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Forord  

De fleste bedrifter, til og med enkeltpersoner, har sine egne hjemmesider. Det blir derfor en stor 

konkurranse om oppmerksomheten. Hva må man gjøre for å få mest mulig oppmerksomhet og 

besøkende? Kommunikasjonsprosessen blir her sentral. En kommunikasjonsprosess handler om 

hvordan en avsender når frem til sin mottaker med sitt budskap. En kommunikasjonsprosess 

kommer til syne når man holder en tale, men vises også i skriftlige tekster og visuelle elementer. 

Originalt sett handler retorikken om kunsten å tale eller vitenskapen om kunsten å tale. I følge 

Aristoteles må man inkludere tre retoriske bevismidler i en tale, som han kaller ethos, pathos og 

logos, for å kunne overbevise et publikum (Andersen 1995, 33). Jeg vil overføre denne 

kommunikasjonsprosessen fra klassisk retorikk til den visuelle verden for å analysere hvordan 

visuelle elementer i webdesign påvirker kommunikasjonsprosessen på nett.  

Om oppgaven  

I denne oppgaven vil jeg analysere to nettsteder og sammenligne de med hverandre. De to 

nettstedene har begge samme tema, men den ene er en veldedighetsorganisasjon og den andre har 

som formål å tjene penger. Butikkjeden Buddy med nettstedet www.buddy.no (Bilde 1) tjener 

penger på dyrene, de selger dyremat- og utstyr. Deres budskap ser ut til å være «kjøp alt du trenger 

til kjæledyret ditt fra oss». Frivillighetsorganisasjonen Kattens vern med nettstedet 

www.kattensvern.no (Bilde 2) tjener ikke penger, men får donasjoner av frivillige til å hjelpe hjemløse 

katter. Kattens vern har også en liten butikk der de selger mat og utstyr til katten i tillegg til interiør 

og klær med katt som tema. Deres budskap ser ut til å være «hjelp oss å redde de hjemløse kattene».  

  

 

Jeg vil analysere og sammenligne de to nettstedene med blikk på ethos. I følge Aristoteles kan man 

trekke frem tre kategorier innenfor ethos som jeg også kommer til å ta hensyn til; fronesis, arete og 

Bilde 1: Buddy: www.buddy.no Bilde 2: Kattens vern: www.katternsvern.no 

http://www.buddy.no/
http://www.kattensvern.no/
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evnoia (Garver 1994, 110). Jeg overfører begrepet retorikk fra tale til visuelle elementer slik Byers har 

gjort i sin masteroppgave (2009), der hun analyserer webdesign ved bruk av klassisk retorikk. Byers 

analyse inkluderer to undersider (velkomstsiden og «om»-siden) som gjør hennes analyse mer 

omfattende enn min. Hun inkluderer også flere retorikere som Cicero og Quintilian i tillegg til 

Aristoteles. Siden min oppgave er mindre enn hennes har jeg valgt å fokusere på en mindre del av 

nettstedene for å ha muligheten til å gå dypere inn på denne. Jeg har brukt hennes oppgave som 

inspirasjon til min egen.  

Retorikk er en måte å beskrive en kommunikasjonsprosess på. Et nettsted er et av mange nivåer i en 

kommunikasjonsprosess som jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven. Jeg vil bruke Aristoteles tre 

underkategorier for ethos til å analysere de to nettstedene og da se på desktop versjonen av 

nettstedene, som vil si den versjonen jeg som bruker har tilgang til.  

Når man analyserer et nettsted er det flere visuelle elementer som påvirker brukerens inntrykk av 

avsenderens ethos, som for eksempel farger, fonter, bilder, tekststørrelse, tekstoppsett og lignende. 

For ikke å gjøre oppgaven for omfattende har jeg valgt kun å fokusere på navigasjonen. 

Jeg skriver kun om navigasjonen da den spiller en stor rolle i interaksjonen mellom bruker og 

nettsted. «Struktur og organisasjon handler om å bygge rom. Navigasjon setter inn dører og vinduer» 

(Morville og Rosenfeld 2007, 115, min oversettelse fra engelsk) den blir derfor også sentral for hvilke 

inntrykk brukeren får av nettstedets og avsenderens ethos.  Jeg vil i min analyse «åpne alle dører» og 

teste hvor vellykket, ut i fra Arisoteles definisjon på ethos, navigasjonen er. Jeg vil også diskutere 

hvilke inntrykk brukeren kan ha av avsenderens ethos ut i fra de ulike visuelle elementene som er 

brukt i navigasjonen.  

