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Abstract	  

This thesis describes the work of producing a brochure to Eskilstuna municipality 
aimed at young people. The purpose of the information brochure is to convince 
young people that Eskilstuna municipality is an attractive employer and 
workplace, as a large part of the municipality's employees will soon be retired. 
The municipality wants information brochures aimed to young people. 
 
The brochure is based on message strategies, rhetoric and stylistics, and previous 
studies of Eskilstuna Municipality, annual plans, policy documents and interviews 
with employees of the municipality. Reports of high school youth values, analysis 
of information brochures aimed at young people and focus group are additional 
methods that have been the basis for the production of the broschure. 
 
Information- and reasoning strategies was used to describe Eskilstuna 
municipality's activities. The cover is designed to arouse the reader's attention and 
tell them about the contents. The Retorical approach Logos has been used to 
promote the benefits of Eskilstuna municipality. This have been done by 
motivating that Eskilstuna municipality offers its employees opportunities for 
development. Furthermore, the Retorical approach Pathos has been used to arouse 
emotions. Positive words are used to create a positive association to the sender. 
Finally, the Retorical approach Ethos has been used to presentate Eskilstuna 
municipality as a trustworthy employer. The brochure emphasis Eskilstuna 
municipality as a large employer with staff that is satisfied with their workplace, 
as this attest that the municipality is an attractive employer. Logos and Eskilstuna 
municipality's vision are included in the brochure to create a recogntion, while the 
contact information are used to assist the reader to contact the municipality if he 
or she has question. You- and us-form of address was used to create a connection 
with the reader. 
  



	  
	  

Abstrakt	  

I denna rapport beskrivs arbetet med att ta fram en informationsfolder till 
Eskilstuna kommun som vänder sig till ungdomar. Syftet med 
informationsfoldern är att övertyga ungdomar om att Eskilstuna kommun är en 
attraktiv arbetsgivare och arbetsplats, då en stor del av kommunens anställda snart 
har gått i pension. Kommunen saknar sedan tidigare informationsmaterial som 
vänder sig till yngre invånare.  
 
Utformningen av foldern är baserad på budskapsstrategier, retorik och stilistik 
samt tidigare studier om Eskilstuna kommun, årsplan, styrdokument och 
intervjuer med anställda i kommunen. Rapporter om gymnasieungdomars 
värderingar, analys av informationsbroschyrer riktade till ungdomar samt 
fokusgrupp är ytterligare metoder som har legat till grund för framställningen av 
foldern. 
 
Informations- och argumentationsstrategier har används för att beskriva 
Eskilstuna kommuns verksamhet. Folderns omslag är framtaget för att väcka 
läsarens uppmärksamhet och berätta om folderns innehåll. I foldern har retoriska 
grepp som logos använts för att lyfta fram fördelarna med Eskilstuna kommun. 
Detta genom att motivera att Eskilstuna kommun erbjuder sina anställda 
utvecklingsmöjligheter. Vidare har det retoriska greppet pathos använts för att 
väcka känslor hos målgruppen. Ord med positiv laddning har arbetats för att skapa 
en positiv association till avsändaren. Slutligen har det retoriska greppet ethos 
använts för att få Eskilstuna kommun att framställas som trovärdig arbetsgivare. I 
foldern framhävs Eskilstuna kommun som en stor arbetsgivare med nöjda 
anställda, eftersom detta intygar om att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 
Logotyper och Eskilstuna kommuns vision är medtaget i foldern för att skapa 
igenkänning medan kontaktinformationen ska underlätta för läsaren att ta kontakt 
med kommunen vid frågor. Du- och vi-tilltal har används för att skapa 
samhörighet med läsaren. 
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1. Inledning	  

När jag fick veta att årets tema för examensarbete var flöden och processer, 
började jag fundera på vilka platser jag tyckte att kommunikationen kunde 
effektiviseras. I samband med kursstart för examensarbetet kontaktade Eskilstuna 
kommun akademin innovation, design och teknik på Mälardalens högskola för att 
få hjälp med att ta fram ett presentationsmaterial till ungdomar.  
 
Målet med uppdraget är att väcka ungdomars intresse för Eskilstuna kommun och 
få ungdomar att vilja jobba i den kommunala verksamheten. När Britt-Inger 
Klingensjö på Eskilstuna kommun berättade om kommunens arbete med att 
rekrytera yngre medarbetare väcktes mitt intresse för att undersöka 
kommunikationen mellan Eskilstuna kommun och de unga invånarna.  
 
Under mina tre år på Informationsdesignprogrammet har jag tillgodogjort mig 
nödvändiga teoretiska kunskaper för hur man utformar information för olika 
syften och målgrupper. Målet har hela tiden varit att anpassa text, bild och form 
för att information ska vara läslig, läsbar och läsvärd. Därför blev jag intresserad 
av att tillämpa mina kunskaper från utbildningen genom att ta fram ett 
informationsmaterial åt Eskilstuna kommun som tilltalar målgruppen ungdomar.  
Jag har läst textdesign som inriktning under min utbildning och därför blev jag 
framförallt intresserad av att fokusera på textens utformning och dess påverkan. 
 

1.1 Problemområde 

På Eskilstuna kommun är medelåldern idag hög och ett generationsskifte med 
stora pensionsavgångar väntas inom de närmsta fem till tio åren. Kommunen är 
medveten om att konkurrensen om nya medarbetare har blivit tuffare idag. 
Samtidigt arbetar kommunen med att minska arbetslösheten bland ungdomar. 
Därför vill Eskilstuna kommun få fler att vilja jobba hos dem, speciellt den yngre 
generationen. Kommunen har börjat arbeta med att informera ungdomar på 
högstadiet, gymnasiet och högskolan om sin verksamhet med syftet att skapa 
kännedom om Eskilstuna kommun. Det är ett långsiktigt arbete och målet är att nå 
ungdomar redan under deras skoltid och berätta om möjligheterna att jobba i 
kommunen. (Klingensjö, 2011-03-14) 
 
I dagsläget saknar Eskilstuna kommun ett informationsmaterial som är riktat mot 
ungdomar med syftet att presentera kommunens verksamhet på ett attraktivt sätt. 
Kommunen saknar ett informationsmaterial som de kan lämna över till ungdomar 
när de är ute i skolor eller på mässor och informerar om sin verksamhet.  
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De befintliga informationsmaterialen som Eskilstuna kommun har är varken 
anpassade för ungdomar eller har syftet att få ungdomar att söka jobb i kommunen. 
(Klingensjö, 2011-03-14) 
 

1.2	  Frågeställning	  

I mitt examensarbete ville jag ta reda på följande: hur ska jag med hjälp av 
budskapsstrategier, retorik och stilistik utforma ett informationsmaterial som 
övertygar ungdomar om att Eskilstuna kommun är en attraktiv arbetsgivare att 
arbeta för?  
 

1.3	  Syfte	  	  

Syftet med arbetet är att utforma ett informationsmaterial med fokus på text som 
riktar sig mot presumtiv arbetskraft. Informationsmaterialet ska bestå av en folder 
och den ska presentera Eskilstuna kommun som arbetsgivare och väcka 
gymnasieungdomars intresse för Eskilstuna kommun.  
 

1.4	  Avgränsning	  

Målgruppen presumtiv ung arbetskraft är bred och därför har jag valt att avgränsa 
mig till gymnasieungdomar. Valet av målgrupp beror på att många ungdomar 
kommer i kontakt med arbetsmarknaden för första gången under sin 
gymnasieperiod. Därför anser jag att det är aktuellt för gymnasieungdomar att få 
information om jobbmöjligheterna som Eskilstuna kommun erbjuder dem efter 
studierna.  
 
Idag finns det en mångfald av material som kommunen kan använda för att 
kommunicera med ungdomar. För att avgränsa studien har jag valt att endast 
studera utformningen av en broschyr och därmed utesluta andra medier.
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2.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

För att få förståelse för hur Eskilstuna kommun ska förmedla budskapet om att 
vara en attraktiv arbetsgivare har fördjupade studier gjorts på budskapsstrategier, 
retorik och stilistik. Budskapsstrategier har varit intressant för framställningen av 
en folder, eftersom den handlar om att utforma ett budskap som fångar 
målgruppens intresse. Forskningsartikeln ”Using Message Strategy to Capture 
Audience Attention: Readers’ Reactions to Health Education Publications” (2006) 
handlar om budskapsstrategier för samhällsinformation. Trots att artikeln 
undersöker informationsmaterial med hälsa som tema är den intressant, eftersom 
artikeln fokuserar på budskapsstrategier och vad det kan ge för effekt. För att ta 
reda på vilka retoriska grepp kan användas för att övertyga en målgrupp har 
fördjupning gjorts på logos, ethos och pathos. Slutligen studerades stilistiken för 
få stöd för valet av ord och tilltal i texten. 
 

2.1	  Budskapsstrategier	  

Larsson menar att budskapet är det centrala i en kommunikation. När en 
avsändare kommunicerar med sin målgrupp försöker han eller hon förmedla något 
vidare. Ett bra budskap fångar målgruppens uppmärksamhet. (2008, s.185).  
 
Utifrån studier på budskapsstrategier noterades följande: 
 

• Larsson refererar till Kotler att ett budskap ska vara intressant och berätta 
det som avsändaren vill förmedla (ibid, s.185).  
 

