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Sammanfattning 

Studien är ett examensarbete inom Informationsdesign med inriktning textdesign. 

Jag har studerat hur ethos och logos kan användas i en informationsbroschyr för att 

påverka och informera om ett felaktigt beteende. Målgruppen i studien är hushåll i 

Västerås kommun.  

 

Målet med studien är undersöka hur en informationsbroschyr kan påverka 

målgruppen med hjälp av retorikens ethos och logos, i samverkan med grafisk 

formgivning för att öka målgruppens motivation till att läsa innehållet. I studien har 

fyra metoder använts: En kvalitativ intervju, en kvantitativ undersökning, en 

textanalys av ett befintligt material och teorier om ethos och logos.  

I studien presenteras ett gestaltningsförslag som baseras på teorier inom retorik och 

grafisk formgivning.  
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Förord 

Tack till min handledare Björn Fundberg som hjälpt mig utveckla arbetet. Jag vill 

också tacka mina klasskompisar för stöttning och peppning. Tack!   
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1. Inledning 
 
I den här delen ges en introduktion över vad studien handlar och studiens syfte 

inklusive frågeställningar och metodval.  

1. 1 Bakgrund 

I Sverige ökade konsumtionen av kläder och hemtextilier med 40 procent från år 

2000 till 2009. År 2013 hade Sverige ett inflöde av textilier på totalt 121 000 ton, 

vilket är cirka 13,5 kilo textilier per person, varav 8 kg slängs i hushållssoporna 

(Naturvårdsverket, 2015). Att textilier slängs direkt i hushållssoporna är slöseri på 

resurser när textilier kan återanvändas och återvinnas. 

Svenska Emissions Miljödata (SMED, 2016) genomförde en studie där de 

analyserade hur stor mängd och vilken typ av textilier som slängs direkt i 

restavfallet. Restavfallet förbränns och blir till energi. Plockanalyserna var totalt 

391 stycken och genomfördes i svenska kommuner mellan år 2012 till 2014. 

Studien visade att 59 procent av textilierna kunde återanvändas för att de var hela 

utan skador (SMED, s. 4-5, 2016).  

Att vi slänger textilier i hushållssoporna är en del av ett större miljöproblem. Det är 

resurskrävande för miljön att producera nya textilier. Det går åt stora mängder 

vatten, energi och kemikalier i produktionen. Det innebär inte enbart en negativ 

konsekvens för miljön, även för människors hälsa då gifter och kemikalier finns i 

de textilier vi köper. Det är också en hälsofråga för personal som arbetar med 

produktionen av textilier (Svenska Miljöinstitutet, 2013, s.3).  

 

I Sverige pågår satsningar för att öka återvinningen och återanvändningen av 

textilier. Naturvårdsverket har som regeringsuppdrag att utveckla textilhanteringen, 

höja textilavfall i avfallstrappan och öka dess återvinning och återanvändning 

(Naturvårdsverket, 2016).  År 2018 kommer Sverige att få sin första 

sorteringscentral för textilier. Anläggningen ska placeras i Avesta. I anläggningen 

ska textilier sorteras utifrån material för att kunna effektivisera textilåtervinningen i 

Sverige.  

 

Att Sverige fått upp ögonen för hanteringen av textilavfall kan ses som på tiden då 

Sverige är ett av de länder som är sämst på textilåtervinning. Dock kommer 
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textilierna inte att källsorteras av sig själva. Det är viktigt att informera målgruppen 

om varför textilavfall ska återvinnas och återanvändas för att öka insamlingen av 

textilier. Trots att det inte finns någon optimal fysisk lösning på problemet i 

dagsläget är det viktigt att sprida informationen och informera om de nuvarande 

möjligheter som finns. Att sprida informationen kan ses som uppvärmning inför 

kommande fysiska textillösningar i framtiden. 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att med stöd av retorikens ethos och logos och 

principer inom grafisk formgivning, informera om textilavfall i syfte att påverka 

målgruppen till att inte slänga textilier i hushållssoporna. Retorikens ethos och 

logos används som strategier i gestaltningen för att påverka målgruppen och öka 

deras kunskaper om textilavfall och dess negativa miljöpåverkan, samt att visa 

vilka möjligheter som finns.  