Problemstilling 

J.D. Applen skriver i sin bok «Writing for the web» (2013) at det er viktig som web-arkitekter å ha en 

fungerende kunnskap om retorikk, for det gir oss muligheten til å svare på to viktige spørsmål: 

Hvordan kommer vi frem som et folk? Hva slag ethos viser vi frem når vi produserer online tekster 

bygget med ord og bilder? Og kan vi finpusse vårt budskap for å endre vår autoritet og ethos, og 

dermed øke effekten av budskapet? 

Det er det siste spørsmålet jeg ønsker å finne ut mer om under analysen av de to nettstedene. Selv 

om Applen i hovedsak beskriver hvordan man skal skrive tekster som skal publiseres på web, ønsker 

jeg å undersøke hvordan Buddy og Kattens Vern fremstår som organisasjoner gjennom deres 
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websted og webdesign, og om de har finpusset deres design for å gi et inntrykk av at de er en 

organisasjon med troverdighet. 

Min problemstilling blir derfor: Hvordan former webdesign leserens oppfattelse av organisasjonens 

ethos i nettstedene Kattens vern og Buddy? 

Avgrensninger 

Klassisk retorikk 

I den klassiske retorikken legges et kommunikasjonskjema til grunn med en avsender og en tilhører. 

Mellom disse blir et budskap presentert.  

Ethos, pathos og logos er de tre bevismidlene som Aristoteles postulerer og tillegger 

kommunikasjonsprosessen. Han mener at disse tre bevismidlene må være tilstede i en vellykket tale 

(Andersen 1995, 34). 

Pathos handler om sterke følelser som skaper forandringer i mottakerens oppfatning (Andersen 

1995, 37).  Logos betyr «ord» og «tale» og handler om argumentasjonen. Logos har med innholdet i 

talen å gjøre (Andersen 1995, 34).  

Jeg ser kun på ethos i analysen da dette er relevant til problemstillingen min. Ethos handler om 

troverdighet, og det å overbevise publikum/mottakeren til å tro på talerens ord. Aristoteles mener at 

det er tre kvaliteter knyttet til talerens troverdighet (Garver 1994, 110). 

 Fronesis (forstandighet): Handler om å sitte inne med erfaringer som gir taleren praktisk 

klokskap og kunnskap. Dette er ofte erfaringer man får over tid, slik at en derfor bygger tillit.  

 Arete (dyd): Handler om å fremstå som en moralsk god person, med dyd og godhet. 

 Evnoia (velvilje): Handler om å ha gode hensikter for sine medmennesker.  

Visuell retorikk 

Byers er opptatt av at den klassiske retorikken også kan brukes om visuelle elementer (Lee Byers 

2009, 4). Jeg bruker Aristoteles begreper fra den klassiske retorikken, i likhet med Byers, men 

nivåene brukt i min analyse er langt mer avansert enn de Aristoteles presenterer i sin definisjon på 

retorikk. I illustrasjonen jeg har laget (Bilde 3), ser man de ulike nivåene jeg bruker senere i oppgaven 

min.  

Et nettsted er ikke avsenderen, organisasjonen bak som blir representert på nettstedet er i 

utgangspunktet avsenderen. Men mellom disse igjen er det i tillegg en webdesigner som har fått i 
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oppdrag å representere avsenderen. Webdesigneren har stor innvirkning på hvordan organisasjonen 

blir fremstilt, og det er på en måte han som blir avsenderen. Selv om det er en webdesigner som gjør 

jobben, og tar avgjørelser som er med på å fremstille organisasjonen, vil den besøkende bedømme 

om han tror på organisasjonen eller ikke. Det er med andre ord ikke webdesigneren som blir vurdert.  

Det er ikke vanlig å besøke et nettsted og tenke over hvem som har designet det, man antar bare at 

organisasjonen enig med webdesignerens fremstillelse av dem. Derfor vil inntrykket brukeren får av 

nettstedet, være et inntrykk han får av organisasjonen selv. Nettstedet fungerer derfor som ett av 

flere mellomledd mellom avsenderen (organisasjonen) 

og mottaker (besøkende av nettstedet).  