• Budskapet ska berätta om något som mottagaren vill ha information om 
(ibid, s.189). 
 

• Målgruppen ska tycka att det som sägs är trovärdig (ibid, s.189).  
 

• När en avsändare utformar ett budskap ska hon eller han utgå från det är 
som motiverar sin målgrupp (Mårtensson, 2009, s. 406).  
 

• En informativt inriktad budskapsstrategi presenterar relevant information 
med syftet att öka målgruppens förtroende för företaget eller 
organisationen (ibid, s.406-408).  
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I forskningsartikeln ”Using Message Strategy to Capture Audience Attention: 
Readers’ Reactions to Health Education Publications” (2006) undersöker Judy 
Gregory broschyrer för att ta reda på hur avsändarna arbetar med att formulera sig 
för att fånga målgruppens intresse. I artikeln undersöker Gregory två typer av 
budskapsstrategier; informations- och argumentationsstrategi samt känslor och 
underhållande strategi för att ta reda på hur målgruppen reagerar på dessa.  
 
Artikeln beskrev följande:  
 

• Valet av budskapsstrategi påverkade deltagarnas förväntningar om 
materialens innehåll.  
 

• Informations- och argumentationsstrategi bygger på konkret fakta om ett 
ämne som grund för att fånga intresse, medan känslor och underhållande 
strategi arbetar med att väcka intresse och känslor hos deltagarna med 
hjälp av exempelvis humor. 
 

• Deltagarna uppfattade broschyrer som var utformade efter informations- 
och argumentationsstrategi som enkla och tydliga. Denna strategi gjorde 
det möjligt för dem att veta vad broschyren handlade om redan i början.  
 

• Omslagen påverkade utifall deltagarna tyckte att informationsmaterialen 
verkade intressanta eller inte. Ett omslag som inte verkade intressant 
valdes bort, eftersom deltagarna ville läsa broschyrer som berörde dem.  
 

• Broschyrer som skiljde sig från mängden fångade uppmärksamheten. 
 

• Omslag som var spännande och underhållande lyckades fånga deltagarnas 
uppmärksamhet, eftersom de inte avslöjade vad broschyren handlade om. 
Men broschyrer som var enkla och tydliga tillät deltagarna att koppla 
ämnet till deras eget intresse och därefter avgöra om broschyren är läsvärt 
eller inte.  
  

• Känslor och underhållande strategi bygger oftast på en berättelse eller 
känsla. Den är en mer riskfylld strategi eftersom den bygger på att intresse 
ska väckas hos målgruppen. En broschyr som misslyckades med att väcka 
intresse har större chans att skapa förvirring och ogilla hos målgruppen.  
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I artikeln framgår det att båda budskapsstrategierna riktar sig till olika målgrupper, 
eftersom de väcker intresse på olika sätt. Därför rekommenderar Gregory 
avsändare som vill nå en målgrupp med ett intresse för ämnet att använda 
informations- och argumentationsstrategi, eftersom denna information är rättfram 
och tydlig. Känslor och underhållande strategi rekommenderar hon om 
målgruppen inte söker informationen oavsett om de inte vet eller har ett intresse 
om ämnet. Gregory drar slutsatsen att avsändaren inte kan vara säker på att 
läsaren kommer att reagera på ett visst sätt, eftersom tolkningen av 
budskapsstrategier är individuellt. Budskapsstrategier ska utformas beroende på 
målgruppens informationsbehov och intresse för ämnet. Därför hävdar hon att 
målgruppsundersökningar kan hjälpa den som ska utforma ett material att fatta 
rätt val beträffande hur budskapet kan förmedlas. (2006, s.2-18) 
 
Artikeln fick mig att förstå att omslaget är väldigt viktig, eftersom det ger ett 
första intryck om broschyrens innehåll. Ett omslag ska gärna skilja sig från 
mängden och väcka intresse om dess ämne. Jag har också förstått att valet av 
budskapsstrategi påverkas av målgruppen och deras intresse för att ta till sig 
informationen.  
 

2.2	  Retorik	  	  

Retoriken fokuserar på talarens eller skrivarens arbetsprocess. Det är ett begrepp 
som ursprungligen kommer från antiken och betyder ”konsten att övertyga”. 
Avsändarens främsta uppgift är att utifrån syfte, mål och avsikt ta fram en text 
som överensstämmer med målgruppens behov och önskningar. Kommunikationen 
slutar inte efter att avsändaren har förmedlat sitt budskap utan när läsaren har 
blivit övertygad av det. Därför behöver avsändaren ha kunskap om sin målgrupp. 
Vidare ska skribenten ha klart för sig vilket budskap som ska förmedlas till 
läsaren, målet med kommunikationen, tidsaspekten, vilken typ av text som ska 
skrivas samt under vilka omständigheter som texten ska användas i.  
(Lindstedt, 2002, s.27-38) 
 
Det finns olika sätt att arbeta med övertygelse i retoriken. Avsändaren kan arbeta 
med att föra fram argument på olika sätt. Genom att tala till lyssnarens eller 
läsarens förnuft (logos), väcka sinnen och känslor hos dem (pathos) samt stärka 
sin egen personlighet (ethos). Syftet med dessa grepp är att vinna målgruppens 
tillit och bli uppfattad som trovärdig eftersom detta bidrar till att de blir övertygad 
av budskapet (Hellspong, 2011, s.47).  
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Att argumentera med hjälp av logos, pathos och ethos:  
 

• En avsändare argumenterar med hjälp av logos för att förstärka ett 
påstående. Avsändaren förmedlar saklig information, men för fram 
argument som stödjer det hon eller han vill förmedla eller åstadkomma. 
Avsändaren förklarar en tankegång som gör det möjligt för läsaren att 
kritiskt granska påståendet. (ibid, s.228-229) 
 

• Avsändaren kan också argumentera med hjälp av pathos för att påverka 
lyssnarens eller läsarens känslor. Genom engagemang, ordval eller ton 
avslöjar avsändaren sitt förhållande till påståendet. Pathos används inte 
enbart för att få målgruppen ska acceptera det som avsändaren förmedlar. 
Det handlar också om få lyssnaren eller läsaren att engagera sig och ta 
ställning till det som avsändaren förmedlar. Därför handlar pathos i grund 
och botten om att motivera och få målgruppen att handla.  
(ibid, s. 232-233) 

 
• För att en avsändare ska bli mer trovärdig i det hon eller han förmedlar 

behöver påståenden stärkas. Genom att arbeta med ethos visar avsändaren 
sin sakkunnighet. Hon eller han kan exempelvis uttrycka sig seriöst, tydlig 
och ärlig för att stärka sin trovärdighet och lyckas övertyga. Avsändaren 
kan även hänvisa till personer, organisationer och objekt för att ta stöd av 
andra auktoriteter. Detta för att intyga att påståendet har en grund och ge 
större trovärdighet. (ibid, s.229-232) 

 
De retoriska argumenten är nära sammanflätade med varandra. Detta innebär 
att ett argument inte behöver vara renodlat utan kan bestå av logos, pathos och 
ethos. (ibid, s.235) 

	  

2.3	  Stilistik 

Stilistiken gör det möjligt att definiera vilka konstruktioner i språket som påverkar 
en läsare, eftersom den påverkar språket på detaljnivå. Syftet med stilistiken är 
att ”föreslå den bästa stilen för ett bestämt ändamål” (Lagerholm, 2008, s.25). Ett 
budskap är lättare att ta till sig för läsaren om han eller hon uppfattar texten som 
tilltalande. För att utforma en text för sitt ändamål finns det olika grepp att 
använda sig av vad gäller valet av ord. (Cassirer, 2003, s.17, 19) 
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Nedan har jag punktat ner några stilistiska grepp som författarna jag studerade 
nämnde gällande textens utformning: 
 

• Skribentens attityd till läsaren går att urskilja genom att analysera ordens 
stilvalör. Detta för att stilvalören beskriver ett ords värde, styrka, känslor, 
aktivitet, bruklighet, abstraktionsgrad, betydelse och distans.  
(ibid, s.75-76) 

 
• Tilltalsord som du eller Ni är exempel på ord som skapar närhet respektive 

distans. En text som använder du-tilltal upplevs som mer personlig än Ni-
tilltal som skapar en distans mellan avsändaren och läsaren. Ett distanserat 
språk skapar främlingskap hos läsaren, vilket skapar hinder för denne ska 
ta till sig budskapet. (ibid, 79) 

 

2.4	  Källkritik	  

Boken Forskning & Skrivande (2004) av Booth, Colomb och Williams har varit 
till stöd vid bedömning av källornas tillförlitlighet. Booth et al. ger förslag på hur 
forskare bedömer källors tillförlitlighet och var forskare söker information. Jag 
har tagit stöd av litteratur som har utgetts av förlag som jag anser är pålitliga. 
Vidare har jag använt mig av litteratur som är skrivna av författare som har 
kunskap om ämnena som de tar upp. Författarna är bland annat professor, forskare 
och docent i respektive ämne, vilket har skapat trovärdighet för källorna. Vidare 
har jag haft i åtanke att välja litteratur och forskningsartikel som är utgivna de 
närmsta åren. Detta för att informationen ska vara korrekt och aktuell.  
 