 

Målet med studien är att på vetenskaplig grund skapa ett informationsmaterial i 

form av en informationsbroschyr med syfte att informera och påverka målgruppen 

att inte slänga textilier i hushållssoporna. Informationsbroschyren ska utformas 

med text och grafisk formgivning för att nå målgruppen, hushåll i Västerås 

kommun. Informationsbroschyrens grafiska formgivning ska särskilja sig från 

liknande information och locka till läsning då sopsortering kan uppfattas som ett 

tråkigt ämne.  

 

Palm (2006) skriver att reklam som en mottagare är van att få, som till exempel 

reklamblad från matvarubutiker läses direkt av mottagaren och slängs därefter. 

Reklam har ofta en rörig layout och har låg papperskvalitet. Ett mindre format med 

fler sidor och en enhetlig layout bidrar till att mottagaren sparar trycksaken istället 

för att slänga den. Oavsett hur ointressant innehållet är (Palm, 2006, s. 80). Det 

primära syftet med informationsbroschyren är att mottagarna ska läsa innehållet 

och att den grafiska formgivningen ska locka till läsning då den sticker ut bland 

övrig information. 

 

Informationsdesignproblemet grundar sig i att det finns ett felaktigt beteende, att 

textilier slängs i hushållssoporna och det behöver målgruppen informeras om. 

Informationsbroschyren ses som ett första steg i att motivera målgruppen till att 

ändra sitt beteende och påvisa andra alternativ istället. Syftet är att 
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informationsbroschyren ska vara informativ samtidigt som den är uppmanande och 

övertygande. Färg och form i kombination med retoriska medel ska öka 

informationsbroschyrens läsvärde.  

 

 

1.2.1 Informationsdesign 

I det här arbetet används begreppet informationsdesign utifrån den beskrivning som 

professor R. Pettersson ger i Information Design – An introduction (2002). 

Pettersson skriver att begreppet informationsdesign kan vara svårt att definiera och 

förekommer inom olika områden. Han skriver att informationsdesign omfattar 

planering, analysering, presentation och förståelse över språk, form och vad 

informationen innehåller. Inom informationsdesign ingår språk, konst, estetik, 

information, kommunikation, beteende och kognition, mediaproduktionstekniker 

och regelverk. Tillsammans bildar samtliga områden begreppet 

informationsdesign, vars syfte är att information ska kommuniceras på ett så tydligt 

sätt som möjligt (Pettersson, 2002). 

 

1.3. Frågeställning 

Hur kan retorikens ethos och logos användas i en informationsbroschyr, med syftet 

att både informera och påverka kommuninvånare om ett beteende?  

 

1.3.1.Underfrågor 
1. Hur arbetar VaFab Miljö med textilavfall? 

 

2. Vilka kunskaper har målgruppen om textilavfall? 

 

3. Hur ser informationsmaterial ut om källsortering i Västerås kommun? 

 

4. Vad innebär retorikens ethos och logos 
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1.4. Avgränsningar 
Jag har inte gjort någon målgruppsanalys. Målgruppen är samtliga hushåll i 

Västerås kommun oavsett bostadsform. Jag valde att inte avgränsa målgruppen mer 

för att innehållet likställs som samhällsinformation. Den typen av information delas 

ut till varje hushåll.  

En potentiell avsändare för informationsbroschyren är Vafab Miljö som hanterar 

sopavfall i Västerås kommun. De har gett ut en broschyr som heter Soptips och 

handlar om källsortering. Mitt arbete är fristående från VaFab Miljö förutom att jag 

genomfört en kvalitativ intervju med en anställd. Jag valde att bortse från deras 

grafiska profil för att min textanalys visade dels att elementen i layouten liknande 

varandra och det saknas en tydlig hierarki över vad mottagaren ska läsa först.  

I studien har jag studerat två centrala begrepp inom retoriken, ethos och logos. Jag 

valde att fokusera på ethos och logos för att de var mest relevanta för utformningen 

av gestaltningen vars syfte är att påverka målgruppen. Jag valde att begränsa mig 

till tre relevanta källor inom retorik som presenteras under "Litteraturstudier". 