Den klassiske retorikken blir filtrert gjennom alle disse 

ulike nivåene, som både er webdesigneren, nettstedet, 

men også brukerne selv. Et nettsted har man alltid 

tilgang til, og det er opp til brukeren når han ønsker å 

besøke den. Det er også opp til brukeren hvordan han 

ønsker å få tilgang til nettstedet, enten det er gjennom 

en PC, en mobil eller en pad. Innenfor disse igjen er det 

flere nettlesere som brukeren også står fritt til å velge 

hva han liker best. Applen beskriver to typer ethos; 

«situated» og «invented» ethos (Applen 2013, 179) 

som jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven, alle 

disse valgene som brukeren tar vil påvirke brukerens 

syn på nettstedets konstruerte («invented») ethos. 

Dette er faktorer som er utenfor nettstedets, 

organisasjonens og webdesignerens kontroll, og gjør 

retorikken i den visuelle verden mer kompleks enn i 

den klassiske.  

 

 

Sammenligning: klassisk og visuell retorikk 

Flere av begrepene i den klassiske retorikken kan også brukes om visuelle elementer, men originalt 

sett gir den klassiske retorikken et skeivt bilde av retorikk på nettsteder. Dette kommer tydelig frem 

når man ser hvor mange nivåer informasjonen og budskapet skal gjennom før den når frem til 

Bilde 3: Visuell retorikk 
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mottakeren. Det er mange faktorer som spiller inn når man vurderer et nettsted, i forhold til hva man 

vurderer på en muntlig taler. En taler i den klassiske retorikken har en større «makt» over 

publikummet sitt, han velger selv hvor og når talen skal holdes og gjennom hvilket medium. Et 

nettsted der i mot er som sagt alltid tilgjengelig og kan leses og brukes av besøkende hvor som helst 

og når som helst der det er tilgang på en nettleser og Internett. 

Diskurs 

For å analysere fargespekteret i et nettsteds navigasjon vurderer jeg fargene ut i fra diskursen. 

Diskurs er i følge Kress og Leeuwen en sosial konstruert kunnskap om en virkelighetsramme. Den kan 

relatere til språk, eller rettere sagt eksistere i språket (2001, 24). Leeuwen og Kress mener at farger 

er bærere av diskursen, og ikke som mange mener; at fargen i seg selv har en mening eller et tegn. 

De skriver i stedet at farger er «signifiers» som er tegnets fysiske form og ikke selve meningen (2001, 

59).  

Diskurs er den følelsen man får når en kommer inn på et nettsted. Det er derfor et element som har 

mye å si for hvilken oppfatning brukeren har av nettstedet og viktigere, hvilken oppfatning han får av 

avsenderen (organisasjonen). Hvis han sitter igjen med et dårlig inntrykk som på noen måte gir 

brukeren negative følelser kan dette påvirke hans oppfatning av troverdigheten til nettstedet og 

organisasjonen. I noen tilfeller vil triste følelser ha en positiv virkning på talen da for eksempel 

organisasjoner som «Redd barna» spiller på triste følelser for å få medfølelse hos mottakeren, og 

overbevise mottakeren om å donere penger. Dette kan forklares med det som Aristoteles beskriver 

som pathos. 

Informasjonsarkitektur  

En navigasjon er knyttet til informasjonsarkitektur, jeg bruker derfor Morvilles og Rosenfelds tanker 

og ideer til å analysere navigasjonen på de to nettstedene. I boken «Information Architecture - for 

the World Wide Web» (2007, 116) beskriver Morville og Rosenfeld to ulike typer navigasjoner; 

innebygd og supplerende.  

Innebygd navigasjon: 

 Global: Skal i utgangspunktet være tilstede på alle sider gjennom hele nettstedet. 

 Lokal: «under-meny», tilbyr navigasjonsmuligheter tilpasset sidens innhold. 

 Kontekstuell: hypertekst, linker inkludert i innholdet. 
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Den supplerende navigasjonen inkluderer sitemap, A-Å index, guider og søkemuligheter. I denne 

oppgaven vil jeg kun gå gjennom den innebygde navigasjonen, altså global, lokal og kontekstuell. 

Informasjonsarkitektur fungerer mye som en skisse, som Michele S. Shauf forklarer i sin tekst «The 

Problem of Electronic Argument: A Humanist’s Perspective» (Shauf 2001, 365), der man planlegger 

og skisserer innholdet (informasjonen) på en nettside. Man planlegger derfor oppbygningen av 

nettstedet, for å finne den beste måten å gjøre informasjonen lettest mulig tilgjengelig på.  

Morville og Rosenfeld mener det er en gråsone mellom informasjonsarkitektur og design og at denne 

gråsonen er noe av det som gjør informasjonsarkitektur vanskelig å definere (2007, 119). Selv om 

informasjonsarkitekturen ikke handler om design i form av farger og visuelle elementer, har allikevel 

disse elementene en finger med i spillet når det gjelder å få informasjonen lettest mulig tilgjengelig. 

