used to design a new 

prototype website for a similar organization, the Children's Cancer Association. The 

preliminary version of this website is presented and the specific parts of this website are 

discussed based on previous literature and the results of the investigation.

Keywords

Communication through images, Hope, Semiotics, Quasi-Objects, Interaction
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1 Inledning
 

1.1 Bakgrund

 
I dagens samhälle blir vi alltmer omgivna av bilder, bilder som styr och vägleder oss. 

Vi har gått från att ha varit ett informationssamhälle till ett bildsamhälle där det både blir fler 

bilder per invånare och mer bildkommunikation mellan människorna (Sonesson, 2016). Den 

senaste utvecklingen är att det inte bara är stillbilder utan även rörliga bilder som 

kommuniceras. Ett exempel är att Youtube som har blivit en användbar kommunikationskanal

för både individer och organisationer. Videos sprids nu snabbt i alla sammanhang, från 

hemsidor till jobbsökande. Vi kan se av Sonesson (2016) att bilden har en påverkan på 

dagens kommunikation i samhället och att ett bildsamhälle växer fram. Speciellt är hemsidor 

och sociala medier en del av detta växande bildsamhälle.

Hur påverkar då bilden vår kommunikation? Michel Serres (2012) utrycker i sin teori om 

kvasi-objekt att ett kvasi-objekt identifieras först i relation till ett subjekt. Serres pratar också 

om kvasi-objektets makt att styra oss människor och därigenom hur vi kommunicerar. Om nu 

bilden både skapas och tolkas utifrån sitt sammanhang och därmed både påverkas av och 

påverkar samhället blir det förstås väldigt intressant att diskutera hur alla dessa bilder 

interagerar med människor och hur det påverkar vår mänskliga kommunikation när bilden inte 

längre bara kan ses som ett objekt utan även som ett slags subjekt. Särskilt intressant blir det 

när det gäller kommunikation av fenomen som inte enkelt eller entydigt kan uttryckas i ord, 

t.ex. känslor, och hur dessa förmedlas genom moderna kanaler som internet och sociala 

medier. Detta har för mig varit en intressant utgångspunkt för frågeställningen i denna studie.

1.2 Frågeställning
 

1.2.1 Huvudfråga

Hur kommuniceras känslor över webben med hjälp av bilder och layout?

1.2.2 Underfråga

Hur kan en känsla av hopp kommuniceras på en ideell barncancer-organisations websida?
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1.3 Syfte
Syftet med mitt kandidatarbete är att belysa hur bilder, färg och form kan användas för att 

sprida känslomässiga budskap och hur det passar in i en organisations kommunikationsprofil.

Specifikt vill jag undersöka hur layout och bilder påverkar kommunikationen på en ideell 

barncancerorganisations hemsida, eftersom dessa ofta har ett känslomässigt budskap. Som 

specifika exempel har jag valt att arbeta med olika cancerföreningars verksamheter.

1.4 Definition av begrepp

1.4.1 Bilden

En bild kan definieras på olika sätt men vi förhåller oss till beskrivningen att en bild är en 

platt yta med färgpigment på, (Sonesson G, 2016) så som fotografier, reklambilder och andra 

bilder som publiceras i media. Bilden har funnits i vårt samhälle i urminnes tider. Från att ha 

börjat som krumelurer på en grott vägg, har bildspråket bland annat utvecklat stiliserade 

symboler för till exempel toaletter, sök och hem, symboler på internet och vägskyltar, där 

språklig kommunikation är nedsatt eller måste uppfattas snabbt. Idag har fotografiet tagit över 

mycket av de handmålade hantverken, och den nyare bildformen är den rörliga bilden, alltså 

filmen (Sonesson G, 1992). I min text så pratar jag om bilden som ett två-dimensionellt

objekt.

1.4.2 Vad är kommunikation?

Kommunikation innebär att man överför information från en avsändare till en mottagare. Här 

brukar man skilja mellan personkommunikation och masskommunikation. Person-

kommunikation är mellan två parter till exempel när vi pratar, med varandra, skickar ett sms 

eller e-post. Masskommunikation är när man vill nå ut med information till flera samtidigt,

det kan till exempel vara genom en reklamkampanj (Wallenberg-Myran A, 2010). I mitt 

arbete kommer jag att fokusera på masskommunikation som når ut till flera individer.
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1.5 Tidigare forskning

Det finns många aspekter på bilder och bildkommunikation.  Jag har valt ut följande aspekter 

som jag tycker kopplar till min frågeställning och mina metoder.

Bildsemiotik

Begreppet kvasi-objekt

Bilden som kommunikationssätt

Kopplingen mellan ord och bild

Bilden i vetenskapen

Layout som en bild

Kunskap och hopp

Nedan följer en närmare redogörelse för de olika områdena.

1.5.1 Semiotik och bildsemiotik 

Semiotiken är en vetenskap som har till uppgift att studera olika tecken och deras betydelser 

och hur det skiljer sig beroende på i vilken form som de förmedlas, exempelvis bild eller text. 

Vi har gått från ett informationssamhälle till ett bildsamhälle, där bildens andel av 

informationsflödet ökar dramatiskt på bekostnad av tal och skrift. En konsekvens av detta är 

att andra människor alltmer kan bestämma och påverka vilka bilder vi ser och därmed vilken 

uppfattning vi får av verkligheten. Som företeelse blir bilden ett allt mer betydelsefullt 

kommunikationssätt och det blir därför viktigare att studera bildens semiotik, hur bilden 

kommunicerar och överför information för att förstå dagens samhälle. En bild i vid mening 

utgår från en plan yta med färgpigment på. Dess olika färgfläckar skapar olika tecken för 

någonting annat, och flera tecken tillsammans är det vi ser som en bild. Bilden byggs alltså 

upp av ett stort antal ”tecken” som kan tolkas både var för sig och som en helhet. (Sonesson, 

G 1992) Varje enskilt tecken i en bild är en viktig budbärare men varje enskilt tecken måste 

inte alltid ha en betydelse i sig själv utan kan bli en betydelsebärande enhet först i en

helhetsbild. Till exempel kan vi ta näsa, ögon och mun i ett ansikte, som enskilda tecken så 

behöver de inte vara av betydelse men ritar vi ett ansikte så blir de desto viktigare

beståndsdelar för att skapa en helhet. Bilden är betydelsebärande i den mån att den är en 

liknelse av verkligheten och kan därmed inte inneha alla delar som den verklighet den
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refererar till har. (Sonesson, G 2016). I mitt arbete ska jag göra layout till en websida och vara 

med och påverka vilka bilder som ska läggas upp för att förmedla hopp till svårt cancersjuka 

barn. Så man måste tänka på att varje liten detalj är betydelsefull för att den som helhet kunna 

förmedla hopp. Något man också bör tänka på när man utformar en grafisk profil är att den

bara ska illustrera verkligheten och det blir naturligt att den grafiska symbolen inte kan se ut 

exakt som verkligheten.

1.5.2 Kvasi-objekt

I humanistisk teori så sätts människan i centrum och ges en unik position i världen. 

Posthumanismen däremot ifrågasätter och kritiserar denna teori med människan i centrum och 

syftar på att människan inte kan förstås utan sitt sammanhang och samhällets kontext.

(Gustafson U, 2013) I boken Posthumanistiska nyckeltexter har ett flertal forskare skrivit om 

sina olika teorier och begrepp. En av dem är Michel Serres som beskriver sin teori om kvasi-

objektet. Ett kvasi-objekt är bara vad det är i sin relation till sitt subjekt (Serres M, 2012) 

alltså kan man se det som att allting kan vara kvasi- objekt (både subjekt och objekt) och att 

det först är i sin relation till varandra som subjektet och objektet definieras och får sin 

mening. 

Ett klassiskt exempel för att förklara begreppet kvasi-objekt är att använda sig av bollen och 

fotbollsspelande. På marken är bollen helt meningslös den ligger bara där, det bollen behöver 

är ett subjekt som kan spela med den - en relation för att få en mening. Men för att en spelare 

ska bli skicklig så måste spelaren låta sig följas av bollen istället för att låta bollen följa 

spelaren och det är först nu i relationen som spelaren och bollen definieras, får en mening och 

då blir bollen ett så kallat kvasi-objekt. (a.a) I min undersökning så är det bilden som är kvasi-

objektet, liksom bollen så behöver bilden ett subjekt som oss människor för att få en mening 

och kunna tolkas och även skapas. Bilden är också med och styr oss människor genom att 

påverka våra normer, ställningstagande och kommunikation med sitt budskap.
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1.5.3 Bilden som ett kommunikationssätt

Åberg (2004, a) refererar till den danske filosofen Kjorup i sitt bidrag till antologin ”Bild och 

samhälle Visuell analys som vetenskaplig metod”. Kjorups grundtanke är att bilden för att 

vara kommunikativ måste vara föreställande. Han förklarar detta genom att göra följande 

jämförelse: om man står och väntar vid en busshållplatsskylt då är det inte hur bussen ser ut 

som är det viktiga, vi väntar på en buss som kan se ut hur som helst, men om vi till exempel 

ska träffa på någon vi aldrig har träffat förut så letar vi efter en specifik person med vissa 

karakteristiska drag som vi har hämtat från en bild. En annan notering vi kan göra är att bilden 

måste vara i ett sammanhang och ha en kontext för att fungera som ett kommunikationssätt.