 

Jag har inte genomfört någon utprovning för att se om målgruppen kommer att 

ändra sitt beteende efter att ha mottagit informationsbroschyren. Syftet med 

informationsbroschyren är att målgruppen ska läsa informationen för att själva 

kunna göra ett val – att fortsätta slänga textilier i hushållssoporna eller inte. Utan 

informationen kan de inte göra ett val. Orsaken till att jag inte gör någon 

utprovning efter att målgruppen mottagit informationsbroschyren är tidsbrist. 

Min främsta kompetens är inom text och layout. På grund av dessa begränsningar 

har jag inte producerat eget bildmaterial till gestaltningen. Att utföra 

bildbeställningar för gestaltningen är för omfattande och arbetet har inte den 

ekonomiska möjligheten. Gestaltningen är utformad med färg och form vilket är ett 

område som ligger inom min kompetens. Jag har lånat en bild från en webbsida 

som tillåter gratis nedladdning för publicering (Freepik.com, 2016). Bilden 

föreställer jeanstyg. Eftersom att jag inte producerat bildmaterialet själv är bilden 

inte i hög upplösning, trots det har jag valt att låna bilden i lägre upplösning för att 

gestaltningen ska vara trovärdig som färdig produkt.  

Grunden för den grafiska formgivningen baseras på inhämtad kunskap från 

utbildningen inom Informationsdesign i kombination med boken Effektiv visuell 

kommunikation av Bo Bergström (2008) som ingått som kurslitteratur under 

utbildningen. Innehållet i Effektiv visuell kommunikation grundas på Bergströms 
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kunskaper bland annat från hans fil kand-examen i litteratur-och konstvetenskap 

vid Grafiska Institutet och hans arbetslivserfarenhet som creative director.  
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2. Metod 
I det här kapitlet presenteras de metoder som använts för att besvara mina 

frågeställningar. Varje metod avslutas med metodkritik och ett stycke om etiska 

aspekter.    

 

För att svara på hur Västerås kommun arbetar med textilavfall har jag genomfört en 

kvalitativ intervju med en Verksamhetsledare på VaFab Miljö som hanterar 

restavfall i Västerås kommun. 

För att besvara frågan om vilka kunskaper målgruppen har om textilavfall har jag 

genomfört en kvantitativ enkätundersökning med 68 respondenter bosatta i 

Västerås kommun. Enkäten har också svarat på hur målgruppen hanterar sina 

överblivna kläder och textilier. 

Frågeställningen om vad retorikens ethos och logos innebär har besvarats genom 

litteraturstudier. 

För att besvara hur informationsmaterial om källsortering ser ut i Västerås kommun 

har jag genomfört en läsbarhetsanalys enligt L. Hellspong (2001). 

 

 

2.1. Litteraturstudier 

I litteratursökandet har jag utgått från vad som Dysthe et.al. (2011) benämner som 

relevanstäckning. Jag har gjort ett urval av den litteratur som är mest relevant för 

mitt arbete. Detta kallar Holme & Solvang (1997) för källgranskning utförs i fyra 

steg: observation, ursprung, tolkning och användbarhet (1997, s.130) 

För att ha underlag till utformningen av min gestaltning har jag sökt på litteratur 

inom retorik. Retorik är ett brett ämne och jag har därför gjort en observation av 

vilka källor som berör ämnet. Jag har använt mig av två författare som ingår som 

kurslitteratur i utbildningen, det är Konsten att tala (Hellspong, 2004), och Klassisk 

retorik (Lindqvist-Grinde, 2008).  Jag har kompletterat litteraturen med en 

utomstående källa, Ordets makt av Peter Adler (2014) som är författare och 

statsvetare. Adler (2014) arbetar som retorisk coach och föreläsare på olika 

universitet.  
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Källornas ursprung är relevanta dels för att de ingått som akademisk kurslitteratur 

på högskolenivå och på grund av författarnas erfarenhet och bakgrund. Som 

underlag till den grafiska formgivningen har jag utgått från Effektiv visuell 

kommunikation (Bo Bergström, 2012) som anses vara en praktisk handbok i grafisk 

formgivning.  