Det er derfor en gråsone mellom informasjonsarkitektur og design som også vil vises i denne 

oppgaven.  

Morville og Rosenfeld forteller at det ikke er mulig å definere informasjonsarkitektur i en kort 

setning, og bruker i stedet fire ulike definisjoner. De legger også til at heller ikke disse er alene 

dekkende definisjoner, da informasjonsarkitektur er et bredt fagområde (Morville og Rosenfeld 2007, 

4). I lyset av denne oppgaven ser jeg på informasjonsarkitektur som et element som kan bidra til å 

hjelpe brukeren av et nettsted til å finne frem til det han eller hun ønsker på en effektiv måte. 

Informasjonsarkitekturen vil derfor påvirke brukerens inntrykk av nettstedets og organisasjonens 

ethos.  

Analyse  

Som tidligere nevnt finnes det to ulike typer ethos, «situated ethos» og «invented ethos» (Applen 

2013, 179-180). På de fleste nettsteder inkludert www.buddy.no og www.kattensvern.no, er det 

«invented ethos» som gjelder. De er nødt til å bygge opp en troverdighet ved hjelp av design og tekst 

som gjør at brukeren får et inntrykk av at organisasjonen representert har en sterk ethos. Buddy har 

imidlertid en fordel da de har butikker plassert rundt om hele Norge. Det er derfor flere som kjenner 

til navnet deres, enn det er som kjenner til Kattens Vern (som kun holder til i Bergen). På en måte 

kan man derfor si at Buddy har en «situated ethos», som er et resultat av en allerede etablert 

«invented ethos» som er blitt bygget opp over tid.  

http://www.buddy.no/
http://www.kattensvern.no/
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Kattens vern 

Global navigasjon 

Kattensvern.no har to globale navigasjoner, en på toppen (Bilde 4)og en på venstre side(Bilde 5) 

Disse er gjentagende på alle undersider. Dette resulterer i svært mange valgmuligheter, som kan 

gjøre brukeren forvirret og lite effektiv.  

 

Morville og Rosenfeld viser til en illustrasjon der de forklarer hvor viktig det 

er å ha en balanse mellom bred og smal navigasjon (2007, 70). På Kattens 

Vern sitt nettsted er det en svært bred navigasjon som i følge Morville og 

Rosenfelds beskrivelser møter brukeren med for mange valgmuligheter 

som ofte gir ubehagelig lite innhold når de først velger et alternativ.  

En måte å løse disse forvirrende elementene på er å lage lokalmenyer 

innenfor de viktigste undersidene i den øverste menyen.  Det vil derfor 

være mindre sannsynlig å trykke på feil knapp.  

Det er også menyvalg som gjentas i de to menyene, for eksempel 

«adopter» «støttespiller», som er veldig unødvendig. Hvis det er færre og 

mer velformulerte kategorier i menyen vil brukeren enkelt og raskt komme 

frem til det han/hun ønsker. I dette tilfellet, når den besøkende må lete seg 

igjennom hele 43 linker, vil han antageligvis bli irritert og kanskje gi opp før 

han har funnet det han ønsket.  

Jeg vil sammenligne disse menyene med den globale navigasjonen til 

«Dyrebeskyttelsen i Bergen» (Bilde 6), som har mange fellestrekk med 

kattens vern da de også er en frivillighetsorganisasjon som hjelper hjemløse 

katter. Der er det kun én global navigasjon, med bare 9 alternativer. De har 

mye av den samme informasjonen som Kattens Vern, men de har plassert 

det de mener brukerne ønsker å lese i front, og flere underkategorier bak 

disse igjen. Deres meny er designmessig ikke den beste da bruk av 

«dropdown» menyer i mange tilfeller er vanskelig å bruke (f. eks på touch-

Bilde 5: global navigasjon, 
kattens vern 

Bilde 4: Global navigasjon, Kattens Vern 
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skjermer). De har allikevel en enklere informasjonsarkitektur som ikke forvirrer brukeren på samme 

måte som Kattens Vern sine navigasjoner gjør. 

Informasjonsarkitekturen påvirker brukerens inntrykk av nettstedet, og han vil kanskje finne et bedre 

alternativ som er enklere å navigere. Det inntrykket som brukeren har til nettstedets troverdighet er 

derfor svekket.  