I arbetet har jag utgått från primärkällor i den mån jag har kunnat. När det gäller 
refereringen till Kotler har jag utgått från Larsson därför att det var där som jag 
hittade källan. Det saknades sidhänvisning för exakt var Larsson hade hämtat 
källan. Därför var det svårt att veta var han hade hämtat referensen. Jag anser att 
forskningsartikeln skriven av Gregory är trovärdig därför att hon förklarar sitt 
tillvägagångssätt på ett överskådligt sätt. I rapporten beskriver hon bakgrund och 
tar stöd av tidigare forskning. Vidare beskriver hon arbetsgången och redovisar 
resultaten. Under arbetets gång har jag också tagit stöd av Forskningsmetodik 
(1997) av Holme och Solvang. Denna litteratur har jag använt för att få stöd i mitt 
skrivande och framförallt vid val av metoder. 
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3.	  Metod,	  tillvägagångssätt	  och	  empiri	  

I denna del redovisas de metoder och tillvägagångssätt som har varit till grund för 
arbetet med att ta fram en folder för Eskilstuna kommun.  
 

3.1	  Val	  av	  metoder	  &	  tillvägagångssätt	  

För att beskriva Eskilstuna kommuns verksamhet studerade jag Eskilstuna 
kommuns årsplan, styrdokument, medarbetarundersökning samt intervjuade 
anställda som arbetar med kommunens externa kommunikation. För att förstå 
målgruppen gymnasieungdomar studerade jag även rapporter om deras 
värderingar. Vidare analyserade jag informationsmaterial som är riktad till 
gymnasieungdomar utifrån budskapsstrategi, logos, pathos, ethos, textens tilltal 
samt ordval. Under gestaltningsprocessen var jag intresserad av att ta del av 
målgruppens tankar och resonemang. Därför valde jag att ta hjälp av en 
fokusgrupp.  
 

3.1.1	  Intervjuer	  	  

Jag bestämde mig för att genomföra intervjuer i tidigt skede, eftersom jag ville att 
intervjuerna skulle hjälpa mig att bilda en uppfattning om problemet och smalna 
av problemet. Därför intervjuade jag min kontaktperson, Britt-Inger Klingensjö, 
på Eskilstuna kommun. Hon är personalstrateg i kommunen och är insatt i arbetet 
med att nå ungdomar. Därför ansåg jag att det var relevant att intervjua henne i 
första hand. Med Klingensjö genomfördes intervjuer under två tillfällen och varje 
intervju var cirka 40 minuter lång. Under den första intervjun lät jag Klingensjö 
fritt berätta om uppdraget och om Eskilstuna kommun. Vid det andra tillfället 
hade jag förberett en del frågor som jag inte fick besvarat under förra mötet men 
som jag var intresserad av att ta reda på. De frågor jag ställda var bland annat hur 
Eskilstuna kommun kommunicerar med ungdomar idag och hur kommunen vill 
bli uppfattade.  
 
Jag intervjuade även Madeleine Barck i Eskilstuna kommun eftersom hon arbetar 
med Eskilstuna kommuns strategiska varumärkeshantering. Jag ansåg att det var 
intressant att intervjua henne för att ta del av kommunens profilerings- och 
varumärkesarbete som tar upp om hur Eskilstuna kommun vill bli uppfattat. De 
frågor jag ställde var hur Eskilstuna kommun idag arbetar med sitt varumärke och 
om kommunens grafiska profil. Intervjun med Barck var cirka 30 minuter lång. 
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Anledningen till valet av informanter berodde på att jag var intresserad av att ta 
del av åsikter och upplevelser hos anställda som är involverade i rekryterings-
arbetet och arbetet med Eskilstuna kommuns profilering och varumärkesarbete. 
När jag intervjuade Klingensjö förde jag anteckningar i form av stödord för att 
kunna återge intervjun i efter hand. Vidare fick jag på min e-postadress 
presentationsmaterial som Klingensjö visade mig under vårt första möte. Detta har 
underlättat för mig när jag har gått igenom mina anteckningar för att granska om 
jag har antecknat korrekt.  
 
Förutom information om avsändaren ville jag även kartlägga gymnasieungdomars 
värderingar. På grund av tids- och resursbrist ansåg jag att det var mer effektivare 
att intervjua personer som omges med ungdomar i sitt dagliga arbete än att 
intervjua ungdomarna. Därför valde jag att ta kontakt med ungdomsföreståndare. 
Valet av informanter beror på att personerna omges med ungdomar i sitt arbete 
har en övergripande bild över problemet och kan ge mig en objektiv bild. För att 
få en intervju med ungdomsföreståndare sökte jag på Internet efter information 
om ungdoms- och fritidsgårdar i Eskilstuna och tog sedan kontakt med några av 
dem. Jag kom i kontakt med Mikael Jansson på Ungdomens hus som var positiv 
och ville ställa upp på intervju ihop med kollegan Kristin Alsterklev. Under 
intervjun spelade jag in samtalet för att underlätta sammanställningen av intervjun. 
Intervjun med de båda ungdomsföreståndarna var cirka 40 minuter lång och 
frågor som ställdes var hur de utformar informationsmaterial till ungdomar och 
deras uppfattningar om hur information når ungdomar.  
 
Intervjuerna med de fyra informanterna är semistrukturerade med syftet att ge de 
öppna svarsmöjligheter och efterlikna ett vanligt samtal. Jag hade i förväg tänkt ut 
vad jag ville få reda på från informanterna men lät de styra samtalet. 
 

3.1.2	  Årsplan,	  styrdokument	  och	  medarbetarundersökning	  

Förutom intervjuer med anställda i Eskilstuna kommun har jag studerat ”Årsplan 
för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen” (2010), ”Kompletteringar till 
Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen” (2010) 
samt ”Styrsystemet i Eskilstuna kommunkoncern” (2007). Detta för att få en 
större förståelse för Eskilstuna kommuns verksamhet. Vidare har jag tagit del 
av ”Eskilstuna kommun medarbetarundersökning” (2009) för att få kunskap om 
hur anställda på Eskilstuna kommun upplever arbetsmiljön. Undersökningen 
genomfördes av Centrum för Marknadsanalys i uppdrag av Eskilstuna kommun. 
Totalt deltog 6015 medarbetare i undersökningen som är baserad på webbenkäter.  



	  
	  
	  

10	  
	  

3.1.3	  Rapporter	  om	  ungdomars	  värderingar	  

Intervjun med ungdomsföreståndarna gav mig en uppfattning om målgruppen. För 
att förstå målgruppen ytterligare insåg jag att jag behövde mer att grunda på. 
Återigen har tids- och resursbegränsningen styrt mitt val. Om jag hade genomfört 
en undersökning på ungdomars tankar om jobb och framtiden skulle det kräva att 
jag undersökte på många deltagare för att resultatet ska vara representativt. Jag 
var medveten om att den tid och resursen jag hade tillång för detta arbete var inte 
tillräckligt för denna typ av undersökning. Därför valde jag att ta hjälp av redan 
genomförda undersökningar för att förstå målgruppens tankar kring jobb och 
framtid. 
 
”Värderingsförändringar: Dagens unga– morgonens medarbetare” (2003). 
Rapporten är utgiven av Länsstyrelsen i Södermanland och undersökningen 
genomfördes av Länsstyrelsen i Södermanland i samarbete med Kairos Future 
som är ett internationellt forsknings- och konsultföretag. Länsstyrelsen i 
Södermanland beskriver att studien är baserad på en grundstudie genomförd i över 
tjugotal länder. Däremot framgår det inte av rapporten hur många ungdomar från 
Södermanland som deltog i intervjun. Vidare upplevde jag att författarna 
generaliserade resultaten, eftersom de inte redovisade exakta siffror från 
undersökningarna. Författarna skriver exempelvis att ”Dagens ungdomar vill ha 
en personlig relation till arbetsgivaren” (2003, s.36) men motiverar inte hur stor 
del av ungdomarna som ansåg detta. Rapporten är från år 2003 och enligt Booth et. 
al ska forskare använda sig av aktuella källor (2004, s.83). Därför valde jag att 
söka vidare för att andra undersökningar.  
 
Genom att ange sökord som ”ungdomar” och ”värderingar” på sökmotorer på 
Internet fick jag reda på Ungdomsstyrelsens verksamhet och besökte deras 
webbsida. På webbsidan hittade jag rapporten ”Unga med attityd” (2007). ”Unga 
med attityd” (2007) är baserad på 2 727 enkätsvar på ungdomar i åldern 16-29 år. 
Ungdomsstyrelsen ger noggranna beskrivningar över resultaten från 
undersökningarna och som läsare fick jag ta del av enkätfrågorna som 
ungdomarna fick besvara. Dessutom redovisades bortfall och representativitet, 
vilket jag saknade i Länsstyrelsens rapport. I Ungdomsstyrelsens rapport 
redovisades också resultaten i tabeller på ett tydligt och överskådligt sätt 
kontinuerligt i hela rapporten.  
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3.1.4	  Informationsbroschyrer	  riktad	  mot	  ungdomar	  

Lindstedt (2002) menar att det är viktigt att se över sammanhanget som en text 
ska utformas till och anpassa sin utformning till dess ändamål. Informations-
materialet som jag ska utforma ska ges till ungdomar när Eskilstuna kommun 
besöker skolor eller mässor. Jag sökte på Internet för att hitta broschyrinspiration, 
eftersom jag inte hade möjlighet att själv göra mässbesök. Jag avgränsade 
sökningen genom att fokusera på broschyrer som handlade om att locka ungdomar 
att söka jobb eller påbörja en utbildning. Detta gjorde jag genom att ange ord 
som: ”broschyr”, ”jobb” och ”ungdomar”. Bland de broschyrer jag hittade valde 
jag sedan två stycken att fördjupa mig på. Den ena broschyren handlar om att läsa 
en KY-utbildning på Möbelriket Småland. Den andra broschyren är framtagen av 
Helixgymnasiet och handlar om vilka program skolan erbjuder.  
 