En intressant fråga blir ju då om en abstrakt bild kan förmedla en känsla? Man kan kanske 

hävda att det går trots att bilden inte är föreställande. Men då lutar sig bilden sannolikt mot sin 

kontext som i sin tur innehåller föreställande element. På så vis kan man kanske säga att 

Kjorup har rätt i en vidare mening. 

Som grund för denna tanke om bildkommunikation ligger kommunikationsmodellen sändare-

meddelande-mottagare. Modellen har sedan utvecklats och omarbetats. Åberg, C. (2004, a)

refererar till Gerholm som menar att det inte bara är den språkliga situationen som är 

betydelsefull för kommunikationen utan plats, tillfälle, gester, hållning och social status har

också betydelse för kommunikationen. Den kommunikation som Gerholm syftar till i detta 

fall är direkt kommunikation, där båda parter är tillsammans. Det uppstår en fråga om hur 

man förmedlar detta när kommunikationen sker visuellt men på distans och där man inte kan 

se gester och hållning? Den rörliga bilden gör det lättare att visuellt förmedla den 

situationsbaserade kommunikationen genom gester och kroppsspråk.

En kommunikation i icke verbal form ger en frihet till tolkning och även en inbjudan för 

mottagaren att fortsätta kommunikationen. Med bildkommunikation vill du ge betraktaren/

mottagaren kunskap om hur vi bör leva eller hur världen ser ut. Visuell kommunikation är 

alltså inte bara ett sätt för att föra vidare fakta-information från ett ställe till ett annat utan 

även ett känslomässigt uttryckssätt. (Molander, 2011). Molander bekräftar också att 

kommunikation skapas först där det visuella slutar och att det är vid relationen mellan den 

visuella bilden (objekt) och mottagare (subjekt) som kommunikationen uppnås. Molanders 
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beskrivning av kommunikation påminner om kvasi-objekt enligt Michel Serres terminologi.

Molander (2011) menar också att ”kommunikation” är en konstform då de gestaltar både 

tankar och yttrande. Molander hävdar likt Gerholm (Åberg, C.2004,a) att dynamik och rörelse 

är grundläggande i en kommunikation.  

Ett visuellt utryck (bilden) ger alltid möjlighet till olika tolkningar, och så fort en tolkning är 

gjord och kommunikationen skapas kan en ny tolkning och nya kommunikationer skapas 

(Åberg, C.2004,a). Det kan liknas vid viskleken där någon börjar viska ett ord, mottagaren 

tolkar det ordet och viskar det vidare till någon annan och har därmed startat en ny 

kommunikation. Ett sådant synsätt för också in en tidsaspekt där tolkningen kan variera i 

tiden. Samtidigt finns det ju ofta gemensamma mänskliga erfarenheter och normer som gör att 

vi åtminstone lokalt och vid en viss tidpunkt kan förvänta oss att betraktaren gör vissa

likartade tolkningar. Även om friheten att tolka är stor är den inte helt slumpmässig. För mig 

som bildskapare är det viktigt att ha de här komplexa relationerna i åtanke vid skapandet av 

en bild.

 

1.5.4 Bildens kommunikativa användning i teknik och vetenskap

Den visuella bildens kommunikation har en betydelsefull roll inom vetenskapen. Inom bland 

annat nationalekonomin och naturvetenskapen använder man sig av bilder i form av grafer 

och skisser, alltså abstrakta bilder. I just dessa abstrakta bilder handlar det mest om att 

kommunicera ut lärdom kring ett visst ämne, men en abstrakt bild kan också utgöra grund för 

en tanke, som är starten på en kommunikation. Bilder kommunicerar fakta i form av bevis och 

dokumentations i yrken som polis och tjänstemän (Åberg, C.2004, b). Läkare och medicinska 

forskare använder sig mycket av bilder till exempel vid röntgen då maskinen scannar av 

kroppen så att vi kan se hur kroppen ser ut inuti. Maskinen samlar alltså in information och 

kommunicerar den vidare till oss människor. Inom läkaryrket så är bilden också ett 

oumbärligt verktyg vid kirurgiska ingrepp då bilden kommunicerar och visar vad det är man 

håller på med eller vad det är man ger sig in på. (Ur Access 2010). En sådan här mer 

faktaorienterade bilder kan vara svårt att direkt koppla till ett känslomässigt budskap men 

däremot kan de, beroende på sammanhang, ge ett indirekt känsligt budskap. Om man till 

exempel röntgar en del av kroppen så kan både positiva och negativa känslor väckas genom 

röntgenbilden. I ett sådant här indirekt budskap så ger man mottagaren ett väldigt stort 
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inflytande på budskapet. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när man designar websidor som 

också ska innehålla vetenskapliga fakta, exempelvis medicinsk cancerinformation.

1.5.5 Bilden och orden

Sonesson (2016) beskriver teorier från Umberto Eco och Nelson Goodman som hävdar att 

skillnaden mellan bilden och språket är att språket är uppdelbart i mindre enheter som ord och 

bokstäver medan en bild framstår som en enhet där minsta lilla streck är potentiellt 

betydelsebärande, alltså att vi kan se bilden som ikonisk. En ikon är i detta sammanhang till 

exempel att en bild av en rullstol betyder att en plats är avsedd för rörelsehindrade.

Åberg, C. (2004, c) hävdar att Kjorup menar att bilden är refererande i sig själv på ett sätt inte 

det verbala språket är, han menar om man till exempel ska kopiera en bild så är varje 

penseldrag, skuggning, vinkel och så vidare betydelsefull för bildens budskap. Man behöver 

alltså en förståelse för bildens helhet för att rätt tolka dess detaljer. Här kan vi se en koppling 

till terminologin om kvasi-objektet liksom i exemplet att spelaren måste följa bollen för att bli 

skicklig så måste vi här låta bilden ta kommandot och styra oss för att förstå bilden och dess 

budskap. Ett språkligt meddelande är möjligt att kopiera utan förändring för betydelsen,

förutsättningen är bara att alfabetet är det samma. Därför hävdar Kjorup att bilden är ett bättre 

lämpat sätt att skildra verkligheten, medan språket är mer lämpligt för att samtala. Något som 

styrker Kjorups antydande är också om man tar till exempel ordet ”boll” så är det en 

slumpmässig boll och ordets betydelse skiljer sig från språk till språk medan om du har en 

bild på en boll så uppfattas den och förstås som samma fenomen oavsett språk. (Åberg, C 

2004, c)

Språket är nog det kommunikationsmedel vi har mest kunskap om, så många analysmodeller 

inom lingvistiken ligger till grund för analysmodeller även för icke-verbala uttrycksformer.

Roland Barths, som sägs ha startat bildsemiotiken med sin analys av en reklamaffisch från 

Panzani-spaghettin, uppmärksammar att affischen innehåller både text och bild som

tillsammans skapar en kontext och av det kan Barthes bestämma affischens kommunikativa

egenskaper. (Sonesson, G 2016) Det leder vidare till frågan om språkets roll för att analysera 

och diskutera bildens betydelse. Alltså, en bild kan förmedla en känsla men om vi ska 

analysera och diskutera budskapet i bilden så måste vi använda oss av orden och utnyttja både 
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språkets möjligheter och inse dess begränsningar. På det viset är bild och ord 

sammankopplade.

1.5.6 Layouten som kommunikativ bild

Åberg, C. (2004, a) skriver om Kjorups teori att en bild ska vara föreställande och vara i en 

kontext för att vara kommunikativ. Det leder till en intressant fråga om abstrakta bilder inte 

kan förmedla en känsla bara utifrån sin kontext. Som jag inledningsvis skrev i definition av 

bilden, att generellt sett så definieras en bild som en plan yta med färgpigment.(Sonesson G, 

2016) Av den definitionen skulle man kunna dra slutsatsen att layouten på en websida också 

är en slags bild eftersom det är en plan yta och den innehåller färgpigment. En websida kan 

luta sig tillbaka på dess kontext som i sin tur har föreställande element. 

Författaren Augustsson, F., (2004) skriver att om man ska analysera en hemsida så måste 

man också se den som ett visuellt objekt i sin helhet, till exempel kan man se det som det 

visuella objektet bilden. Som slutsats draget från detta stycke så kan vi alltså också se 

layouten som en bild och som bild i förhållande till sin kontext är layouten även 

kommunikativ.

1.5.7 Kunskap och hopp

Kommunikation skapar en slags gemenskap genom att den skapar en ömsesidigmedvetenhet.