Applen (2013, 230) skriver at blokkbokstaver reflekterer en ethos 

der man ikke mener at publikum kan lese og forstå noe på 

egenhånd, og man derfor må skrike. Alle menyknappene i 

navigasjonen til Kattens Vern har blokkbokstaver og virker derfor i 

følge Applen skrikende og nedlatende. Jeg tror i midlertid ikke 

bruken av blokkbokstaver i navigasjon og overskrifter vil virke så 

skrikende og nedlatende som Applen beskriver, siden det ikke er 

så mye tekst på en gang. Linkene er allikevel vanskelige å lese, 

som vil påvirke brukernes inntrykk av organisasjonens 

troverdighet da de ikke gjør det enklest mulig for brukeren å 

navigere seg gjennom nettstedet. Det er derfor svekket fronesis 

fordi organisasjonen ikke viser til kunnskap om hvordan store 

bokstaver påvirker leseligheten.  

Jeg har som sagt valgt å analysere nettstedet ut i fra hvordan jeg ser den(desktop-versjonen), og 

derfor ikke ta hensyn til kildekoden, men jeg ønsker allikevel å påpeke noe i kattensvern.no sin 

kildekode som for noen brukere vil gi et ganske annet inntrykk av nettstedets og organisasjonens 

ethos. I kildekoden til kattensvern.no ser jeg at den horisontale navigasjonen er et bilde, og teksten 

er derfor ikke i tekstformat. Dette setter utgangspunktet for bruken av blokkbokstaver i den andre 

navigasjonen. Egentlig er navigasjonen på venstre side (Bilde 5) skrevet med små bokstaver, men jeg 

antar at webdesigneren ønsket å skape en helhet på nettstedet og valgte derfor å sette navigasjonen 

til «uppercase» i CSS-fila. Dette betyr at nettstedet for en blind person eller for en bruker som har 

valgt å ta vekk bildene, vil ha store vanskeligheter med å navigere seg på nettstedet, da det ikke er 

brukt noen «alt tagger» som kan erstatte bildene. Jeg testet navigasjonen på nettstedet med et 

verktøy laget av Apple kalt «VoiceOver» som leser opp innholdet på datamaskinen. Når jeg navigerer 

meg gjennom kattensvern.no sin horisontale navigasjon er all informasjonen jeg får «kobling». Jeg 

aner ikke hva linken fører meg til, alt jeg får vite er at det er en link.  

Kattens Vern har ingen indikasjoner om hvor man befinner seg på nettstedet, verken i form av 

fargeendringer i menyen, eller «her er du»- merker (breadcrumbs). Dette gjør det vanskelig for 

Bilde 6: Dyrebeskyttelsen i Bergen 
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brukeren å forstå konteksten, spesielt hvis han besøker nettstedet via en link rett til for eksempel en 

artikkel (i stedet for å besøke forsiden først). Dette påvirker også brukervennligheten som igjen 

påvirker «fronesis». 

Kontekstuell navigasjon 

Kattens Vern har svært lite bruk av hypertekst på nettstedet sitt. Etter å ha klikket på flere av linkene 

i den globale navigasjonen har jeg sett at innholdet på undersidene er svært lineært uten linker 

inkludert i teksten (Bilde 7). Deres nettsted 

fungerer som en informasjonsside som også hadde 

fungert på trykk, som gjør at besøkende fungerer 

som lesere og ikke brukere. Her kan nok de 

besøkende ha ulike inntrykk av ethos, da noen vil 

mene at dette virker gammeldags, og derfor har et 

inntrykk av svekket fronesis. Andre vil kanskje 

oppfatte dette som solid og seriøst, der man kan 

lese en hel og sammensatt tekst av gangen, som vil 

styrke deres inntrykk av organisasjonens ethos. 

 

 

Buddy 

Global navigasjon 

Buddy har en tradisjonell horisontal navigasjon på toppen av nettstedet (Bilde 8) som fungerer som 

en global navigasjon da den er gjentagende på alle undersider. Som du ser på illustrasjonen under er 

det også markert hvor man befinner seg på nettstedet. Navigasjonen viser tegn til at brukeren 

befinner seg på «produkter» ved at fargen blir litt lysere i bakgrunnen. Dette gjør det enklere for 

brukeren å forstå innholdet fordi han har en kontekst å forholde seg til, det blir også enklere å 

navigere seg videre.  