3.1.5	  Läsbarhetsindex	  (LIX)	  

I detta arbete kommer jag även att använda mig av läsbarhetsindexet som en 
ytterligare hjälp när jag analyserar informationsbroschyrerna. Detta för att jag 
under utbildningen har lärt mig att läsbarhet är viktig att ha i åtanke vid 
utformningen av informationsmaterial, eftersom läsbarheten påverkar läsarens 
upplevelse. Om en text är för svår tappar den läsare och budskapet når inte fram. 
Därför anser jag att är intressant att undersöka läsbarheten i de broschyrer jag har 
studerat samt på min gestaltning. Jag är medveten om att metoden inte ska följas 
slaviskt eftersom den inte täcker alla parameter. Däremot har metoden gjort det 
möjligt för mig att jämföra texternas svårighetsgrad. I Sverige är läsbarhetsindex 
(LIX) en av de vanligaste metoderna för att ta reda på läsbarheten på en text 
(www.lix.se). Cassirer menar att läsbarhetsindex ger en ungefärlig uppfattning om 
hur lätt eller svår en text är. Genom att lägga ihop det genomsnittliga antalet ord 
för varje mening med procentantalet för antalet ord som innehåller mer än sex 
bokstäver får man fram LIX-värdet (Cassirer, 2003, s.69). Jag har använt mig av 
webbplatsen www.lix.se som beräknar antalet ord som används i texten, hur 
många ord som används och meningslängden i texten samt analyserar hur ofta 
orden används i texten. Beräkningen tolkas sedan utifrån en skala med fem nivåer. 
Mycket lättläst, lättläst, medelsvår, svår och mycket svår text. Ett lågt LIX-värde 
innebär att texten är lättläst medan ett högt LIX-värde talar om att en text är svår. 
Den mycket lättlästa texten kännetecknar barnböcker medan den mycket svåra 
texten kännetecknar byråkratisk svenska (www.lix.se). 
 
 
 

LIX-‐tabell	  

<	  30	  	   Mycket	  lättläst,	  barnböcker	  	  

30	  –	  40	  	   Lättläst,	  skönlitteratur,	  populärtidningar	  	  

40	  –	  50	   Medelsvår,	  normal	  tidningstext	  	  

50	  –	  60	   Svår,	  normalt	  värde	  för	  officiella	  texter	  	  

>	  60	   Mycket	  svår,	  byråkratsvenska	  	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Källa:	  www.lix.se	  
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3.1.6	  Fokusgrupp	  

Jag har valt att ta hjälp av fokusgrupper vid utprovning av min framtagna folder. 
Kuniavsky menar att en fokusgrupp är en bra metod för hitta önskan, motivation, 
värden och framförallt upplevelser hos utprovarna (2008, s.201). Med hjälp av 
fokusgruppen ville jag undersöka gymnasieungdomarnas åsikter samt hur de 
upplevde informationsmaterialet. Syftet med fokusgruppen var för att undersöka 
några ungdomars intryck och upplevelser av foldern för att få nya insikter. 
Kuniavsky menar att svaren från fokusgruppen inte går att generalisera, eftersom 
svaren är personliga och kan skiljas åt (2003, s.204). Jag var medveten om detta 
och ville ta reda på hur några personer från målgruppen resonerar kring foldern. 
 
För att hitta personer till min fokusgrupp kontaktade jag med min före detta 
gymnasielärare och bad honom att hjälpa mig att välja ut fyra elever som inte var 
blyga och vågade uttrycka sina åsikter. Jag ville att ungdomarnas åsikter 
beträffande broschyren skulle komma fram, eftersom jag är beroende av deras 
åsikter för att få användbar information. Vidare bad jag honom välja elever av 
båda kön och olika etnicitet. Kuniavsky anser att storleken på fokusgruppen ska 
vara mellan 8-12 men jag valde att utprova foldern på fyra ungdomar därför att 
jag ansåg att det skulle vara svårt att ha kontroll över situationen om gruppen blev 
för stor. Jag resonerade att fler deltagare skulle öka risken för förväxling av 
deltagarnas svar. På egen hand skulle jag inte hinna med att registrera 
kommentarer från fler än fyra personer, eftersom jag skulle vara tvungen att både 
anteckna och styra samtalet.  
 
Genom att berätta för deltagarna vad man vill få hjälp med bidrar det till att de 
känner sig bekväma (Kuniavsky, 2003, s.217). Med detta som utgångspunkt valde 
jag inleda med att berätta kortfattat om mig, arbetet samt vad jag ville att de skulle 
hjälpa mig med. Vidare betonade jag för ungdomarna att det var viktigt att de 
svarade ärligt och att de inte behövde hålla med varandra. Detta för att jag ville att 
ungdomarna inte skulle vara rädda för att ge negativ återkoppling. Därefter bad 
jag fokusgruppen läsa igenom broschyren och ställde sedan frågor om hur de 
upplevde folderns omslag och textinnehåll. Jag satt med fokusgruppen ostört i ett 
grupprum under intervjun och spelade in samtalet. Kuniavsky menar att det är 
viktigt att en moderator har kontroll, agerar för att intervjun ska gå framåt, inte 
vara dömande, respekterar informanters svar och är väl förberedd (2008, s.225-
226). När jag träffade fokusgruppen följde jag dessa punkter för att få ut så 
mycket av deras svar som möjligt. (Frågorna till fokusgruppen finns i bilagan). 
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3.2	  Empiri	  	  

I denna del redovisas insamlade information om Eskilstuna kommun och 
ungdomars värderingar samt analysen av informationsbroschyrer. 
 

3.2.1	  Om	  Eskilstuna	  kommun	  	  

Eskilstuna kommuns vision för år 2020 är baserad på två inriktningar: hållbar 
utveckling och effektiv organisation. Arbetet med att skapa en hållbar utveckling 
handlar om att arbeta för att förbättra villkoren för invånare och kunder, medan 
effektiv organisation handlar om att förbättra organisationen och dess interna 
arbete. För att skapa en hållbar utveckling i Eskilstuna kommuns verksamhet har 
kommunen mål för att engagera invånare, arbeta för att förbättra livsvillkoren, 
erbjuda utbildning och jobb för invånare samt arbeta för att skapa en god miljö 
och hållbar tillväxt.  
	  
Eskilstuna kommun vill skapa en effektiv organisation genom att utveckla den 
interna organisationen och arbeta för att bli en attraktivare arbetsgivare. Några av 
de strategiska målen är att arbeta för att skapa ett bra ledarskap, 
hälsoförebyggande, utvecklingsmöjligheter och öka jämställdhet och mångfald. 
(Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen, 2010)  
 
Utifrån medarbetarundersökningen (2009) kan sju av tio medarbetare, som 
intervjuades, tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till någon. Mer än 60 % 
av de tillfrågade instämde helt på frågan att det finns utvecklingsmöjligheter på 
arbetsplatsen. Vidare uppgav fler än sju av tio medarbetare att de kände 
förtroende för sin närmsta chef och att de vågade uttrycka sina synpunkter för 
chefen. Medarbetarna ansåg att det är viktigt att trivas på jobbet, att det finns en 
bra lönenivå samt att det finns gott samarbete på arbetsplatsen för att skapa en 
attraktiv arbetsplats.  
 