 

Jag har sökt efter forskning för att ta reda på textiliers miljöpåverkan. De flesta 

publikationerna är sammanfattade rapporter. Rapporterna är baserade på 

vetenskaplig forskning och är trovärdiga avsändare, såsom Naturvårdsverket och 

Svenska Miljöinstitutet till exempel. 

 

Torsten Thurén är lic. i historia och har även en doktorsexamen i journalistik. Inom 

det källkritiska området skriver Thurén om fyra källkritiska principer. Det handlar 

om att säkerställa att källan är korrekt och är vad den säger sig vara (äkthet). Den 

andra principen handlar om tidssamband. Mer tid som går mellan en händelse och 

en källa så finns det större orsak till att vara kritisk mot källan. Den tredje principen 

handlar om att källan ska vara oberoende från andra. Den fjärde och sistnämnda 

principen handlar om tendensfrihet. Det handlar om att källan ska visa en sann bild 

av verkligheten utan att blanda in personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen som ger en felaktig bild (Thurén, 2005, s.13).  I min litteratursökning har 

jag haft samtliga principer i åtanke när jag gjort mitt urval av litteratur. 

  

2.2.1. Kvalitativ intervju 
En kvalitativ metod är mindre formell och strukturerad. Den har ett förstående syfte 

genom insamling av information för att förstå problemet som studeras på ett 

djupare plan (Holme & Solvang, 1997, s.14).  

Kvalitativa intervjuer är en metod där forskaren inte kan eller bör styra 

utvecklingen över samtalet. Forskaren ska se till att intervjun håller sig inom 

ämnets ramar. Samtalet ska flöda fritt för att undersökningspersonens egna tankar 

och synpunkter ska komma fram, vilket även är syftet med en kvalitativ intervju, 

att skapa en djupare uppfattning om ämnet (Holme & Solvang, 1997, s. 99, 101).   

Vidare är en kvalitativ forskningsintervju ett samspel mellan personen som 

intervjuas och intervjuaren. Intervjun likställs med att producera kunskap och 

samtalet grundas på intervjuarens förmåga att ställa frågor. Kvalitén på producerad 

data beror på intervjuarens ämneskunskaper och kunnighet (Kvale & Brinkman, 

2014, s.85).  
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2.2.2. Genomförande: Kvalitativ intervju med 

Verksamhetsutvecklare, VaFab Miljö 
Jag informerade Verksamhetsledaren om syftet med examensarbetet och att 

intervjun kommer att dokumenteras för att publiceras i en offentlig databas. 

Verksamhetsutvecklaren (2016) gav sitt muntliga samtycke till att dokumentera 

intervjun. Jag har valt att undanhålla Verksamhetsledarens namn, vilket motiveras 

nedanför under rubriken "Etik". 

Deltagaren har arbetat i drygt trettio år på VaFab Miljö i Västerås och har goda 

kunskaper om hur källsorteringen fungerar i Västerås kommun. Syftet med 

intervjun var att få information om hur VaFab Miljö arbetar med textilavfall då de 

hanterar avfall i Västerås kommun, vilket är examensarbetets målgrupp. I dagsläget 

arbetar personen som Verksamhetsutvecklare. 

 

 I samtalet berättar Verksamhetsutvecklaren (2016) att de arbetar med riktade 

insatser i olika områden beroende områdets behov. Vissa stadsområden är bättre på 

att sortera matavfall än andra till exempel. I dagsläget är matavfall ett område som 

de fokuserar mer på än textilavfall. Dock framgår det att det är arbete på gång inom 

textilavfall. Textilåtervinning är större utanför Sverige och de försöker att förbättra 

sig. I Sverige går drygt tjugo procent av inlämnade textilier i klädinsamlingar till 

second hand-försäljning. Resterande textilier exporteras utomlands för återvinning 

och försäljning. Verksamhetsutvecklaren (2016) menar att det är svårt för 

begagnade kläder att konkurrera med nya kläder för det är dyrt att laga trasiga 

textilier och det är billigare att köpa nya. 