Hermeneutiken är en filosofi där tolkning av en mening och värderingar i en handling ska 

skapa förståelse (Psykologiguiden.se, 2016). Hermeneutiken anser att kommunikationen är 

väsentlig för människans tillvaro och förståelse av varandra men även för text, bild och andra 

kulturella föremål. En kommunikation är som ett avslutat projekt, alltid öppen för yttrande 

och tolkningar vilket bidrar till ständigt utvecklad förståelse och kunskap om mänskligt liv.

Enligt Molander (2011) är strävan efter kunskap ett väsentligt anlag för människan. 

Pragmatismen är en amerikansk filosofi som fokuserar mer på att lära genom att göra.

(Psykologiguiden.se, 2016) Den talar emot att kunskap är en viktig punkt för människan utan 

hävdar istället att det är värdet av mänsklig gemenskap, jämlikhet och idéer som är det mest 

väsentliga för mänskligheten, och att man kan komplettera mänsklig kunskap med hopp.
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Pragmatiker menar att framtiden inte går att förutse utan att den förhoppningsvis kan 

överraska på ett positivt sätt och att man ska finna lycka i framstegen, (Rorty R 1999). För att 

dra paralleller till detta utifrån mitt undersökningsperspektiv så kan man säga att man inte går

in på en hemsida för att få någonting uppfyllt utan i förhoppning om att den ska överraska 

positivt. Ett annat sätt att formulera den pragmatiska tanken är att det inte alltid räcker att vara 

informativ, man måste även möta ett allmänmänskligt behov av gruppgemenskap som 

förmedlas via en känsla, i detta fall en förhoppning om en ljusare framtid, eftersom enbart 

kunskap inte räcker.

2 Metoder

Som metoder för min studie har jag valt följande:

Diskursanalys av två existerande hemsidor

Enkät med uppföljande gruppintervju

Egen gestaltning av en hemsida och delar av dess innehåll

2.1 Diskursanalys

2.1.1 Cancerorganisationers hemsidor - en diskursanalys

Utifrån undersökningens frågeställning ”Hur kan hopp kan kommuniceras på en ideell 

barncancer-organisations websida med hjälp av bilder och layout?” har jag gjort kritiska 

diskursanalyser av två cancerorganisationers websidor.

En kritisk diskursanalys har som syfte att analysera medieinslag ur ett ideologiskt och 

teoretiskt perspektiv (Ekström M. Larsson L, 2000) Kritisk diskursanalys kan bland annat 

användas som en metod för att analysera hemsidor. Metoden är ett bra verktyg för att få reda 

på en webbsidas inre budskap. Om man ska analysera en webbsida genom en kritisk 

diskursanalys så måste webbsidan ses som en helhet, det vill säga färger, form, hur 

informationen presenteras och vad det är för information som presenteras. Allt detta 

tillsammans skapar olika koder som vi i vår sociala kontext tolkar. Används kritisk 

diskursanalys för att förstå en webbsida så måste den som analyserar vara bekant med vårt

samhälles sociala koder, till exempel hur vi tolkar olika färger och former (Augustsson F, 
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2004).

 

Jag har valt att analysera hemsidorna www.ungcancer.se och www.cancerfonden.se. Som 

riktlinje för min diskursanalys så har jag utgått från en mall i boken ”visuell form och retorik: 

bilden i reklam, nyheter och livsmedia” (Carlsson A & Koppfeldt T. 2008). Mallen innehåller 

tre delar: först har vi en inledning där man definierar vem avsändaren är, vad det är för sorts 

medium som informationen förmedlas genom och att man definierar målgruppen som 

medieinslaget riktar sig mot. I inledningen så gör man också en kort summering av innehållet 

för att tydliggöra vad det är du gör en diskursanalys på. Som ett andra steg så tolkar du och 

analyserar valda uttryck i innehållet. Och slutligen så diskuterar du vad dessa uttryck ger och

vad det skapar för värderingar och synsätt. ( Carlsson & Koppfeldt, 2008)

2.1.2 Diskursanalys av www.ungcancer.se

Inledning

Avsändare, medium och målgrupp 
Ung cancer, en förening för unga vuxna som drabbats av cancer

Hemsida på webben 

Målgruppen är unga vuxna som har eller har haft cancer och deras närstående.

Översiktlig beskrivning av innehållet 
Ung cancers hemsida är svart med vit text.  Längst upp i högra hörnet ser vi Ung cancers 

namn, namnet fungerar också som logotyp. I mitten så är det som en stående rektangel och 

precis ovanför rektangeln så finns det en vit menyrad. Upptill så är rektangeln färgad lila med 

vit text där det står vad Ung cancer är och vad de gör. När vi går längre ner på sidan så får 

rektangeln en vit bakgrund med olika block på som till exempel ”bli medlem”. Namnen på 

blocken står i vitt på en lila remsa längst ner på varje block. Längre ner så hittar vi 

information om två bloggar i två avlånga block med överst en bild och sedan svart bakgrund 

med vit text på där de presenterar en kort sammanfattning av bloggen. Vi finner också en 

video om Ung cancer och lite text under om ung cancers kärnvärden; kunskap, makt och 

kärlek. Bredvid så finner vi också några foton. Detta är en summering av huvudsidan men vi 

kan se en återkommande struktur som används genomgående på undersidorna; block med den 

lila remsan längst ner som ligger på den vita rektangelns bakgrund som i sin tur ligger på en 

svart bakgrund.
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Bilder från första sidan: Bild på återkommande struktur:

Tolkning och analys
Ung Cancers hemsida riktar sig mot unga vuxna, färgerna på hemsidan är lite mörka, vilket 

kan ge en nedstämd känsla och förknippas med sorg och döden. Men färgerna kan också ses 

som tuffa, ungdomliga och moderna. I och med att de använder sig av mörka färger som kan 

förknippas med tunga ämnen så blir färgvalet ganska vågat, det sticker ut ur mängden och är 

inte färger som traditionellt brukar användas på hemsidor, därav får man en lite mer modern 

och därmed också ungdomlig känsla. Färgvalet kanske kan ses som en ilska mot cancer i detta 

sammanhang.

Bilderna på hemsidan föreställer unga vuxna som säger ”fuck cancer” och de uttrycker

gemenskap och glädje. Bilderna ger en styrka att orka fortsätta kämpa i kampen mot 

sjukdomen. De inger också hopp om förståelse hos andra och visar att man inte är ensam.

Ung Cancer visar vad de står för, deras ambition och deras mål framgår redan på första sidan. 

”Fuck cancer” är ett återkommande ledord som visas i bilderna. Texterna på sidan är enkla att 

förstå och relativt korta och lättlästa. 

Att informera är en av deras ambitioner och texterna på hemsidan är relevanta för ämnet 

cancer. Dock så har de mindre information om vad cancer egentligen är och desto mer 

information om vad föreningen Ung Cancer gör, deras företagsvänner och vad det finns för 

olika stöd att få.

Diskussion och slutsatser
Det är tydligt att hemsidan riktar sig mot unga vuxna. På bilder så är det mycket ungdomar 

vilket gör att man får intrycket av att hemsidan är riktad mot unga. Texterna på sidan är enkelt 

skrivna med inte allt för komplicerade ord, vilket också bidrar till synen att hemsidan är riktad 

mot unga. Ung Cancers ambition och mål visas tydligt genom att Ung Cancer informerar om 

detta redan på första sidan. Däremot så måste man leta lite för att hitta information om vad 

cancer är. Ung Cancer lyfter fram sin egen organisation med ett syfte att stödja dem som har 
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drabbats av cancer med att gå vidare i livet, och ger inte så mycket information om 

sjukdomen.

2.1.3 Diskursanalys av Cancerfondens hemsida

Inledning

Avsändare, medium och målgrupp 
Cancerfonden, 

Hemsida på webben, 

Målgruppen är alla som drabbas av Cancer direkt eller som närstående men också de 

som är intresserade av cancerforskning.

Översiktlig beskrivning av innehållet 
Cancerfondens hemsida är vit. Det första vi möts av när vi går in på sidan är en ljus bild med 

tre kvinnor på. Bredvid bilden så står det ”Informations- och stödlinje” i fet stil och svarta 

bokstäver och under med lite mindre bokstäver står det lite mer info och en länk. Över bilden 

så finner vi menyn. Längst till vänster så har vi Cancerfondens logga och i högra hörnet så är 

det en lila liten liggande rektangel med en blå cirkel i och i cirkeln ett vitt hjärta och bredvid 

står det stöd oss. Precis bredvid den lila färgade rektangeln står det att man kan logga in och 

det finns också ett förstoringsglas för att söka efter specifik information. Skrollar vi ner så 

hittar vi Nyheter där man tillexempel presenterar att Cancerfonden finansierar elva nya 

forskartjänster eller att Sverige säger nej till rökning. Detta står i fet stil och under står lite 

mer information i mindre text med en ”läs mer”- knapp. Nyheterna uppdateras ofta och vi kan 

också hitta olika personliga berättelser om hur det var i ett specifikt fall. Längre ner finner vi 

en bild som sträcker sig över hela hemsidan. Bilden är en naturbild på en sommaräng där man 

har lagt på ett lila lager som dämpar solljuset i bilden lite. Denna remsa delar även av 

ovansidan på hemsidan från nedre halvan. På nedre delen av sidan så finner vi block där det 

står vilka som har skänkt pengar, ibland står det namn och summa som har skänkts men man 

kan också välja att stå som anonym. Längst ner står det om aktuell cancerforskning, varje 

kategori har en ljus bild med text under och en länk för vidare läsning. Detta är en summering 

av den första sidan vi möts av när vi kommer in på Cancerfondens hemsida men vi kan se att 

dessa ljusa bilder är återkommande och att presentera med en bild och sammanfattande text 

med länk är vanligt.