Genom intervjuerna med Klingensjö fick jag reda på att Eskilstuna kommun vill 
jobba med att lyfta fram styrkorna. Framförallt vill kommunen förmedla att de har 
en bred verksamhet och erbjuder stora utvecklingsmöjligheter till sina anställda. 
Målet är att nå ungdomar och locka dem att jobba i Eskilstuna kommun tidigt. 
Kommunen vill ”så ett frö” hos ungdomar och förmedla en positiv bild av 
verksamheten redan innan ungdomarna är klara med studierna. Detta för att 
ungdomarna ska se Eskilstuna kommun som en naturlig val efter utbildningen 
(Klingensjö, 2011-03-14, 2011-04-01).  
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Under intervjun med Barck presenterade hon kommunens nya logotyp med 
Eskilstunas vision förankrad. Framtagningen av den nya logotypen beror på att 
Eskilstuna kommun vill lyfta fram visionen och tydliggöra kommunens 
verksamhet. Många upplever kommunen som byråkratiskt och styrt. Därför vill 
kommunen arbeta för att skapa en modernare och tydligare uppfattning om sin 
verksamhet samt visa på förändringar. Eskilstuna kommuns vision är en del av det 
interna och externa marknadsföringsarbete (Barck, 2011-04-12). I Eskilstuna 
kommuns styrdokument står det att Eskilstuna kommuns vision är organisationens 
ledstjärna för det kommunen vill uppnå (Styrsystemet i Eskilstuna 
kommunkoncern, 2007, s.3). Eskilstuna kommuns vision lyder:  
	   	  
	   Eskilstuna	  –	  den	  stolta	  Fristaden	  
	   -‐	  Vi	  är	  modiga	  och	  utmanar	  
	   -‐	  Vi	  välkomnar	  olikheter	  och	  idéer	  
	   -‐	  Vi	  tar	  ansvar	  för	  en	  trygg	  och	  hållbar	  framtid	  
	  
	   Till	  oss	  kommer	  du	  för	  att	  uppleva,	  inspireras	  och	  lära	  
 
	   	   	  	  Källa:	  Styrsystemet	  i	  Eskilstuna	  kommunkoncern	  

 
Visionen ska finnas i Eskilstuna kommuns arbete på alla nivåer och kommunen 
anser att den är ledstjärnan in i framtiden. Hållbar utveckling och effektiv 
organisationen är delar som ska bidra till att visionen uppfylls (ibid, s.8).  
 

3.2.2	  Ungdomar	  och	  deras	  värderingar	  

Under intervjun med ungdomsföreståndare kom det fram att ungdomar oftast 
ställer sig frågorna: Varför ska jag göra det? Vad får jag av det? Därför är det 
viktigt att skapa ett mervärde för dem. När Alsterklev och Jansson genomför 
marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar märker de att det viktigt att 
informationen är samlad, lätt att hitta och tydlig. Ungdomar vill själva få 
möjlighet att själva söka upp det som de anser är viktig, eftersom de inte vill 
överösas av information. De anser att ungdomar vill att det ska gå fort att hitta 
information och därför är det viktigt att den är lättillgänglig (Alsterklev och 
Jansson, 2011-04-20).  
 
I ”Unga med attityd” (2007) redovisades att ungdomar i åldern 16-19 år såg ljust 
på sin framtid (s.95). Undersökningen visar att ungdomar har en positiv 
inställning till framtiden. Enligt Ungdomsstyrelsens undersökning har sju av tio 
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ungdomar som de undersökte planer på att studera minst tre år på en 
högskoleutbildning eller motsvarande. Motiveringen till varför de ville studera var 
att de ville få ett bra jobb efter studierna. Ungdomarna ville också ha ett intressant 
jobb och nå personlig utveckling. (ibid, s.211-212) 
 

3.2.3	  Analys	  av	  informationsbroschyrer	  

För analysen av de befintliga informationsbroschyrerna studerades 
budskapsstrategi, logos, pathos och ethos samt texternas tilltal och ordval. Två 
broschyrer studerades. Den ena broschyren kommer från Möbelriket Småland och 
handlar om en företagsförlagd lärlingsutbildning som skolan bedriver medan den 
andra broschyren handlar om Helixgymnasiet och de olika program skolan 
erbjuder. 
 
Möbelrikets broschyr har en tydlig struktur och beskriver verksamheten på ett 
konkret sätt, vilket gör att det inte skapar någon osäkerhet om vad broschyren 
handlar om. Enligt Gregory (2006) bygger informations- och argumentations-
strategi på fakta om ett ämne för att väcka intresse. Därför kan Möbelriket ha 
utgått från denna strategi vid utformningen av broschyren. 
 
Gregory (2006) menar att broschyrer som ser spännande ut fångar läsarens 
uppmärksamhet, eftersom det kan få honom eller henne att vilja läsa broschyren. 
Möbelriket har ett omslag som är annorlunda och väcker nyfikenhet. Däremot kan 
läsaren direkt veta att avsändaren är Möbelriket, eftersom deras logotyp finns på 
omslaget. Rubriken berättar också vem avsändaren är och avslöjar att broschyren 
handlar om jobb, eftersom den är formulerad enligt följande: ”Jobben finns i 
Möbelriket!”.  
 
Retoriska begrepp som ethos och pathos går att hitta i broschyren. Möbelriket 
beskriver vad de är för en organisation samt att de erbjuder utbildning och arbete. 
Därför skulle detta kunna definieras som ethos, eftersom beskrivningen stärker 
deras trovärdighet som avsändare. Meningen ”I skogen finns råvaran och i de röda 
stugorna finns hantverkskunnandet sedan många generationer.” kan relateras till 
ethos eftersom Möbelriket hänvisar bakåt i tiden. Detta visar Möbelrikets 
erfarenhet i branschen. Genom att arbeta med sin sakkunnighet skapar det en 
trovärdighet för avsändaren menar Hellspong (2011). Den elev som börjar sin 
utbildning på Möbelriket behöver därmed inte tvivla på att skolan inte kan sin sak, 
eftersom de har arbetat med hantverket sedan många år tillbaka och har erfarenhet.
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En annan mening som kan definieras som ethos är: ”MÖBELRIKET är i dag ett 
av norra Europas mest designtäta områden.”. Detta kan också tolkas som att 
Möbelriket vill stärka sin egen status. För läsaren kan det uppfattas som attraktivt 
och lockande att få börja på en skola som är rätt beläget.  
 
Enligt Hellspong (2011) kan avsändaren arbeta med att föra fram argument för att 
väcka känslor hos målgruppen i syfte att få dem att handla, vilket kan definieras 
som pathos. I Möbelrikets broschyr förekommer uppmaningar som 
exempelvis ”Sök jobb på Möbelriket så får du ett spännande liv!”. Meningen 
väcker känslor och motiverar till handling, eftersom Möbelriket ger ett löfte om 
att den som börjar på Möbelriket kommer att få ett berikat liv. 
 
Ett distanserat språk skapar främlingskap, eftersom det kan göra att läsaren inte 
blir intresserad av att ta till sig informationsmaterialet och dess budskap menar 
Lagerholm (2008). Detta kan relateras till Möbelriket eftersom broschyren har ett 
språk som är direkt och som inte är svår att förstå. Texten har ett du-tilltal, inga 
ålderdomliga ord eller knepiga ord förekommer i broschyren och därför är den lätt 
att ta till sig. Möbelriket använder också ord som ”ny teknik” och ”är ett expansivt 
företag” och enligt Cassirer (2003) är ett sätt att förstärka avsändarens budskap. 
Genom ordvalet framställs Möbelriket som en skola, som följer med i 
utvecklingen.  
 

	  	  	  	  	  	  	  Källa:	  Möbelriket	  
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Den andra broschyren framtagen av Helixgymnasiet är också av allt att döma 
utformad efter informations- och argumentationsstrategi, eftersom texten är rak på 
sak. Enligt Gregory (2006) uppfattas broschyrer som är utformade efter 
informations- och argumentationsstrategi om enkla och tydliga, vilket 
Helixgymnasiets broschyr ger ett intryck av att vara. Läsaren får detaljerad 
information om skolans verksamhet och de olika gymnasieprogrammen som 
skolan inriktar sin verksamhet på.  
 
Omslaget ger mycket upplysningar till läsaren. Rubriken ”Helixgymnasiet – för 
dig med höga ambitioner” är tydlig formulerad och skapar en uppfattning om vem 
avsändaren är, vad broschyren handlar om och vika den vänder sig till. Vidare 
framgår det att broschyren gäller för läsåret 2011/2012 samt vilka program skolan 
erbjuder. Informationen på omslaget gör att läsaren snabbt kan bilda en 
uppfattning om Helixgymnasiet och vad de erbjuder. Helixgymnasiet logotyp 
finns på omslaget, vilket förstärker vem avsändaren är och skapar igenkänning. 
Gregory (2006) menar att en broschyr tilltalar de som befinner sig i samma 
situation som broschyren förmedlar. Denna broschyr tilltalar därför de ungdomar 
som ska söka till gymnasiet och är ute efter att få ut så mycket information som 
möjligt om skolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa:	  Helixgymnasiet	  
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I likhet med Möbelrikets broschyr går det att notera retoriska argument som ethos 
i Helixgymnasiets broschyr. I slutet av broschyren finns det två referenser från 
tidigare elever som berättar vad de tycker om skolan och vad de gör just nu. Detta 
kan definieras som ethos, för enligt Hellspong (2011) är ethos ett argument som 
stärker avsändaren och skapar trovärdighet. Istället för att själva uttrycka att 
elever trivs på skolan låter skolan tidigare elever berätta om vad de tycker om 
Helixgymnasiet och utbildningen. Enligt Hellspong (2011) är detta ett sätt att 
övertyga genom att hänvisa till andra auktoriteter och stödja ett påstående. 
 
Hellspong (2011) menar att argumenten inte alltid är renodlade. Detta förklarar 
varför det i vissa delar av broschyren går att se en kombination av ethos- och 
logosargument. Helixgymnasiet skriver exempelvis följande i broschyren: 
	   	  
	   På	  arbetsmarknaden	  finns	  ett	  stort	  behov	  av	  kunniga	  säljare	  som	  har	  kunnande	  
	   inom	  många	  områden	  inom	  affärsverksamhet,	  företagande	  [..].Detta	  kommer	  du	  
	   att	  lära	  dig	  hos	  oss	  på	  handels.	  