 

Vidare berättar Verksamhetsutvecklaren (2016) att det är viktigt att särskilja på 

textilinsamling och klädinsamling. Klädinsamlingar innebär att kläder samlas in till 

en hjälporganisation. VaFab samarbetar med klädinsamlingar till Myrorna och 

Brödet och Fiskarna i Västerås. Textilinsamling omfattar även hushållstextilier 

såsom handdukar, sängkläder och filtar. 

 

I Västerås finns ingen specifik textilreturcontainer för återvinning. Personer som 

ska slänga textilier har två alternativ. Antingen kan de lämna in det till 

klädinsamling eller slänga det i container som heter "Resår, textilier, brännbart". 

Dessa textilier bränns upp och blir till energi. VaFab arbetar med att förbättra 

situationen inom textilavfall. I framtiden ska det finnas en separat returcontainer 

för resår och en för endast textilier. En nyhet inom området är att en 
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sorteringscentral under uppbyggnad i Avesta, Sverige vilket är ett steg mot 

förbättrad textilåtervinning.  

Det är också svårt att nå ut till hushållen och sticka ut i informationsbruset. Något 

som brukar ha en bra effekt är att nå ut till barn för att de når ut till vuxna. Vafab 

arbetar utåtriktat genom att besöka skolor och erbjuda studiebesök till exempel. De 

samarbetar också med fastighetsägare för att förbättra sophantering.  

 

2.2.3. Metodkritik 
Vid en intervjusituation är det möjligt att den intervjuade blir påverkad av 

situationen och har funderat ut svaren i förhand. Min tolkning av intervjun var att 

samtalet flödade fritt och deltagaren var angelägen om att svara på mina frågor och 

att svaren var spontana och sanningsenliga. Däremot kan jag inte veta vad 

deltagaren hade för avsikt. Kanske ville deltagaren ställa företaget i god dager och 

inte erkänna deras brister eftersom ämnet handlar just om textilåtervinning, där det 

inte finns någon bra tillgänglig fysisk lösning i dagsläget. Det kan ha varit känsligt 

att jag som student har ringat in ett problem och vill veta hur VaFab hanterar detta. 

Möjligen kan deltagaren gett mig svar för att öka en positiv bild av företaget om 

jag uppfattades som kritisk mot deras arbete.   

 

2.2.4. Etiska aspekter 
Vid en kvalitativ intervju finns det fyra grundläggande etiska aspekter att ta hänsyn 

till. Först och främst ska man informera personen som ingår i undersökningen 

själva syftet med studien och risker och fördelar som komma med deltagandet, 

samt var studien kommer att publiceras. Ett informerat samtycke innebär att 

personen närsomhelst kan välja att inte ingå i studien (Kvale & Brinkman, 2014 s. 

107). I forskning är konfidentialitet en del av den överenskommelse forskaren och 

deltagaren har med varandra. Det syftar till vad som kan hända med data som 

producerats i intervjun. Om det är något privat som gör det möjligt att identifiera 

deltagaren ska inte kunna avslöjas (Kvale & Brinkman, 2014, s.109). I intervjun 

fick jag deltagarens samtycke till att publicera dennes namn och informerade var 

rapporten kommer att publiceras. Trots det följer jag de etiska råd som Kvale & 

Brinkman (2014) skriver om inom konfidentialitet, nämligen att jag vill skydda 



16 
 

enskildas integritet (2014, s.109) då en enskild deltagare från ett större företag inte 

ska behöva stå till svars för min tolkning av deltagarens utlåtanden. En risk med att 

anonymisera deltagaren är att namnet fungerar som ett bevis för uttalanden i 

rapporten (Kvale & Brinkman, 2014, s.109). Då jag är osäker på om deltagaren 

fullt och ständigt förstått innebörden av den offentliga publiceringen har jag 

övervägt alternativen och valt att låta deltagaren vara anonym.  