Bilder på förstasidan:
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Bilder på återkommande struktur:

Tolkning och analys
Cancerfondens hemsida är ljus i färgerna. Även färgerna på bilderna är ljusa och det inger en 

känsla av hopp, hopp om en ljus framtid. Men dessa ljusa färger ger också en klinisk känsla 

som i ett sådant här sammanhang förknippas med sjukhus.

Bilderna föreställer ofta vuxna och äldre personer och därav så får man upplevelsen av att 

hemsidan riktas främst mot vuxna och äldre. 

På deras första sida finns ingenting som presenterar vad Cancerfonden gör, utan de har valt att 

fokusera på att visa dig som går in på sidan att det finns hjälp att få och att du inte är ensam 

detta visas genom att på förstasidan ha en länk till en stödlinje och även Nyheter med bland 

annat olika berättelser om hur det har gått för andra.

Diskussion och slutsatser
Av layouten att döma så riktar sig Cancerfonden sig mest mot vuxna och äldre. Den känslan 

får man till exempel av att bilderna på hemsidan oftast föreställer vuxna och äldre människor.

Det är mycket vitt som ger en neutral och vardaglig känsla. Det vita ger en klinisk känsla som 

också bidrar till att det känns mer vuxet. Det är väldigt mycket text på hemsidan, det finns 

nästan inga videor, så man måste läsa sig till all information.
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Med den kliniska känsla man får utifrån färgen så ger den ett intryck av att sidan endast kan 

ge dig information om själva sjukdomen och behandling. I texterna kan vi också hitta mycket 

faktarelaterad information både om sjukdomen, om behandlingar och om forskning som 

utförs inom ämnet.

2.1.4 Jämförelse

När vi jämför dessa hemsidor kan vi se att Ung Cancer riktar sig mot unga vuxna, och att man 

kan se det både på layouten med dess mer ungdomliga och tuffa färger, på bilder föreställande 

unga vuxna och även på sättet texter är skrivna med enklare ord. Cancerfonden med sina ljusa 

färger och bilder, oftast föreställande äldre, ger ett intryck av att målgruppen är riktad mer 

mot vuxna. Något som också bidrar till en mer vuxen känsla är att det på Cancerfondens

hemsida nästan inte finns några filmer.

Däremot så ger Cancerfondens med sina ljusa färger i layout och bilder mer hopp om en ljus 

framtid än Ung Cancers mörkare färger. Ung Cancers mörkare färger och bilder på unga 

vuxna som säger Fuck cancer utstrålar ett starkt budskap av ilska. Cancerfondens hemsida

använder sig mycket av vitt och de kan också ge en ganska vardaglig känsla. De ljusa 

färgerna ger en klinisk och seriös känsla och det känns lite mer som en myndighetssida. 

Cancerfonden väljer att inte presentera sig själv som organisation vilket Ung Cancer gör, 

därför blir känslan att Cancerfondens hemsida mer har karaktären av en informationssida,

medan Ung Cancer mer lyfter fram sin organisation och visar på vad de som organisation kan 

hjälpa till med. Möjligen kan detta förklaras av att Cancerfonden är en mycket mer känd 

organisation så behovet av att presentera sig själv är mindre än för Ung Cancer. Däremot har

båda hemsidorna och organisationerna lyft fram att man kan få stöd på olika sätt. Båda 

hemsidorna visar också på gemenskap och att du inte är ensam. Det görs i både text och bilder 

där vi ser människor tillsammans som utstrålar glädje.
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2.4 Enkät

Jag har också gjort en enkätundersökning med frågor kring ämnet ”hopp”. Syfte med min 

enkätundersökning var att jag ville få en bredare syn på vad andra tycker när det gäller hopp 

och hur det förmedlas. I min enkätundersökning så har jag förutom några frågor om hopp tagit 

upp frågor om Ungcancer.se och Cancerfonden.se för att se i vilken utsträckning andra 

människor tycker att respektive hemsida förmedlar hopp. Frågorna knyter an till min 

frågeställning ”Hur kan hopp kommuniceras med hjälp av bilder och layout på en ideell 

barncancer organisations hemsida?”.

Det finns både för och nackdelar med enkätundersökning som metod. Några nackdelar är att 

respondenten inte kan ställa kompletterande frågor om någonting är oklart eller att personer 

med olika funktionsnedsättningar, till exempel lässvårigheter, automatiskt hamnar i bortfalls-

gruppen. Fördelarna är att man kan göra ett stort urval på ett stort geografiskt område och 

respondenten kan i lugn och ro läsa igenom frågorna och svara när de vill. Ejlertsson, (2005) 

skriver också att många av enkät-metodens nackdelar går att undvika genom att lägga ner tid 

på att formulera frågorna. (Ejlertsson G, 2005)

Möjligheten att nå ut till min målgrupp cancerdrabbade barn och unga, över ett större 

geografiskt område gjorde att jag valde att använda en enkät som en av metoderna för min 

undersökning.

Enkäten består av 30 frågor indelade i fyra olika delar rörande personliga bakgrundsuppgifter, 

hopp som känsla och de två hemsidorna. Enkätfrågorna och svaren finns tillgänglig i teknisk 

bilaga nr 1. Jag har rekryterat svar genom att annonsera på ett antal Facebook-grupper samt 

genom att direkt kontakta ett antal personer via email. 

För själva insamlingen av svar använde jag ett web verktyg som heter Survey Monkey 

www.surveymonkey.com. Enkäten var öppen under cirka tre veckor och de sista dagarna fick 

jag inte in några ytterligare svar så jag tror att jag fick de svar som var möjliga. Totalt svarade

116 personer.  Svaren på min enkätundersökning är lite ojämnt fördelade på det sättet att det 

är 116 st. som har svarat på de allmänna frågorna om hopp och 83 st. som har svarat på 

frågorna om Ungcancer.se och 64 st. på frågorna om Cancerfonden.se. Man kan förmoda att 

de som svarat ibland tröttnat efter ett visst antal frågor eftersom svarsfrekvensen är lägre för 

frågor som kom på slutet. 
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Fasta frågor har jag sammanställt i stapeldiagram men de öppna frågorna, alltså där 

respondenten själv får skriva ett svar, har jag i överensstämmelse med rekommendationerna 

av Ejlertsson (2005) behandlat lite annorlunda. Enligt Ejlertsson (2005) bör man kategorisera 

de olika svaren, lägga dem i olika teman och därefter kan man möjligen se ett återkommande 

tema. Han skriver även att dessa öppna frågor inte kan behandlas med samma säkerhet som 

fasta frågor för att respondenten kanske egentligen inte hade sympatiserat med ett tema om de

hade fått frågan spontant. Jag har valt att kort sammanfatta de frågor jag har fått in i öppna 

svar. 

Eftersom min enkät innehåller ganska många frågor så kommer jag inte att redovisa alla, utan 

jag kommer att välja ut några frågor som jag tycker är mest relevanta för mitt arbete och 

frågeställning, om man är intresserad så finns både frågor och alla svaren som teknisk bilaga

nr 1.

Som en inledande fråga till min enkät har jag ställt frågan: Har du diagnostiserats med 

cancer? Frågan är ställd för att få reda på vilka av de som svarade som är inom min målgrupp 

vilket är folk som har cancer och om svaren i denna delgrupp skiljer sig från den gruppen som

inte haft cancer.
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2.4.1 Svar på frågor om hopp 

Vad innebär hopp?
Genom att ställa en ganska svår, öppen fråga om vad hopp innebär vill jag se om det finns 

någon generell uppfattning eller om det är en helt individuell känsla.

Ett återkommande tema i svaren kring frågan är framtiden, att se möjligheter och hoppas att

allting kommer att bli bra, våga tro även fast det ser mörkt ut. En tro på någonting bättre. Ett 

vanligt svar inom målgruppen cancerdrabbade är att hopp innebär framsteg och att utvecklas 

både för sig själv i livet men även inom forskning och sjukvården, viljan att gå framåt i livet,

en förväntan med ett positivt resultat. Enklare saker som att glädje och kärlek, få vara med 

familjen och att få känna sig trygg är också hopp.