	  
Skolan hänvisar att det finns ett behov av kunniga säljare och motiverar sedan att 
elever som börjar på Handelsprogrammet kan bli duktiga säljare. Hellspong 
(2011) menar att logosargumentet grundar sig på att ett påstående formuleras med 
en bakomliggande tankegång. Läsaren får saklig information och får därefter 
möjlighet att själv granska påståendet. Ett ytterligare exempel som kan definieras 
som ett logosargument är: 
	  
	   För	  att	  klara	  dig	  bra	  i	  skolan	  måste	  du	  sköta	  din	  hälsa	  och	  veta	  hur	  du	  lägger	  upp	  
	   dina	  studier	  på	  bästa	  sätt.	  Hur	  du	  tar	  hand	  om	  dig	  själv	  och	  studieteknik	  är	  bara	  
	   några	  av	  sakerna	  du	  lär	  dig	  här.	  

	  
Stycket argumenterar för ”att det är bra att ta hand om sin hälsa” och motiverar 
därefter att det får elever lära sig på Helixgymnasiet eftersom det är en del av de 
delar som ingår i utbildningen.  
 
Enligt Cassirer (2003) kan också skribentens attityd till läsaren urskiljas genom att 
analysera ordens stilvalör. I broschyren finns ord som ”framgångsfaktor” 
och ”utveckla din förmåga”. Orden ”framgång” och ”utveckling” har en positiv 
ton som skapar positiva associationer. Vidare används du-tilltal i broschyren, 
vilket Cassirer (2003) menar är ett stilistiskt grepp som skapar en personlig och 
nära relation till läsaren. Förutom du-tilltal används vi-tilltal i texten. Vi-tilltalet 
skapar en samhörighet mellan avsändaren och läsaren, vilket kan göra att läsaren 
blir mer mottaglig för att ta till sig broschyren menar Cassirer (2003). 
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De slutsatser som har kunnats dra utifrån analyserna på Möbelrikets och 
Helixgymnasiets broschyr är följande:  
 

• Informations- och argumentationsstrategi används i båda broschyrerna, 
vilket ger en tydlig beskrivning om vem avsändarna är och vad de gör.  
 

• De övertyger läsaren att välja att studera hos dem genom att föra fram 
argument som kan relateras till logos, pathos och etos. Båda avsändarna 
motiverar varför de är en bra skola och ger exempel i texten. De väcker 
känslor med hjälp av ord och bild. Möbelriket och Helixgymnasiet 
försöker att framstå som trovärdiga avsändare.  

 
• I båda broschyrerna finns logotyper och kontaktinformation. Detta bidrar 

till att läsaren vet var materialet kommer ifrån och får även möjlighet att ta 
kontakt med dem för frågor och funderingar. Avsändaren kan då upplevs 
som seriös och pålitlig för läsaren. 

 
• Omslaget är viktig och ska ge ledtrådar om vad broschyren handlar om.  

 
• Bilder och illustrationer är användbara eftersom de väcker intresse och 

stödjer text och budskap. 
 

• Du- och vi-tilltal skapar samhörighet mellan avsändaren och läsaren.  
 

• Ordvalet påverkar mottagarens tolkning av budskapet. Ord som har en 
positiv laddning skapar positiva associationer om avsändaren. 

 
• Läsbarhetsindexet visade att båda broschyrerna ligger inom ramen för att 

klassas som medelsvåra texter. Möbelrikets broschyr hade LIX-värde 48 
och Helixgymnasiet hade ett värde på 44. Detta visar att texterna inte utgör 
ett hinder för tolkningen av informationen. 
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4.	  Gestaltning	  

I denna del ges en beskrivning över hur de olika teorierna har tillämpats i foldern 
och slutligen redovisas gestaltningsförslaget. 
 

4.1	  Budskapsstrategi	  

Informations- och argumentationsstrategi har tillämpats i foldern för att på ett 
tydlig och konkret sätt förmedla budskapet om att Eskilstuna kommun är en 
attraktiv arbetsgivare. Fakta om Eskilstuna kommun har arbetats för att ge en 
kortfattat beskrivning om kommunens verksamhet och vad de arbetar för genom 
att beskriva kommunens vision och vilka yrken de erbjuder. Foldern innehåller 
text och bilder som kombinerar varandra för att förstärka budskapet. Vidare har 
rubriksättningen i foldern används som stöd för att ge en överblick över vad 
texten handlar om.  
 
Valet av budskapsstrategi beror på att Gregory (2006) menar att strategin är 
mindre riskfylld och dessutom fångar intresse hos läsare som har ett intresse för 
det ämne som materialet behandlar. På omslaget har budskapsstrategin arbetats 
för att skapa ett intresseväckande intryck om ämnet med syftet att få läsaren att 
vilja läsa broschyren. Läsaren får veta vad broschyren handlar om i rubriken ”Är 
du ung och vill göra karriär?”, eftersom den beskriver att foldern vänder sig till 
ungdomar som har höga ambitioner om jobb. Gregorys (2006) hävdar att ett 
omslag som skiljer sig från mängden lättare väcker uppmärksamhet och därför är 
omslaget rent med få element. Enligt Jais-Nielsen (2004) kan ett omslag med ett 
litet objekt och mycket luft fånga uppmärksamheten. Därför är omslaget luftig i 
syfte att framhäva rubriken och bilden.  
 
Rubriken är konstruerad i form av en retorisk fråga och enligt Lagerholm (2008) 
är detta ett grepp som kan användas för att väcka läsarens intresse. På omslaget 
finns även en bild på Eskilstuna kommuns visionsstjärna och den finns på 
omslaget för att berätta att det är Eskilstuna kommun som är avsändaren. Ett 
utdrag ur Eskilstuna kommuns grafiska manual förklarar användningen av 
visionsstjärnan: 
 
	   Stjärnans	  olika	  delar	  har	  ett	  starkt	  uttryck	  och	  är	  mycket	  lämpliga	  att	  användas	  

	   som	  ett	  designelement.	  Prickarna,	  formerna	  och	  färgerna	  gör	  att	  det	  är	  lätt	  att	  
	   känna	  igen.	  Stjärnan	  gör	  sig	  bäst	  utfallande	  och	  kan	  med	  fördel	  även	  varieras	  i	  

	   olika	  storlekar	  (ibid,	  s.2).	  
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Med Gregorys åsikter om att ett omslag ska väcka intresse genom att skilja sig 
från mängden samt med åtanke på hur Eskilstuna kommuns visionsstjärna 
används placerades en utfallande visionsstjärna på omslaget för att väcka intresse 
om foldern och dess innehåll.  
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

4.2	  Retorik	  

Logos, pathos och ethos har arbetats i texten för att övertyga gymnasieungdomar 
om att Eskilstuna kommun är en attraktiv arbetsgivare. Dessa grepp har används 
för att motivera ungdomar och få dem att bli intresserad att jobba i Eskilstuna 
kommun efter studierna. Texten har tagits fram för att motivera, väcka känslor 
och öka trovärdigheten för avsändaren. Logosargument har används för att ge 
saklig information och föra fram en tankegång för läsaren. I början av foldern står 
det därför:  
 
	   Vi	  på	  Eskilstuna	  kommun	  letar	  efter	  dig	  som	  går	  på	  gymnasiet	  och	  vill	  ha	  ett	  roligt	  
	   och	  utvecklande	  jobb	  efter	  dina	  högskolstudier.	  Vi	  söker	  dig	  som	  har	  mål	  och	  

	   ambitioner	  att	  utvecklas.	  Vi	  vill	  erbjuda	  dig	  ett	  jobb	  som	  du	  tycker	  är	  meningsfullt	  
	   och	  utvecklande.	  

 
Stycket finns formulerad i foldern för att visa på att Eskilstuna kommun letar efter 
ungdomar med höga ambitioner samt att kommunen kan erbjuda dem jobb efter 
studierna. I broschyren betonas det att kommunen ”erbjuder sina anställda 
utvecklingsmöjligheter och bryr sig om sina anställda”. Anledningen till att detta 
lyfts fram i foldern beror på att det framgick utifrån rapporterna om ungdomarnas 
värderingar att de anser att dessa egenskaper är det allra viktigaste hos en 
arbetsgivare.  

	  	  	  	  Källa:	  Eskilstuna	  kommun	  
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Vidare har Ethos arbetats i texten för att förstärka Eskilstuna kommuns 
trovärdighet som avsändare. Detta har gjorts för att Hellspong (2003) menar att 
det då är lättare för läsaren att bli övertygad av det avsändaren vill förmedla. I 
foldern beskrivs Eskilstuna kommun som en stor arbetsgivare och att deras 
anställda trivs på med kommunen:  
 
 Idag	  har	  vi	  8500	  anställda	  och	  våra	  medarbetare	  väljer	  oss	  av	  flera	  

	   anledningar.	  	  	  

 
Argumentet hänvisar till auktoriteter och syftar på att lyfta fram att Eskilstuna 
kommun har 8500 anställda, vilket kan ge en indikation på att 8500 anställda inte 
kan av misstag ha råkat välja fel arbetsgivare. Det visar också att kommunen är en 
stor arbetsgivare, vilket kan vara attraktivt och tryggt för en nyutbildad. I texten 
framhävs Eskilstuna kommuns vision för att beskriva att kommunen arbetar att 
utvecklas. Detta för att förmedla intrycket av att Eskilstuna kommun är en seriös 
och trovärdig arbetsgivare. 
 