 

 

2.3. Enkätundersökning 
I arbetet har en kvantitativ metod används i form av enkätundersökning. En 

kvantitativ metod är styrd och strukturerad genom att erbjuda fasta svarsalternativ 

till respondenterna (Holme & Solvang, 1997, s.14). I en kvantitativ undersökning 

förenklar man data som samlats in för att bearbeta informationen.  Det gör det 

möjligt att visa ett resultat som med en viss sannolikhet kan vara representativ för 

det man undersökt (Holme & Solvang, 1997, s.155).  

Syftet med enkäten var att få en indikation om vilka kunskaper målgruppen har om 

textilavfall, var de slänger förbrukade textilier och om de vet hur de ska hantera 

textilavfall.  En kvantitativ undersökning är att föredra för att skapa en helhetsbild 

och förstå sammanhang (Holm & Solvang, s.79, 1997) vilket även var syftet med 

min undersökning. 

Denscombe (2016) skriver att webbaserade enkäter kan användas med fördel. 

Online-undersökningar har flera fördelar, dels är de tidsbesparande och 

kostnadseffektiva. Forskaren behöver inte ägna tid åt att dela ut enkäten och slipper 

kostnader för tryckeri och porto. Även datahanteringen är snabbare. Data 

sammanställs automatiskt och kan laddas ner utan att behöva göra en manuell 

insamling eller transkribera datan. Online-undersökningar gör det möjligt att få en 

större geografisk spridning och är ett miljövänligare alternativ (2016, s.36). Den 

webbaserade enkäten motiverar även respondenterna att fylla i hela enkäten (2016, 

s.256).  
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2.3.1 Utförande av enkät 
Enkäten utfördes mellan den 14 april 2016 till den 18 april 2016. Enkäten 

utformades med ett webbaserat verktyg, Google Forms (2016) och fick ett 

slumpmässigt urval utifrån vänner och bekanta.  

Enkäten länkades via ett socialt medium, Facebook, för att få spridning.  

Denscombe (2016) skriver att Facebook är ett bra verktyg för enkätundersökningar. 

Användare av sociala medier är ett kommunikationsnätverk och gör det möjligt att 

nå en större grupp respondenter (Denscombe, 2016, s.41). Enkäten länkades som 

ett offentligt inlägg. Jag använde mig även av snöbollseffekten som Denscombe 

(2016) skriver om. Snöbollseffekt innebär att en person hänvisar till en annan 

person. Från början är urvalet av respondenter få men urvalet ökar i takt som en 

snöboll utifrån dessa hänvisningar (2016, s.76). Jag valde ut personer som jag hade 

en personlig kontakt med för att vara säker på att få tillräckligt många svar på 

enkäten.  Denscombe (2016) skriver att snöbollseffekten är bra att använda när man 

vill ha ett rimligt stort urval, speciellt vid mindre forskningsprojekt (2016, s.76).  

Holme & Solvang (1997) skriver att forskaren måste göra en avvägning över vad 

forskaren vill ta reda på och hur mycket tid och engagemang som förväntas av 

respondenterna (1997, s.174). För att jag skulle få fler respondenter skrev jag ett 

kort inlägg med en länk till enkäten som skulle motivera respondenterna att svara.  

Inlägget löd: "Hur ofta du köper nya kläder och var du slänger dem vill jag ha reda 

på! I mitt examensarbete arbetar jag med textilavfall och skulle uppskatta om du 

fyllde i kort enkät. Du är anonym och enkäten vänder sig till dig som bor i 

Västerås. Tack!". 

Jag var kortfattad i enkäten för att respondenterna skulle slutföra den. Om den var 

för lång fanns en risk att de inte fyllde i den från början till slut. Denscombe (2016) 

skriver att det är en mental ansträngning att genomföra enkäter och risken finns att 

respondenter skyndar sig igenom enkäten bara för att bli färdig. Konsekvensen av 

det blir att forskaren tolkar resultatet som sanningsenligt men respondenten bara 

fyllde i på måfå (2016, s.247).  

I utformningen av enkäten följde jag de riktlinjer som Holme & Solvang (1997) 

skriver om. De skriver att enkäter inte ska inledas med kontroversiella frågor utan 

en ska ställa faktainriktade frågor som uppvärmning.  