Vad det är som ger en hopp?
Som en följdfråga till ovanstående fråga så har jag ställt frågan: Vad det är som ger en hopp? 

Om vi ser på alla respondenters svar så ser vi att nära och kära är högt rankat som ett tema,

även att ha människor runt omkring som bryr sig. Om vi då kollar vad den specifika 

målgruppen som haft cancer svarar så kan vi fortfarande se att nära och kära och människor 

och sympatiska människor är högt uppsatt. Men vi kan också se ett attribut där ny forskning 

och framgång ger hopp, kunskap och erfarenhet, även en så enkel sak som ett glatt leende 

eller en positiv kommentarer från andra kan ge hopp.

Vilken färg inger hopp?
Jag har ställt denna fråga för att jag som gestaltning och i koppling till min frågeställning ska 

göra en layout för en hemsida och därför är det viktigt att veta vilka färger jag kan använda 

mig av för att förmedla hopp. I denna fråga så gäller det svaren från alla respondenters svar, 

jag har kontrollerat de enskilda svaren för de cancerdrabbade men kan inte se någon större 

skillnad då blå och grön är de ledande färgerna i båda fallen.
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Förutom frågor kring hopp har jag då i min enkät ställt några frågor för att jämföra två 

hemsidor i syfte att förstå om och i så fall hur de har förmedlat hopp. Hemsidorna jag har valt 

att jämföra är två ideella cancerorganisationer Ungcancer.se och Cancerfonden.se. Jag har valt 

dessa två organisationer för att det är organisationer som vänder sig mot delvis samma 

målgrupp.

Även här har jag valt ut ett antal frågor som jag anser är mest relevanta för min frågeställning. 

För fullständig redogörelse av svaren hänvisar jag till bilaga nr 1. Enkätsvaren på frågorna 

angående dessa två hemsidor förstärker också mina tankar i diskursanalysen som jag tidigare 

har gjort av hemsidorna.

2.4.2 Svar på frågor kring www.ungcancer.se

Vad tycker du färgerna på hemsidan förmedlar?

Sammanfattning av respondenternas svar på frågan:

Färgerna på hemsidan är mörka, den svarta färgen är dyster och förmedlar sorg, den lila 

färgen ger ett sken av kyla men det skapar ändå en lugn känsla, en känsla av ömhet och 

omsorg. Färg kombinationen passar bra ihop och är ungdomliga och moderna. De mörkare 

färgerna ger också en känsla av ilska mot sjukdomen, Färgerna är tuffa och lite hårda och 

förmedlar allvar och kämpaglöd. Men om man inte har någon direkt koppling till Cancer eller 

organisationen så kan färgerna vara lite för mörka 
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Vad ger bilderna på hemsidan dig för känsla?

Sammanfattning av respondenternas svar på frågan:

Bilderna på Ung Cancers hemsida förmedlar en gemenskap och visar att du inte är ensam. 

Bilderna är starka och inger hopp och glädje. Bilderna är välkomnande och fyllda med 

förståelse och empati. Här finns mycket kärlek, värme och trygghet, du blir accepterad för den

du är. Här finns vänner och kämpaglöd där man kämpar tillsammans.

Vad tycker du om hemsidans layout?

Sammanfattning av respondenternas svar på frågan:

Layouten av Ung Cancers hemsida är simpel. Hemsidans layout är modern och ett visar ett 

tydligt budskap. Layouten är välkomnande, professionell och sammanhängande. Layouten är 

också standardiserad vilket man kan se som positivt men det ses också som tråkigt. Färgerna 

på hemsidan är mörka och de hade behövts mer ljusa färger, Den svarta bakgrunden tar stor 

plats och ger en dyster känsla. Hemsidans layout är rörig då de känns som man bara tryckt 

ihop så mycket man kan. Typsnittet är svårläst och har för liten storlek.

2.4.3 Svar på frågor kring www.cancerfonden.se

När jag har gått igenom svaren till den del som handlar om Cancerfonden.se så har jag märkt 

att det är några respondenter som har missuppfattat och inte förstått att dessa frågor handlar 

om Cancerfonden.se utan trott att det fortfarande gäller Ungcancer.se.

Men jag har kunnat identifiera och sammanfatta svar som gäller cancerfonden.se med hjälp av 

de svar som skrivit något specifikt om sidan och genom att se vad man har svarat på de övriga 

frågorna i denna del.

Vad tycker du färgerna på hemsidan förmedlar?

Sammanfattning av respondenternas svar på frågan: 

Färgerna på Cancerfondens sida är ljusa, de ljusa färgerna är lättsamma och inger en känsla 

om hopp och trygghet, en lugn och fridfullkänsla av harmoni. Färgerna är upplyftande och 

enkla. Färgerna utstrålar att ”här finns det information att hämta”. Några har också upplevt

färgerna som hälsosamma och friska eller som kliniska och därav associera till sjukhusmiljö. 

Mycket vitt blir som en himmel. Färgerna blir också opersonliga och kalla. Att det är mycket 

vitt ger också en känsla av brist på ambition av den som skapat hemsidan.
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Vad ger bilderna på hemsidan dig för känsla?

Sammanfattning av respondenternas svar på frågan: 

Ett flertal svar visar på att Cancerfondens bilder inger hopp och att Cancerfondens bilder är 

bättre på att inge hopp än vad Ung Cancers bilder är. Bilderna visar på att man ska hålla ihop, 

de ger glädje och trygghet. Bilderna är välkomnande och inger ett lugn men bilderna är ofta 

tagna bakifrån som skapar en känsla av avslut. Bilderna är ljusa och förmedlar en varm 

sommar känsla. Ljusskenet i bilderna ger en drömsk känsla, en känsla om en ljus framtid. 

Bilderna är ofta på vuxna och äldre vilket ger en känsla av omsorg, ålderdom och att det bara 

är vuxna som är välkomna. Bilderna ger också en klinisk känsla av sjukhusmiljö.

Vad tycker du om hemsidans Layout?

Sammanfattning av respondenternas svar på frågan: 

Hemsidans layout är enkel och prydlig. Layouten är vanlig och lite tråkig. De ljusa färgerna 

gör det lättläst och ger en behaglig känsla att titta på hemsidan. Layouten är tydlig och det ser 

proffsigt ut. Layouten är luftig och det är lätt att navigera och hitta det man söker. Bilder och 

text funkar bra tillsammans och man kan se att de har fokuserat mer på läsvänligheten. Man 

måste dock scrolla mycket och det är för mycket fokus på pengar och vem det är som har 

donerat pengar.

2.4.4 En jämförelse över huruvida hemsidornas olika element förmedlar hopp.
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Som vi kan se så är det inte så stor skillnad mellan de två hemsidorna i huruvida de förmedlar 

hopp som en helhet. Vi kan se att Cancerfondens ljusare färger är bättre på att förmedla hopp 

än Ung Cancers mörkare färger. Layouten är också bättre hos cancerfonden.se än hos Ung 

Cancer det kan bero på färgvalet men också på strukturen där Cancerfonden.se har mycket 

mer fritt utrymme och inte så trångt mellan kategorierna medan Ungcancer.se har väldigt 

mycket information och väldigt trångt mellan kategorierna så det känns lite slarvigt och att de

bara lagt in allt material utan att ha någon anledning. Men Ungcancer.se har ett starkt budskap 

som de visar i sina bilder och på det sättet så kommer de nästan upp till samma nivå i att 

förmedla hopp som cancerfonden.se.

2.5 Diskussion och gruppintervju 

Som jag har nämnt tidigare så är det olika många som har svarat på frågorna om hopp och de

två olika hemsidorna. När jag har gått igenom de enskilda svaren kan jag också konstatera att 

många i min målgrupp cancerdrabbade har av någon anledning inte svarat på frågorna. En 

anledning kan vara att man har en funktionsnedsättning till exempel färgblindhet. Eljartsson

(2005) skriver om detta problem och att de respondenterna hamnar automatiskt i en 

bortfallsgrupp. För att kunna lösa detta problem angående den automatiska bortfallsgruppen 

men också på grund av de ganska spridda svaren har jag valt att följa upp enkäten med en 

gruppintervju i form av en öppen diskussion för att få med mer om vad människor faktiskt 

tycker om Ungcancer.se och Cancerfonden.se, Och vad målgruppen cancerdrabbade tycker.

Mina diskussionsfrågor har jag utformat utifrån mina enkätfrågor men även utifrån de svar jag 

har fått i min enkät.  Jag redovisar inte varje fråga här utan skriver en kort sammanfattning av 

det vi diskuterade. Diskussionsfrågorna finns tillgänglig i teknisk bilaga nr 2. Det var sju 

personer som deltog i diskussionen.

2.5.1 Sammanfattning av diskussion

Diskussion kring Ungcancer.se

Färgerna på ungcancer.se är väldigt mörka färger och de är sprider inte särskilt mycket glädje,

de är melankoliska och förmedlar sorg. Färgerna inger en attityd, de är moderna och lite 

spännande. Hela Ung Cancers image och koncept är argt. Hemsidan är heller inte till för att 

26 
 



Elsa Landgren Hopp och kunskap 2016-05-16 

sjuka ska gå in och känna hopp. Men hemsidan är tydlig och bilderna passar till de olika 

kategorierna. Ung Cancer vill inte vara en välgörenhets organisation, de vill skapa en 

gemenskap.