 

Bilde 8: Global navigasjon, www.buddy.no 

Bilde 7: Ingen kontekstuell navigasjon 

http://www.buddy.no/
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Det er vanlig å ha et «hjem» alternativ i navigasjonen som fører brukeren til forsiden. Buddy har ikke 

dette, noe som kan, for enkelte brukere, gjøre det vanskelig å komme tilbake til forsiden. Selv om 

mange kanskje forstår at logoen ofte er en link som fører deg til forsiden, er det ikke alle som vet 

eller er vant med dette. Dette kan gjøre at brukeren får et inntrykk av at nettstedet er rotete og 

vanskelig å navigere, som fort kan gjøre at han gir opp og ikke blir værende på siden.  

Når brukeren (bevisst eller ubevisst) bestemmer seg for å tro på Buddys budskap, vil han antageligvis 

sammenligne nettstedet opp mot andre nettsteder han har god erfaring med. Da gjelder det for 

Buddy som nettsted å gi et inntrykk av at de har samme kunnskapen og dermed vise sine erfaringer 

gjennom deres designvalg. De fleste nettsteder har tatt i bruk «hover» egenskap som for eksempel 

endring av bakgrunnsfargen når musepekeren dras over det klikkbare elementet. På denne måten er 

det enkelt for meg som bruker å se at teksten, bildet eller elementet et er interaktivt og kan føre meg 

til en annen side med mer informasjon. Dette er ikke gjort i globalnavigasjonen til Buddy og jeg 

merker med en gang at dette gjør meg som bruker irritert og oppmerksom på at noe mangler. Jeg 

tror dette vil gjøre at brukere får et inntrykk av svak fronesis. 

Jeg ønsker å vurdere om navigasjonen hjelper meg, og om brukeren kan ha et inntrykk av at 

organisasjonen og nettstedet har en sterk evnoia. Jeg mener at navigasjonen er enkel å bruke, 

informasjonsarkitekturen er også god. Hvis jeg ønsker å kjøpe noe er det logisk å trykke på 

«produkter», hvis jeg ønsker å lære mer om dyr er det logisk å trykke på «dyr og dyrestell», resten av 

menyvalgene er også selvforklarende. Designeren har også lagt til «breadcrumbs» under 

navigasjonen (Bilde 9) som viser hvor jeg kom fra. Dette gjør at jeg får et oversiktlig bilde av 

informasjonsarkitekturen. Jeg tror at brukeren har et inntrykk av at organisasjonen ønsker at han 

enkelt skal kunne navigere seg på nettstedet, og derfor også har et inntrykk av en sterk evnoia.  
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Bilde 9: «Du er her»- tegn under global navigasjonen – «breadcrumbs» 

 

Det at navigasjonen er enkel å navigere gjør samtidig at jeg får et positivt inntrykk av hele 

organisasjonen. Jeg føler meg hele tiden «godt tatt vare på», og roter meg aldri bort i navigasjonen. 

De gir meg den informasjonen jeg trenger, og hvis jeg allikevel skulle trenge mer hjelp eller 

informasjon har de en egen link i den globale navigasjonen som forteller meg hvordan jeg kan 

kontakte Buddy. Dette mener jeg gir et inntrykk av sterkt arete. 

Lokal navigasjon 

Buddy har en lokal navigasjon på forsiden som inneholder ikoner som representerer de ulike dyrene 

de selger produkter til (Bilde 10). Hvert av ikonene har i tillegg en tekst som beskriver ikonet, som for 

eksempel ordet «hund» ved siden av et bilde av en hund. Å bruke bilder og ikoner til å representere 

abstrakte konsepter er ofte vanskelig (Morville og Rosenfeld 2007, 129), men i dette tilfellet, da 

kategoriene ikke er abstrakte, men svært enkle og smale, fungerer bildene godt overens med dens 

innhold. Som Morville og Rosenfeld sier, «bilder sier mer enn tusen ord, men ofte er det de gale 

ordene» (Morville og Rosenfeld 2007, 129), så er det ikke alltid ikonene blir tolket riktig av brukeren. 