Obekväma frågor bör komma sist och en enkät bör avslutas med en oproblematisk 

fråga för att neutralisera upplevelsen hos respondenten (1997, s.174).  
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9 frågor ställdes i enkäten:  

1. Hur ofta köper du nya kläder?  

2. Vad är viktigt för dig när du köper nya kläder och textilier? 

3. Vad gör du med kläder och andra textilier du inte använder längre? 

4. Om du slänger textilier i dina vanliga hushållssopor, finns det en orsak till 

att du gör det? 

5. Vet du vad som händer med kläder och textilier som slängs i soporna eller 

lämnas till återbruket? 

6. Är du medveten om vilka effekter avfall från kläder och andra textilier har 

på miljön? 

7. Är du medveten om hur miljön påverkas av att producera nya textilier? 

8. Hur tror du att man ska slänga kläder och textilier för att vara miljövänlig? 

9. Där du bor - finns det speciella textilcontainers där kläder går till 

återvinning och återanvändning? 
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2.3.2. Svar på enkät 
Här presenteras enkätens resultat i diagram. 

 
Enkäten fick totalt 68 svar. Respondenterna kunde fylla i flera svarsalternativ.  

Respondenterna hade svarat på alla frågor förutom nummer 4 där 9 personer valde 

att inte svara.  

 

 

 

Figur 1. Diagram av fråga 1-2. 
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Figur 2. Fråga 3-5 ur enkäten.  
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Figur 3. Fråga 6-8 ur enkäten. 
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Figur 4. Fråga 9 ur enkäten. 

 

 

2.3.3. Sammanfattning 
Det är svårt att tolka svaren som en exakt bild av verkligheten då frågorna i enkäten 

inte var speciellt konkreta och jag kan inte kontrollera hur respondenterna tolkade 

frågorna. Den generella tolkning som jag gjort utifrån resultatet är att det saknas 

grundläggande information om textilåtervinning. Målgruppen vet inte varför det är 

viktigt med textilåtervinning. De vet inte heller hur de ska göra för att vara 

miljövänliga. Vissa av respondenterna slängde textilier i hushållssoporna på grund 

av att det var bekvämt och för att de inte visste var de skulle slänga dem.  

2.3.4. Metodkritik  
Holme och Solvang (1997) skriver att en kvantitativ metod innebär att man 

förenklar den data som samlats in och därefter drar generella slutsatser. En nackdel 

med metoden är statistisk kan misstolkas och övertolkas (1997, s.158). Syftet med 

enkätundersökning var att se om hur respondenterna hanterar sina textilier och om 

de har någon kunskap om textilavfall. Jag är medveten om att resultaten i en större 

helhet inte representerar samhället, utan jag tolkar svaren som en indikator. 

På fråga 3, vad gör du med kläder och andra textilier du inte använder längre hade 

personer fyllt i flera svarsalternativ. Troligen fyllde de i många svarsalternativ för 

det beror på vilken typ av textil de slänger. Om de slänger större mängder är det 

troligt att de skänker bort eller lämnar på återbruket. Enstaka plagg kanske slängs 
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eller säljs via second hand marknad som Tradera eller "Köp och Sälj"-grupper på 

Facebook till exempel.  

Frågorna i enkäten kan också tolkas som abstrakta och vaga. Till exempel fråga 

nummer 5, " Vet du vad som händer med kläder och textilier som slängs i soporna 

eller lämnas till återbruket?". Formuleringen "Vad som händer", kan tolkas som 

vad som helst. Vissa kan ha tolkat det som att kläder eldas upp, andra kanske 

funderade på hela sorteringsprocessen på återbruket till exempel. Dock visade 

resultatet att majoriteten inte visste vad som skedde med kläder och textilier. Om 

nu respondenterna haft kunskapen hade de själva kunnat tolka den vaga frågan till 

att de faktiskt hade kunskapen för att själva framstå i bättre dager. Om frågorna 

varit mer detaljerade är risken att frågorna varit för ledande istället.  