Diskussion kring Cancerfonden.se

När man går in på Cancerfonden.se så är det som att gå in i ett sjukrum, väldigt sterilt. De får 

en att tänka på apoteket hjärtan, de ljusa färgerna är enkla och passar bra in i sammanhanget, 

det finns lite blå och lila på hemsidan, de ljusa färgerna inger hopp men det kan vara lite 

mycket vitt ibland. Cancerfonden är mer för statistik och information. Bilderna är mer på 

äldre och hemsidan verkar vara för vuxna, det gör att de inte känns relevant för unga och barn 

då barncancer och cancer för vuxna är så pass olika. Det är mer en informationssida än en sida 

som ger hopp och kraft.

2.6 Gestaltning
Jag har arbetat och medverkat i en projektgrupp som har tagit fram material och innehåll till 

en ny hemsida för ett projekt mellan Barn Cancerfonden och Folke Rydén produktion. 

Hemsidan kommer att lanseras senare i sommar. Eftersom hemsidan inte har lanserats än och 

även för att specifikt lyfta fram just det jag har gjort och kommit fram till utifrån min 

frågeställning så har jag gjort en litet eget förslag på hur en sådan här hemsida som ska 

förmedla hopp kan se ut. På min egen testhemsida så kommer jag inte att använda mig av allt 

det material som kommer att finnas på den riktiga hemsidan. En länk till min Testhemsida 

finns i bilaga nr 5.
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3 Resultat och diskussion

3.1 Vad har jag fått ut av tidigare forskning

Utifrån tidigare forskning kan vi konstatera att bilden har ökat som ett kommunikationssätt. 

För att följa samhällets utveckling måste vi studera bildens roll i samhället. En bild kan 

definieras som en plan yta med färger på som bildar olika tecken (Sonesson, G 1992). Och vi 

kan alltså se en hemsida och dess layout som en bild som också är kommunikativ. Bilden som 

vi nu har definierat den i form av layout på en hemsida kan även ses som ett kvasi-objekt. 

(Serres M, 2012) Bilden är alltså inte bara livlöst objekt utan det är i sin relation till oss 

människor som den får en mening och kommunicerar med oss.

Som grund för bildkommunikation ligger det en språklig kommunikationsmodell sändare-

meddelande-mottagare. I en kommunikation så spelar inte bara det språkliga roll utan även 

gester och tillfälle spelar in (Åberg, C., 2004,a). Det väcker en väsentlig fråga för min 

frågeställning hur man gör detta när det är visuellt och man inte kan använda sig av olika 

gester. (Molander.B 2011) hävdar att kommunicera visuellt inte bara är ett sätt att föra över 

kunskap från ett ställe till ett annat. Kommunikationssättet är fritt att tolka och blir därav ett 

känslomässigt utryck. Bilden som kommunikationssätt är ett lämpligare sätt att skildra 

verkligheten än det språkliga då en bild kan uppfattas lika på många språk men det språkliga 

inte kan förstås av alla. (Åberg, C., 2004, c).

Kommunikation är något väsentligt för människan och för förståelsen av andra bilder och 

objekt som ger oss kunskap om det människliga livet. (Molander B, 2011) Men man kan 

också se de så att det viktigaste i livet är värdet i människan, en gemenskap att framtiden ska 

överraska positivt och att man därigenom kan få kunskap. (Rorty R 1999)

3.2 Slutsatser och lärdomar av mina olika metoder. 

3.2.1 Slutsatser av diskursanalysen

Om vi tittar på diskursanalyserna som har gjorts på två olika cancerorganisationers hemsidor 

kan vi se att det är främst ljusa färger som förmedlar hopp men mörka färger inger en ilska 

och ger mer kraft och styrka, därav kan man få en känsla av hopp att kämpa vidare, beroende 
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på i vilken kontext den samverkar i. I tidigare forskning hävdades att för att en bild ska vara 

kommunikativ så ska den vara i ett sammanhang, vilket en hemsida är, och bilden som kvasi-

objekt bestäms först i sin relation till besökaren som i sin tur avgör i vilket sammanhang 

hemsidan besöks.  Vi kan också dra slutsatsen att för mycket vitt ger en klinisk känsla, en 

känsla av sjukhus och sjukhusmiljö, och att det ger en informativ känsla. Bilder kan användas 

för att förstärka ett budskap och beroende på vad det föreställer så kan det påverka vilken 

målgrupp som uppfattas att man riktar sig mot. Många inslag på Cancerfondens hemsida har 

tagit inspiration från vetenskapliga bilder i sin ambition att förmedla kunskap och därför blir 

inte känslan i bilden så tydlig men de kompenseras med att man har använt genomgående 

ljusa färger och personliga bilder som förmedlar en känsla av hopp.

3.2.2 Slutsatser av enkätsvaren

Slutsatser av frågorna kring hopp

Utifrån mina enkätsvar så kan jag konstatera att ”hopp” för många inom målgruppen 

cancerdrabbade är att se ljust på framtiden, se möjligheter att våga tro på något bättre och 

viljan att inte ge upp och att utvecklas. Men hopp handlar inte bara om att det ska gå bra för 

dig och att du själv ska utvecklas utan även om forskning och sjukvård så att man kan bota 

flera från cancern.

För både cancerdrabbade och andra människor är det viktigt med kärlek och att få vara med 

nära och kära för att det är därifrån vi kan hämta hopp, bli förstådda och sympatiska 

medmänniskor ger en hopp. Vi kan se att blå, grön, gul och vit är några av de färger som folk 

tycker förmedlar mycket hopp. Mörkare färger som lila, röd och svart är sämre på att 

förmedla hopp. Blomma, sol, fjäril och ankare är hoppfulla symboler, men hos målgruppen 

cancerdrabbade så kan man inte se någon koppling till ankare som en hoppfull symbol.

Slutsatser av frågorna angående Ungcancer.se och Cancerfonden.se

Från svaren på enkätfrågorna kan jag konstatera att åsikterna hos deltagarna var olika 

beroende på om man hade haft cancer eller inte. Detta gäller framför allt färgvalet. Enkät-

svaren styrker även slutsatserna i ovanstående diskursanalys kring de två hemsidorna. Det 

gäller färgvalets inverkan, bildernas innehåll och balansen mellan medicinskt och 

organisatoriskt innehåll. Denna samstämmighet ger en större trovärdighet i analysen.
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Om man ska förmedla hopp i bilder ska man tänka på först på vad man har för motiv men 

också på att förmedla glädje och en trygghet. Hur ljuset faller på bilden är också viktigt då de 

påverkar förmedlingen av trygghet och värme. I detta sammanhang så kan ett extra solsken 

skapa en drömsk känsla, en känsla om en ljus framtid. Även vilken vinkel fotot är taget ifrån 

är viktigt då t.ex. ett foto tagit bakifrån kan ge en känsla av avslut. Att använda sig av ljusa 

färger på en hemsida gör det mer lättläst och behagligt att titta på hemsidan. Det är viktigt att 

en hemsidas layout är enkel och tydlig. Det är också viktigt att en hemsida är luftig annars 

känns det bara som att man har tryckt in så mycket information som man kan och då känns 

hemsidan rörig. På en hemsida är det viktigt att anpassa layout, färger och bilder efter 

ändamålet och målgruppen, även så att alla delar passar tillsammans. T.ex. ungcancer.se 

använder sig av mörka färger men det passar bra för ändamålet och alla delar bilder, färg och 

text pekar på deras starka budskap ”Fuck cancer”.

I frågor i en skala ett till tio i min enkät visar på att Cancerfonden.se som helhet inger mer 

hopp än ungcancer.se men vi kan också se om vi tittar på de olika elementen att det varierar i 

utsträckningen att förmedla hopp exempel så är Cancerfondens hemsidas färger mer 

hoppingivande än Ung Cancers hemsidas färger, men Ung Cancers hemsidas bilder är 

däremot mer hoppingivande än Cancerfondens bilder. Utifrån enkät svaren kan vi se att det är 

en skillnad på svar från cancerdrabbade och icke cancerdrabbade i den aspekten att de olika 

hemsidorna inger hopp. Folk som har cancer kan uppleva Ung Cancers mörkare färger som 

tuffa, starka och det ger en kraft och därav hopp om att kämpa vidare i sin egen kamp mot 

sjukdomen medan för dem som inte har cancer så upplevs färgerna oftast som negativa och 

mörka. Av de här kan vi förstå att man vid en värdering av Ung Cancers hemsida är det 

väldigt viktigt att man förstår deras kontext precis som hävdas ovan i tidigare forskning att en 

bild för att vara kommunikativ måste inneha en kontext. Precis som sägs av kvasi-objekt 

resonemanget så beror den förmedlade känslan på vem de är som tittar och vilka som 

betraktar beror på kontexten och vi måste förstå bilden och dess kontext. 