Ved å legge til tekst ved siden av ikonene har de forsikret seg om at brukerne skal forstå kategoriene 

og ikonene.  
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Bilde 10: Ikonnavigasjon på www.buddy.no 

Sirklene ved siden av bildet av dyret har en svært abstrakt og forenklet versjon av dyret, som 

fungerer som et slags symbol på arten. Se for eksempel på knappen for katt (Bilde 11). I den gule 

sirkelen er det bilde av tre værhår, i tillegg til teksten «katt» som setter værhårene i en kontekst slik 

at brukeren forstår at det er en katts værhår. I følge Scott McCloud inkluderer derfor ikonet flere 

katter enn akkurat den det er bilde av (McCloud 1994, 200). Dette gjelder alle knappene. Hvis 

brukeren trykker på fisken er det ikke slik at han får tilgang til mer informasjon om gullfisken (selv om 

det er bilde av en gullfisk).  Han får i stedet tilgang til informasjon om alle typer fisk. Dette er forstått 

av meg som bruker, selv før jeg har trykket på fisken på forhånd. Grunnen til dette tror jeg er denne 

forenklede versjonen av fisken i form av et ikon som generaliserer gullfiskbildet.  Det kan til og med 

hende at det hadde vært mer enn nok å kun bruke disse sirklene som knapper og derfor utelate 

bildene. Jeg mener også at hvis man tar bort bildene og lar ikonene være igjen vil det være tydeligere 

at ikonene er interaktive, og at man derfor også kan ta bort teksten «les mer» som står ved siden av 

alle ikonene. Jeg har laget et forslag på en ny meny uten bilder (Bilde 12), som jeg mener fungerer 

like godt, kanskje til og med bedre, da den blir mer oversiktlig og ryddig.  

 

Bilde 11: knappen for katt på www.buddy.no  

http://www.buddy.no/
http://www.buddy.no/
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Bilde 12: alternativ lokal meny på www.buddy.no  

 

Når man ser ikonene for seg selv ser man samtidig hvor tydelige fargene blir. Med tanke på at dette 

er en dyrekontekst får jeg en følelse av natur når jeg ser disse bildene. En dyrediskurs eller 

naturdiskurs drar fargene frem og gir en tydeligere mening til ikonene. At ikonet som representerer 

fisk er i fargen blå gjør det enda tydeligere at dette handler om vann og fisk.  Fargen blå fungerer da 

slik som Kress og Leeuwen forklarer som «signifiers» som bærer en mening (2001, 58).  

Det er en svært viktig detalj de har utelatt. De har ikke inkludert blinde/svaksynte i sin målgruppe. 

Dette er en gruppe i samfunnet som også kan være brukere av dere nettsted, og burde være 

inkludert i deres målgruppe. Mange blinde har for eksempel en blindehund. Når man bygger opp et 

nettsted for de blinde er man nødt til å erstatte bilder og ikoner med tekst, slik at budskapet også 

kommer frem til de som ikke ser bildet. Når en blind person leser denne nettsiden vil han ikke forstå 

hva ikonene fører til, brukeren vil i bestefall få tilgang til filnavnet (filer/buddyno/Forside/hund.jpg) 

som er en slitsom måte å forstå og lese et nettsted på. Her burde Buddys webdesigner lagt til «alt-

tagger» som beskriver den informasjonen bildet gir. På grunn av denne mangelen vil en blind person 

ha et helt annet inntrykk av forsiden til Buddy.no og vil derfor også ha en annen oppfatning på deres 

troverdighet.  

Dette viser tydelig hvor mye de ulike nivåene har å si for hvordan brukeren oppfatter nettstedets og 

organisasjonens troverdighet. På grunn av denne designfeilen, vil alle de svaksynte (eller de som har 

gjort om i innstillingene til nettleseren om å ta bort bilder –ofte gjort får å laste opp sider raskere) ha 

et annet inntrykk enn de som ser nettstedet slik både designeren og Buddy som organisasjon vil at 

man skal se den.  

www.buddy.no har flere lokale navigasjoner på undersidene, der navigasjonene ser estetisk like ut, 

men innholdet er tilpasset undersidens kontekst (Bilde 13 og Bilde 14). På Bilde 14 ser man 

undersiden «produkter», og en lokal meny som viser en oversikt over hvilke dyregrupper de har 

produkter som passer til. Lokalmenyene har en tydelig sammenheng, noe som er naturlig da 

innholdet ikke er så ulikt. Dette er med på å gjøre informasjonsarkitekturen oversiktlig og gjør det 

http://www.buddy.no/
http://www.buddy.no/
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også enklere og mer treffsikkert for brukeren. Dette også vil gjøre brukeren tilfredstilt som gjør at 

han eller hun har en oppfatning av at nettstedet har en sterk ethos.    

 

Bilde 13: Lokal navigasjon til venstre på undersiden «Dyr 
og dyrestell» 

 

Bilde 14: Lokal navigasjon til venstre på undersiden 
«produkter» 

 

Kontekstuell navigasjon 

Buddy har en svært interaktiv side med flere linker inkludert i tekstene sine for at leseren skal kunne 

velge selv hva han vil lese videre på. Denne måten å navigere seg på vil oppfattes ulikt hos brukerne. 