Pathos är ett sätt att arbeta för att väcka känslor med syftet att få läsaren att agera 
menar Hellspong (2011). Därför används argumentet i foldern för att väcka 
positiva känslor om Eskilstuna kommun och få läsaren att vilja jobba där. 
 
	   På	  Eskilstuna	  kommun	  erbjuder	  vi	  en	  stor	  variation	  av	  yrken.	  Med	  ett	  brett	  utbud	  
	   av	  jobb	  vill	  vi	  erbjuda	  dig	  möjligheten	  att	  välja	  det	  yrke	  som	  passar	  just	  dig.	  Vi	  har	  

	   jobb	  inom	  skola,	  vård	  och	  omsorg	  men	  även	  inom	  kommunledningen.	  Vi	  
	   värdesätter	  din	  utbildning	  och	  kan	  erbjuda	  dig	  jobb	  direkt	  efter	  din	  

	   högskoleexamen	  alternativt	  yrkeshögskoleexamen.	  

 
Lindstedt (2002) menar att en bild som finns bredvid en text har i uppgift är att 
stödja innehållet samt göra texten mer lättförståeligt. Detta var den främsta 
anledningen till att jag har valt att använda bilder i foldern. I foldern används 
Eskilstuna kommuns logotyp, kommunens logotyp för visionen och kommunens 
visionsstjärna för att markera vem avsändaren för foldern är. Valet av dessa bilder 
beror också på att Eskilstuna kommun vill att logotypen ska bidra till att 
Eskilstuna kommuns informationsmaterial har en tydlig avsändare och blir 
igenkänd (Eskilstuna kommuns grafiska manual, 2006, s.3). Vidare står det att 
stjärnan ”symboliserar den långsiktiga färdriktningen och är vår ledstjärna” och 
att färger, designelement, typsnitt och bildspråk är ytterligare verktyg som berättar 
att det är Eskilstuna kommun som är avsändare (Eskilstuna kommuns grafiska 
manual för visionslogotypen, 2010, s.5). Dessa riktlinjer har tagits i hänsyn vid 
utformningen av foldern, eftersom de kan refereras till ethosargument. Hellspong 
(2011) menar att en avsändare som ger ett seriöst intryck skapar trovärdighet, 
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vilket gör att läsaren lättare blir övertygad. Genom att producera 
informationsmaterial i samma manér kan det skapas en trovärdighet om de som 
avsändare, eftersom Eskilstuna kommun kan uppfattas som en seriös avsändare.  
Eskilstuna kommuns logotyp är placerad på baksidan av foldern för att tydliggöra 
att den kommer från Eskilstuna kommun. Läsaren får därmed veta vem det var 
som stod för materialet och får därmed möjlighet att söka reda på mer information 
om de önskar. 
 
 
 
 

 
 
 
Eriksson (2009) menar att bilder skiljer sig från text och ljud, eftersom bilder kan 
likna det som avbildas. Ju mer en bild liknar det som avbildas, desto högre 
ikonicitet har bilden. Ett fotografi är ett exempel på en bild med hög ikonicitet, 
medan en bild med låg ikonicitet inte avbildar alla detaljer eftersom den kan vara 
framtagen med hjälp av linjer. Med anledning av att inte har funnits någon ett 
bildbank har det inneburit ett begränsat tillgång till bilder. För att respektera 
upphovsrätten har jag på egen hand tagit fram en illustration som ska tydliggöra 
mina tankar.  
 
Vid framställningen av bilden har hänsyn tagits till olika etnicitet samt 
överväganden har gjorts över vilka ungdomar som ska företräda i foldern, 
eftersom det inte varit möjligt att ta med alla från olika etnicitet. För att förmedla 
det illustrerades ungdomar med västerländskt, asiatiskt och afrikanskt ursprung. 
Avsikten har varit för att visa bredden på mångfald som Eskilstuna kommun riktar 
sig till. På grund av tidsbegränsningen har det inte funnits någon möjlighet att inte 
lägga allt för mycket fokus på själva utformningen av illustrationen. Bilden på 
ungdomar har därför en låg ikonicitet. Däremot skapar den en igenkänning, 
eftersom det finns element som liknar den riktiga avbildningen. 
 
Eriksson (2009) menar att uppfattningen av en bild påverkas av dess kontext och 
avsikt. Därför har illustrationen på ungdomar tagits fram för att stödja texten om 
att Eskilstuna kommun välkomnar alla med olika ursprung. Syftet med bilden var 
att få läsare att relatera sig till Eskilstuna kommun och dem att känna att deras 
bakgrund inte påverkar deras chanser till jobb. Arbetet med framställningen av 
illustrationen på ungdomar skulle kunna definieras som pathos, eftersom syftet är 

	  	  	  	  Källa:	  Eskilstuna	  kommun	  
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att väcka känslor hos läsaren. Den framtagna illustrationen på ungdomar ser ut 
enligt följande:  
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

4.3	  Stilistik	  

Cassirer (2003) menar att en text som upplevs som främmande kan hindra läsaren 
från att ta till sig ett informationsmaterial. Därför är rubrikerna i foldern 
formulerad enligt följande: ”Vi letar efter dig” och ”Du kan välja mellan över 300 
yrken”.  De är formulerade för att läsaren ska känna att texten talar till honom 
eller henne och därmed bli intresserad av att läsa foldern.  
 
Texten är även den formulerad i du- och vi-form. ”På Eskilstuna kommun omges 
du av trevliga kollegor […]”, ”Vi värdesätter din utbildning och kan erbjuda dig 
[…]” och “Vi på Eskilstuna kommun letar […] ” är exempel på hur tilltalet har 
används i texten. Genom att tilltala målgruppen med ”du” och ”vi” kan närhet och 
samhörighet skapas mellan avsändaren och läsaren menar Cassirer (2003). Syftet 
har varit att skapa en nära relation mellan kommunen och ungdomar. 
 
Andra stilistiska grepp som har används är ord som har en positiv laddning, 
eftersom dessa skapar positiva associationer om avsändaren. Cassirer (2003) 
menar att ordens stilvalör påverkar uppfattningen av budskapet och om 
avsändaren. Därför har ord som ”utvecklande”, ”meningsfullt” och ”erbjuda” 
används i texten för att väcka intresse hos målgruppen.  

Källa:	  Egen	  bearbetning	  
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4.4	  Fokusgrupp	  

Under arbetsprocessen valde jag att testa min gestaltning på en fokusgrupp. Jag 
var medveten om att deras svar är individuella och att andra ungdomar skulle 
svara annorlunda. Men genom att höra några av ungdomarnas åsikter fick jag nya 
infallsvinklar som hjälpte mig att förbättra foldern. 
 
Genom fokusgruppen insåg jag att det är viktigt att vara tydlig i texten vad jag vill 
föra fram och vad jag menar. Efter mötet med fokusgruppen valde jag att ändra på 
rubriken i omslaget till ”Är du ung och vill göra karriär?” för att specificera att 
foldern vänder sig till ungdomar. Vidare fick jag även återkoppling på 
utformningen av foldern. Samtliga ansåg att foldern hade lagom mycket text för 
att ungdomar ska orka läsa den och att illustrationen kopplade till texterna vilket 
gjorde läsningen behagligare. Ungdomarna var positiva till användningen av 
direkt tilltal, eftersom de upplevde att foldern vände sig direkt till dem. Därmed 
blev de intresserade av att fortsätta läsa vidare. De ansåg också att vi-tilltal 
fungerade bra eftersom de upplevde samhörighet med avsändaren.  Samtliga i 
fokusgruppen ansåg sig vara positiva till foldern. Nedan har jag sammanställt 
ungdomarnas kommentarer angående innehållet:  
 

• ”Texten beskriver vad som erbjuds” (Tobias) 
 

• ”Riktar sig till alla” [syftar texten att olika bakgrund välkomnas] (Carina) 
 

• ”Känns som det finns mycket möjligheter på kommunen” (Philip) 
 

• ”Den var lättläst, inga ord som jag inte förstod” (Tobias) 
 

• ”Budskapet var tydlig” (Philip) 
 

• ”Jag tycker att det är bra att texten är personlig” (Amanda) 
 

• ”Bilden kändes ungdomligt” (Tobias) 

	  
(Se bilagan för intervjuunderlag).
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4.5	  Gestaltningsförslag	  	  
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5.	  Diskussion	    

Min frågeställning i början av arbetet var hur jag med hjälp av budskapsstrategier, 
retorik och stilistik utformar ett informationsmaterial som försöker övertyga 
ungdomar om att Eskilstuna kommun är en attraktiv arbetsgivare att arbeta för. 
 
För att få reda på detta valde jag att fördjupa mig i de olika ämnena till att börja 
med. Utifrån mina studier fick jag förståelse för att budskapsstrategier används för 
att kommunicera med målgruppen och valet av budskapsstrategi beror på vem 
materialet är ämnat för samt vad det är för bakomliggande syfte med materialet.  
 