3.3 Slutsatser av diskussionen
Den muntliga diskussionen med nio st. cancerdrabbade personer gav ytterligare stöd för de 

observationer som diskursanalys och enkätsvar resulterat i. Men den tillförde också en 
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djupare förståelse för argumenten och hur betraktarna har tänkt när dom analyserat 

hemsidorna.

3.3.1 Diskussion av Ungcancer.se

De mörka färgerna som ungcancer.se använder sig av är inte så bra på att förmedla hopp, men 

färgerna är moderna färger som utstrålar attityd och ilska. Tillsammans med bilder och andra 

element på hemsidan skapar de ett starkt budskap. Ung Cancer vill främst skapa en 

gemenskap, där man får möta andra unga i samma situation, som sedan kanske kan leda 

vidare till att ge hopp.

3.3.2 Diskussion av Cancerfonden.se

Motiven på bilderna har stor betydelse för vilken målgrupp man vänder sig till. För mycket 

vitt och ljusa färger kan ge en steril känsla, och i en situation där du som sjuk eller en nära 

anhörig kan få en känsla av ett sjukhusrum, vilket kan vara jobbigt om det är din vardag att 

vistas på sjukhus. Det kan även skapa dåliga minnen för någon som har varit sjuk och vistats 

mycket på sjukhus.

3.4 Sammanfattning av alla metoder

Av mina metoder har jag kunnat konstatera att frågan om hur man förmedlar hopp kan 

besvaras på olika sätt. Och det är också olika beroende på vilken målgrupp man vänder sig 

till. Men kärlek och nära och kära är viktigt för alla människor och det är där vi kan hämta 

hopp. Ljusa färger är det man oftast ser som förmedlar hopp. Men mörkare färger kan 

förmedla hopp genom att förmedla en känsla som indirekt leder till en känsla av hopp 

(individuellt för olika målgrupper). Att visa på gemenskap och att du inte är ensam i din 

situation är viktigt i ett cancer-sammanhang. Alla dessa slutsatser stöds av samtliga del 

analyser och kan därför anses vara tämligen säkra resultat.

När det gäller att förmedla hopp genom bilder är det flera faktorer som spelar in både motivet 

och hur ljuset faller är viktigt men även från vilken vinkel fotot är taget har betydelse. Valet 

av motiv på bilder du lägger upp på en hemsida påverkar mycket hur man uppfattar vilken 

målgrupp sidan vänder sig mot. Bilder kan effektivt användas för att förstärka ett budskap på 

en hemsida. Layouten är viktigt i skapandet av en hemsida eftersom alla delar både färg, bild 
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och text måste vara samspelade och riktat mot ett och samma budskap och koncept. Det är 

bättre att en hemsida är lite luftig än att man försöker trycka in mycket information på en liten 

yta då kan det lätt känns lite rörigt. När jag har gjort min enkät, diskursanalys och haft min 

diskussion för att analysera och ta reda på hur en bild kan kommunicera så har jag använt mig 

av i grunden lingvistiska metoder och det visar på, och som nämns i tidigare forskning, hur vi 

är beroende av ord för att kunna analysera och diskutera en bilds budskap. Bild och text 

tillsammans skapar också en gemensam kontext, så vi kommer alltså inte ifrån orden och 

lingvistiken utan de är alltid där i grunden och är också väsentliga även i en icke verbal 

kommunikation.

3.5 Diskussion om tidigare forskning och resultat från mina metoder

Utifrån tidigare forskning så kan vi ta del av information om att Kjorup påstår att för att en 

bild ska vara kommunikativ så måste den vara föreställande men enligt vad jag har fått fram 

från mina metoder så visar det på att även abstrakta bilder är kommunikativa. Enligt Kjorup 

så ska även bilder för att vara kommunikativa vara i en kontext och en hemsida är i en kontext 

och blir därför kommunikativ. Det är vanligt att definiera en bild som en plan yta med färg på 

och en hemsida är ju just en plan yta med färger och man skulle därför kunna se en hemsida 

som en abstrakt bild. Vi kan inte bara se bilden som ett livlöst objekt då bilden har en stor 

betydelse för människan och deras kommunikation mellan varandra. Bilden blir alltså i

relation till människan ett kvasi-objekt som först i sin relation till subjektet får en mening. 

Begreppet kvasi-objekt kommer från Michel Serres. Även andra teorier som Bengt Molanders

tes att kommunikation först börjar där de visuella slutar, alltså att kommunikationen börjar 

först när den kommer i relation till oss människor, syftar till bilden som ett kvasi-objekt.

I tidigare forskning kan vi ta del av pragmatismen som menar att det är hopp om en ljus 

framtid som är det mest väsentliga för mänskligheten medan man inom hermeneutiken hävdar 

att det är kunskap som står högst på listan. Som man kan se utifrån mina olika metoder så har 

Cancerfonden.se fokuserat mer på att förmedla kunskap än hopp men ändå så har de fått med 

lite hopp genom att använda sig av ljusa färger och lite personligare bilder. Som en helhet så 

har hemsidan därför lyckats bra med att förmedla hopp. En tanke är att det kanske är för att

hoppet som förmedlas genom hemsidan är baserad på kunskap. Ungcancer.se har fokuserat 

mer på att förmedla känslor och hopp och mycket mindre på kunskap. Men båda hemsidorna 

är ganska jämlika när det kommer till att förmedla hopp i sin en helhet. Så en balans och 
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blandning av dessa två element är enligt mig viktig för upplevelsen och när det kommer till att 

förmedla hopp genom bilder. I frågan om hopp eller kunskap anses som mest väsentligt så 

kan vi också fråga oss vad kunskap innebär för oss? Är de bara statiska fakta eller kan det 

vara livserfarenheter som ger oss kunskap om livet? I min enkät har jag fått återkommande 

svar att utan hopp så är det ingen mening att leva och om man ser det så är hopp ett viktigt 

element. Men det behöver inte utesluta att kunskap är väsentligt, för som vi kan se så innebär 

hopp för många, och speciellt cancersjuka, att kunna utvecklas och att forskning utvecklas så

att man kan få en bättre medicin och bota cancern och om man ska göra det så behöver man 

fakta. Återigen så behöver man en balans mellan dessa två element, det ena behöver inte 

utesluta det andra.

3.6 Reflektioner kring min gestaltning

Min gestaltning består av en testhemsida för ett större projekt som har som syfte att bland 

annat förmedla hopp. 

Länken till testhemsidan: https://elsasweb.squarespace.com

Länken finns även som bilaga nr 5

I detta avsnitt beskrivs olika delar i min gestaltning närmare och jag diskuterar hur tidigare 

forskning och mina undersökningar har påverkat gestaltningen.

Min gestaltning har följande specifika ingående element:

Layout.

Grafisk symbol

Logotyp

Bilder

Egenproducerad kort animationsfilm om hopp

Bidragit till en gemensam animerad film inom projektet
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3.6.1 Layout 

Som gestaltning i min undersökning så har jag varit med och gjort en layout på en hemsida 

som är riktad mot cancerdrabbade och som har som syfte att förmedla hopp och där unga 

canceröverlevare möter forskare. I tidigare forskning så beskrivs Michel Serres terminologi 

om kvasi-objektet som först definieras i relation till ett subjekt, denna terminologi är viktig i 

skapandet av en hemsida för att en hemsida kan uppfattas olika av olika målgrupper, alltså 

den definieras först i samklang med subjektet. För en hemsida ämnad för att inge hopp och 

kunskap till cancerdrabbade uppfattas olika beroende på om man har en relation till cancer 

eller om man inte har det. Utifrån mina enkätsvar kan jag också urskilja vissa skillnader i 

detta avseende. Exempelvis så kan man se utifrån undersökningen att folk som har en relation 

till cancer kan finna hopp i mörkare färger medan folk som inte har någon relation till cancer 

bara ser det som mörka och dystra färger.

3.6.2 Grafisk symbol

 

Som grafisk symbol så har jag gjort en fjäril. Med hjälp av mina enkätsvar så har jag kommit 

fram till att en fjäril är en bra symbol att använda sig av för att förmedla hopp för att den inger 

en känsla av frihet som många tycker förmedlar hopp. Och av egen erfarenhet så vet jag att 

frihet är en väldigt viktig känsla i ett sådant här sammanhang. Den grafiska symbolen har jag 

sedan lagt in i en av logotyperna.

3.6.3 Logotyp

Jag har utformat potentiella logotyper för ett projekt inom Barn Cancerfonden som syftar till 

att inge hopp till cancerdrabbade barn och ungdomar och där unga cancerdrabbade möter 

forskare. På www.hemsida24.se så skriver de att en logga ska ha någonting som sticker ut 

eller gör så att betraktaren uppmärksammar och kommer ihåg loggan och namnet på 
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företaget/projektet. Men man vill också att loggan ska förknippas med det företaget/projektet 

står för eller syftar till.