Noen vil mene at dette er mer ryddig da ikke alt er like interessant for alle, mens andre kanskje vil 

mene at det er vanskelig å holde kontroll på hvor man befinner seg i teksten.  

Ved bruk av kontekstuell navigasjon er det viktig at brukeren har tilgang til tegn som viser han hvor 

han befinner seg, ofte ved bruk av breadcrumbs.  Buddy har gjort ett forsøk på dette, men den 

fungerer ikke helt optimalt. Jeg fant en link inne på undersiden «dyr og dyrestell» som skulle vise 

meg mer informasjon om fugler. På denne undersiden står det at jeg befinner meg på forsiden, noe 

som er feil (Bilde 15). Jeg tror at mange av brukerne vil få et dårlig inntrykk av organisasjonens ethos, 

da den kontekstuelle navigasjonen kan virke rotete.  
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Bilde 15: "Du er her: Forside" 

 

Bruken av hypertekst skaper allikevel et moderne preg på nettstedet som kan styrke brukerens 

inntrykk av fronesis. Buddy har valgt å designe linkene med en annen farge (limegrønn) som gjør at 

linkene står ut i fra teksten og gjør det enkelt for leseren å «skumme» innholdet for å se om det er 

noe interessant (Bilde 16). Hypertekst gjør navigasjonen mer sidelengs og den tar i bruk flere av 

mulighetene man har på et nettsted i forhold til det man har i en trykt tekst som gjør nettstedet 

moderne.  

 

Bilde 16: Hypertekst på Buddy.no 
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Sammenligning  

De aller fleste har nok et inntrykk av Kattens Vern (organisasjonen) med sterk arete og evnoia, da de 

er en frivillighetsorganisasjon med mål om å redde så mange katter som mulig. De tjener ikke 

penger, og har derfor ikke noe budsjett til å bruke på utdannede mennesker som vil øke deres 

troverdighet. Jeg tror at besøkende vil senke sine forventninger til siden da de vet at organisasjonen 

«mener det godt» med alt de gjør. Selv om designen ikke er perfekt, godtar leseren flere feil fordi de 

ikke forventer noe mer fra en organisasjon uten inntekter.  

Buddy der i mot er en organisasjon som selger varer, og tjener penger på dette. Deres hovedmål er 

ikke å redde katter eller gjøre noe gratis. Dette gjør at nettstedet må gi besøkende inntrykket av en 

sterkere evnoia og arete enn de egentlig har. Jeg tror også at besøkende på nettstedet stiller høyere 

krav til nettstedet da man vet at de tjener penger på å selge varene sine. Beøkende forventer nok at 

Buddy har kunnskap og erfaring som også skal vises i designen på deres nettsted.  

Da jeg startet denne analysen trodde jeg at Kattens Vern kom til å være en stor kontrast til Buddy, og 

jeg hadde en forventning om at Kattens Vern hadde dårligst ethos. Dette viser seg på en måte å 

stemme da kattens Vern har svært vanskelig navigasjon sammenlignet med Buddy. Men etter å ha 

analysert nettstedene deres har jeg allikevel innsett at det er mye mer enn kun webdesign som 

spiller inn på det totale inntrykket. Jeg tror at siden Kattens Vern har en såpass sterk arete og evnoia 

allerede i organisasjonen, er det ikke så farlig hvordan nettstedet ser ut. Buddy har også fremstilt seg 

selv som en organisasjon til å stole på gjennom deres design, men på en annen måte og på et annet 

nivå.    

Jeg vet fra min egen erfaring at nettbutikker eller nettsteder generelt som ønsker at jeg skal kjøpe 

noe eller komme til deres butikk å kjøpe noe, men som har en uryddig design som jeg personlig ikke 

liker, vil gjøre at jeg har et inntrykk av deres ethos som svak. Med en gang det er snakk om å overføre 

penger over nett blir kravene mine hevet drastisk, og jeg forventer en ryddig design, som er moderne 

og lett å bruke. Hvis kravene mine ikke blir tilfredsstilt, vil jeg heller ikke kjøpe noe da jeg tror at de 

prøver å lure meg. Dette tror jeg er grunnen til at Buddy ikke kommer like godt ut med tanke på 

organisasjonens ethos i forhold til Kattens Vern.  
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