Jag valde att använda mig av informations- och argumentationsstrategi därför att 
jag ansåg att det var viktig att informationen var enkel och tydlig. Jag ansåg också 
ämnet är intressant för att få ungdomar att vilja läsa broschyren. Detta för att jag 
utifrån min undersökning fick reda på att ungdomar är intresserad av att få veta på 
vilka möjligheter de har efter sin utbildning. Därför arbetade jag med att beskriva 
om Eskilstuna kommun och vem de söker. Vid framställningen av foldern ansåg 
jag det är omöjligt men inte heller relevant att beskriva Eskilstuna kommuns 
verksamhet i detalj. Jag var tvungen att avgränsa informationen. Därför valde jag 
att ge en övergripande beskrivning om Eskilstuna kommun och få ungdomarna 
motiverade att söka reda på mer information framöver – och därmed förmedla 
kärnbudskapet. 
 
För att lyckas övertyga ungdomar arbetade jag med de retoriska begreppen logos, 
pathos och ethos för att skapa förtroende och övertygelse. I texten fokuserade jag 
på att övertyga ungdomarna vad Eskilstuna kommun erbjuder ungdomar genom 
att nämna att de får möjlighet att utvecklas och får arbeta med arbetsgivare och 
kollegor som bryr sig. Vidare lyfte jag fram att anställda får möjlighet att 
utvecklas på sin arbetsplats då med Eskilstuna kommun som arbetsgivare. Detta 
för att jag utifrån rapporter om ungdomars värderingar fick reda på att ungdomar 
värdesätter möjligheten att utvecklas på arbetsplatsen samt att de vill omges med 
bra arbetsgivare och kollegor.  
 
När det gäller ethos arbetade jag med att stärka avsändarens trovärdighet genom 
att framställa Eskilstuna kommun som en seriös arbetsgivare. Jag beskrev 
Eskilstuna kommun som en stor arbetsgivare och beskrev att anställda som arbetar 
på kommunen trivs på sin arbetsplats genom att hänvisa till andra auktoriteter. 
Slutligen har jag även använt mig av Eskilstuna kommuns logotyper, visionen och 
färger för att skapa igenkänning om avsändaren  
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När det gäller stilistiska grepp har jag arbetat med att skapa en text som är 
personlig och som skapar närhet till målgruppen genom att uttrycka mig i du- och 
vi-tilltal. Jag ansåg att det var viktig att skapa närhet mellan Eskilstuna kommun 
och ungdomar för att stärka samhörigheten, eftersom detta i sin tur gör att 
ungdomarna blir mer mottagliga för informationen.  
 
När det gäller framtagningen av illustrationen på ungdomar har jag varit tvungen 
att fatta vissa etiska överväganden som vilka ungdomar som jag skulle illustrera. 
Jag valde att lyfta fram både tjejer och killar samt ungdomar med olika bakgrund. 
Jag insåg snart att det var innebar många överväganden som jag var tvungen att 
fatta. Jag valde exempelvis att inte ta med ungdomar med slöjor eftersom de 
endast utgör en minoritet. Däremot valde jag att lyfta fram västerländska, 
afrikanska och asiatiska ungdomar för att illustrera mångfalden. Som jag tidigare 
nämnde i arbetet har jag av både tids- och resursskäl inte haft möjlighet att ta fram 
en slutgiltig bild utan endast har kunnat illustrera ett förslag på vad som kan vara 
med i foldern. Jag har därför valt att lämna det åt vidare forskning.  
 
Utifrån tidigare erfarenheter från utbildningen är jag medveten om att det är lätt 
att bli hemmablind på vad man tror att målgruppen tycker och tänker. 
Verkligheten överrensstämmer inte alltid med antagandet och därför har jag under 
utbildningen hela tiden uppmuntrats att testa mina gestaltningar oavsett hur 
omfattande utprovningarna är. Jag anser att fokusgruppen var givande, eftersom 
jag fick möjlighet att ta del av ungdomars åsikter och upplevelser under 
gestaltningsprocessen. Genom att arrangera en fokusgrupp fick jag möjlighet att 
förbättra foldern. Med hjälp av fokusgruppen kunde jag stämma av med 
ungdomarna och kontrollera om jag hade lyckats nå ut med budskapet till de som 
jag utprovade på. Jag fick bekräftelse av fokusgruppen tyckte att tilltalet 
fungerade och att texten var personlig. Under mötet med fokusgruppen var jag 
tydlig med att betona att de skulle vara ärliga oavsett om de hade positiva eller 
negativa åsikter. Vidare betonade jag att de inte behövde svara som de andra, 
eftersom jag är medveten om att det är lätt att falla för grupptryck. Genom att 
berätta för ungdomarna i början av mötet ville jag att de skulle svara ärliga, men 
det är svårt att kontrollera om de svarar ärligt eller inte.  
 
Jag är också medveten om att återkopplingarna som jag fick var baserade på 
individuella upplevelser. Andra ungdomar skulle ge mig andra återkopplingar, 
därför har syftet med fokusgruppen inte varit att generalisera resultaten utan att få 
ta del av några ungdomars tankebanor. Jag är medveten om att en annan metod 
eller tagit hjälp av andra ungdomar skulle kunna leda till ett annorlunda utfall. Om 
jag hade haft mer tid hade jag velat testa foldern på fler personer för att ta in flera 
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synpunkter, men tidsaspekten har begränsat mina möjligheter att utföra ytterligare 
prover. Därför skulle jag vilja hänvisa till vidare studier för att kunna fastställa om 
min folder fungerar i verklig miljö.  
 
Slutligen vill jag avsluta med att säga att det har varit mycket spännande att få 
möjlighet att applicera mina kunskaper i Eskilstuna kommuns projekt som syftar 
till att attrahera ungdomar till sin verksamhet. Som min kontaktperson i 
Eskilstuna kommun uttryckte när vi sågs i början av mitt arbete förklarade hon för 
mig att projektet syftar till att ”så ett frö” hos ungdomar. Det är en långsiktig 
process som inte sker på en gång och inte heller enbart med hjälp av en folder. 
Syftet med foldern har varit att ta fram ett informationsmaterial som Eskilstuna 
kommun kan använda vid skolbesök eller mässor när de presenterar om sin 
verksamhet för ungdomar. Jag argumenterar inte för att foldern är den bästa 
lösningen för att få ungdomar att vilja jobba i Eskilstuna kommun. Därför lämnar 
jag mitt arbete här för vidare forskning för att se över vilken typ av medium som 
är mest effektiv för att kommunicera med ungdomar. Det jag har fokuserat på i 
detta arbete har varit hur att ta reda på hur en folder kan se ut för ändamålet.  
 
Min förhoppning är att mitt arbete sår några nya frön för Eskilstuna kommun 
gällande hur kommunen ska utforma sitt material till ungdomar. Det jag kan 
konstatera utifrån mitt arbete är följande: För att Eskilstuna kommun ska lyckas 
attrahera ungdomar på i framtiden krävs det att de är medvetna om vad som 
intresserar ungdomar och inriktar sig på att erbjuda det som ungdomar letar efter 
hos en arbetsgivare. Kunskap om vilken information ungdomar vill ha är viktigt 
men lika viktigt är det att ha kunskaper om hur budskapet ska förmedlas för att ge 
bäst effekt. Logos, pathos och ethos samt val av ord och tilltal är redskap som 
hjälper till att övertyga målgruppen.  
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Bilaga:	  Intervjuunderlag	  

Britt-‐Inger	  Klingensjö,	  personalstrateg,	  Eskilstuna	  kommun	  	  
	  

1. Vad har du för ansvarsområden? 
2. Vad är målet med uppdraget? 
3. Hur sker kommunikationen med ungdomar idag? 
4. Hur upplever du att kommunikationen fungerar? 
5. Vad vill Eskilstuna kommun förmedla till ungdomar? 

 
 
Madeleine	  Barck,	  informatör,	  Eskilstuna	  kommun	  
	  

1. Vad har du för ansvarsområde? 
2. Hur arbetar Eskilstuna kommun med sitt varumärke? 
3. Har ni en grafisk profil? / Skulle jag kunna få tillgång till den? 
4. Vad används den grafiska manualen till? 

 
 
Karolin	  Alsterklev	  och	  Mikael	  Jansson,	  ungdomsföreståndare	  	  
på	  Ungdomens	  hus  
 

1. Hur länge har ni arbetat med ungdomar? 
2. Vilka kommer till Ungdomens hus? 
3. Hur förmedlar ni information till ungdomar? 
4. När upplever ni att ungdomar blir intresserade av informationen som ni ger ut? 
5. Hur upplever ni att informationen ska vara när den ska ges till ungdomar? 

 
 
Tobias	  Gustavsson,	  Amanda	  Jonsson,	  Philip	  Warsson,	  Carina	  Wihman,	  
fokusgruppdeltagare	  och	  studenter	  på	  Rekarnegymnasiet	  
	  

1. Vad fick ni för intryck av omslaget? 
2. Hur upplevde ni innehållet i foldern? 
3. Hur tycker ni att tilltalet fungerar? 
4. Upplevde ni att det fanns några svåra ord? 
5. Hur fungerade rubriksättningen? 
6. Vad saknade ni i foldern? 