Här ovanför har jag lagt upp tre logotyper som jag har gjort utifrån min undersökningsfråga.

Om vi börjar med namnet så omfattar det projektets syfte på ett bra sätt, då projektet ska ge 

både hopp om en ljus framtid och kunskap inom barncancer. Som i ovanstående avsnitt om 

semiotik uppmärksammar så är det viktigt med varje detalj och valet av symbol i en bild.

Enligt mina enkätsvar så har jag konstaterat att blå är en färg som många tycker kan ge hopp. 

Och för att göra loggan lite mer speciell har jag testat att lägga till olika symboler. Att det 

blev just dessa symboler är utifrån svar på min enkätfråga om man tycker att det är någon 

speciell symbol som inger hopp. Högt rankade var då fjäril/fåglar, ankare och blomma. 

Ankare var något som var återkommande i mina enkätsvar på frågan om man tycker att det är 

någon speciell symbol som inger hopp. Så jag testade att göra en logotyp med ett ankare. Ett 

ankare är lite hårdare och vassare i kanterna än till exempel en fjäril som är lite mjukare och 

har mer rundare form, så jag fick anpassa typsnitt där efter och valde ett lite hårdare och 

rakare typsnitt till logotypen med ett ankare än till den med en fjäril som symbol. Men jag 

tyckte att logotypen med ankaret blev lite för hårt och tungt. Jag gick igenom mina enkätsvar 

igen och den här gången tittade jag specifikt på vad målgruppen cancerdrabbade hade svarat 

på frågan om vilken symbol de tyckte ingav hopp och där fann jag ingen koppling alls till 

ankare, men även där var fjäril högt rankad men även blomma och växtkraft. Så en logotyp 

med blomma gjordes där jag testade att placera blomman på olika ställen i bilden men kom 

fram till att använda blomman som o:et i hopp. Eftersom fjäril var högt rankad i både gruppen 

med icke Cancerdrabbade och gruppen med Cancer drabbade så gjorde jag också en logotyp 

med fjärilen som jag tidigare gjort som grafisk symbol.
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Av dessa tre förslag så är jag mest nöjd med loggan som har en blomma som ett O, däremot 

så tycker jag fjäril och något som flyger är en mer hoppfullsymbol då den står för frihet och 

det kan tolkas som att den flyger iväg mot en ljus framtid där man får vara fri, i ett 

sammanhang som detta vara fri från cancer. Därför har jag trots allt valt att använda den på 

min testhemsida.

3.6.4 Bilder

Jag har använt mig av bilder som har tagits under projektet men jag har valt ut bilder utefter 

resultat från min enkätundersökning. Bilderna har valts ut för att de visar på glädje och 

gemenskap som enligt mina enkätsvar kan inge hopp. När jag har valt ut bilder har jag tänkt 

på ljuset, vinkel och hur objektet är placerad i bild till exempel om bilden är tagen bakifrån så 

kan den tolkas som ett avslut. Detta utifrån mina enkätsvar och tidigare forskning att varje 

liten detalj i bilden har betydelse. Dock har jag använt mig av en mörkare bild och där vinkeln 

är bakifrån men som ändå kan förmedla hopp, för som vi kan konstatera av tidigare forskning 

så kan bild kommunikation uppfattas olika av alla och att det först är i relation till subjektet 

kommunikationen definieras, och den bilden jag har valt att använda föreställer unga som 

släpper upp lyktor över vattnet, bilden är tagen bakifrån och den är mörk och man kan tolka 

det som att lyktorna släpps som ett avslut för att hedra dem som inte har klarat sig igenom 

kampen mot cancer. Men jag som själv har haft cancer ser också väldigt mycket hopp i denna 

bild och avslutet behöver inte vara något dåligt utan det är cancern man skickar iväg och det 

är början på ett ”nytt liv”, livet efter cancern. Men om man ser det som ett avslut och att man 
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hedrar dem som inte har klarat cancern så kan man också se de som att man skickar iväg en 

hälsning att ”jag tänker på dig och jag ska kämpa för dig och tillsammans ska vi vinna över 

cancern” På så sätt kan man tolka denna bild olika, och därför har jag valt att använda den 

trots att den talar emot några av mina enkätsvar.

3.6.5 Kort animationsfilm om hopp om en ljus framtid och att ingenting är omöjligt

I ett försök att förmedla hopp genom rörlig bild som sedan ska läggas upp på en hemsida så 

har jag gjort en kort animationsfilm. Animationsfilmen handlar om när jag berättar om ett 

minne från mitt liv efter cancern. Syftet med min film är att förmedla en känsla av hopp och 

att allting går trots hinder. Animationsfilmen finns tillgänglig i teknisk bilaga nr 4. Att allting 

går oavsett hinder är någonting jag har fått fram utifrån mina enkätsvar gällande frågan vad 

hopp innebär. Jag har även fått fram när jag specifikt har tittat på cancerdrabbades svar att 

någonting som kan ge hopp är att få höra andra personer som har varit med om samma sak 

berätta om att de har klarat sig igenom olika situationer.

En annan koppling man kan dra till den tidigare forskningen och enkätsvar som tillsammans 

blir min dragna slutsats är att som Molander (2011) och Gerholm syftar till så spelar gester 

och dynamik en stor roll i att kommunikationen, alltså i detta fall förmedla hopp. Och utifrån 

mina enkätsvar kan jag se att hemsidor med få rörliga bilder inte känns så modern och att det 

blir en känsla att hemsidan är riktad mer mot vuxna. Så därför blev det en rörligbild, och 

animationen gör att man kan leka lite mer med verkligheten, och som Sonesson (2016) säger 

så behöver inte bilden vara exakt lik verkligheten det blir också lite lekfullare och visar vilken 

målgrupp hemsidan riktar sig mot.

Filmen bifogas även som en separat fil.

3.6.6 Animations film ”Vad är cancer?”.

Jag har medverkat i en projektgrupp där vi har gjort en kort animerad film Vad är Cancer.

Animationsfilmen finns tillgänglig i teknisk bilaga nr 3. Animationsfilmens syfte är att 

informera på lätt och modernt sätt om vad cancer är för något. Utifrån mina enkätsvar så är 

det ett flertal som har antytt att framgång är något som inger hopp inte bara egen framgång 

utan även framgång inom forskning och filmen har ett glatt slut där vi genom forskning och 

mediciner kan bota många cancertyper idag. Filmen ska ju också ge en kunskap om cancer 
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vilket vi kan koppla till tidigare forskning där man inom hermeneutiken hävdar att strävan 

efter kunskap är viktigast för människan medan pragmatismen säger att det är hopp. Här har 

vi ett tydligt exempel där vi kan se att vi av kunskap kan få hopp och hoppet baseras på 

kunskap. Vi behöver alltså inte utesluta det ena eller andra, både kunskap och hopp är viktigt.

Filmen bifogas även som en separat fil.

3.7 Sammanfattning

Här följer en kort sammanfattning av min undersökning och vad undersökningen har gett mig.

Jag har undersökt frågan hur man kan förmedla hopp genom bild och layout på en hemsida.

Genom en enkät och uppföljande gruppintervju så har jag fått reda på hur andra ser på hopp 

som en känsla och lite vad det är som kan ge hopp. I diskursanalys, enkät och en 

gruppintervju har jag utgått från både mina egna och andras uppfattningar när jag tolkat och 

analyserat hur två tidigare hemsidor har gått till väga i för att förmedla hopp. Som ett resultat 

av detta så har jag då försökt utforma en liknande hemsida som ska förmedla hopp. Där jag 

har gjort både layout och utformat olika element och innehåll på hemsidan.

Vad jag har fått ut av detta arbete är att hopp kan förmedlas på olika sätt. Det är viktigt att vid 

en utformning av en hemsida alltid ha med målgruppen i tankarna för beroende på vilken 

målgrupp man har så kan saker uppfattas olika. Material som man använder på en hemsida, 

till exempel om bilderna föreställer unga, kan påverka på vilka man som betraktare uppfattar 

som målgrupp för hemsidan. Olika element på en hemsida påverkar också känslan i 

situationen, till exempel om ett fotografi är taget bakifrån så kan det kännas som ett avslut. 

Men den viktigaste slutsatsen som jag har kommit fram till i mitt arbete är att hopp och 

kunskap går hand i hand och att båda är högst väsentliga för att människor ska kunna relatera 

till bilder och hemsidor på ett bra sätt. Vi behöver alltså kunskap för att få hopp och tvärtom!
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MwFP7FI4DeKza?oref=e&n=296608143

5.2 Diskussionsfrågor
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5.3 Animations film Vad är cancer.
https://vimeo.com/166190980

5.4 Kort animationsfilm om hopp om en ljus framtid och att ingenting är 

omöjligt https://vimeo.com/166190375

5.5 Länk till gestaltning/testhemsida
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