Jag kan inte heller kontrollera att respondenterna svarat sanningsenligt. Däremot 

tror jag att respondenternas vilja till att svara sanningsenligt ökade för de hade en 

personlig anknytning till min roll som forskare. Jag tror respondenterna hade varit 

mindre benägna att svara sanningsenligt om enkätens avsändare hade varit en 

organisation, någon de inte kände personligen. Eftersom jag inte vet exakt vilka 

som nu har svarat på enkäten, så är det möjligt att enkäten spridit sig till någon som 

inte har en relation till mig. Jag utgår från att majoriteten har svarat sanningsenligt 

trots detta. Jag tror även att min personliga anknytning till respondenterna ökat 

deras motivation till att svara sanningsenligt.  

   

I arbetets gång har jag i efterhand insett att jag missat att inkludera ett relevant 

svarsalternativ på fråga nummer två "Vad är viktigt för dig när du köper nya 

kläder?". Här saknades ett svarsalternativ, "Att det är begagnat". Här kan enkätens 

utformning blivit påverkad av min subjektivitet då jag personligen inte handlar 

begagnade kläder. Däremot påverkade inte avsaknaden av svarsalternativet syftet 

med min undersökning. Respondenterna har fyllt i flera svarsalternativ vilket gör 

det svårare att mäta exakt och dra generella slutsatser. En möjlig orsak till att 

respondenterna fyllt i olika alternativ är för att de funderat på hur de har gjort vid 

olika situationer. Om personerna rensat och haft en större mängd kläder är det 

rimligt att kläderna skänks bort eller blivit slänga på återbruket. Men enskilda 

plagg som gått sönder eller som personen velat bli av med kanske lättare hamnar i 

hushållssoporna. Det är inte säkert att respondenterna heller vet skillnaden mellan 

att slänga textilier i brännbart på återbruken och i specifika textilreturcontainers till 

Myrorna.  

Holme och Solvang (1997) skriver att den kvantitativa metoden inte ger utrymme 

till personlig anpassning i frågorna (1997, s.83), och därför valde jag att endast 
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ställa övergripande frågor och inte gå in på ämnet i detalj för att kunna rama in 

målgruppens generella kunskaper om ämnet.  

I enkäten fanns ett lättare svarsalternativ med på fråga 6 och 7, "lite grann" för att 

inte ställa så stora krav på respondenten som måste bedöma sin kunskap. Hur 

frågorna var utformade kan ha uppfattas som problematiska. Till exempel fråga 

nummer 6, "Är du medveten om vilka effekter avfall från kläder och andra textilier 

har på miljön?". Ordet medvetenhet kan också betyda olika saker hos 

respondenterna. Vissa kan tolka medvetenhet som att man vet något, andra om att 

man har det i åtanke till exempel. Just detta är en nackdel med kvantitativa 

undersökningar som Denscome (2016) skriver om. Han skriver att forskaren utgår 

från sig själv och därför tolkas inte resultatet på ett objektivt synsätt (2016, s.381).  

Jag valde att inte inkludera frågor om respondenternas ålder, kön, bostadsform med 

mera. Det var inte relevant då min målgrupp är hushåll där samtliga kön, åldrar och 

bostadsformer varierar. Jag är också medveten om att enkäten ställde krav på att ha 

tillgång till en dator, att personerna inte hade skriv och-lässvårigheter samt att de 

hade en god synförmåga då enkäten inte var anpassad utifrån kognitiva eller 

fysiska nedsättningar.  

 

2.3.5. Etiska aspekter 
Det finns en risk att personer kände sig exkluderade och diskriminerade för att 

enkäten inte var anpassad utifrån kognitiva och fysiska nedsättningar. Eftersom jag 

genomför ett mindre forskningsprojekt var det en aspekt jag bortsåg ifrån. 

Samtidigt hade det varit svårt att genomföra en enkät som erbjöd samtliga 

anpassningar då jag använde mig av ett webbaserat verktyg. Om någon hade haft 

en nedsättning och ville fylla i enkäten, fanns risken att respondentens krav på 

anonymitet hade försvunnit för att enkäten hade fått en individuell anpassning. 
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2.4.1. Textanalys - läsbarhetsanalys 
För att få en djupare förståelse över hur Vafabs befintliga material är utformat har 

jag analyserat broschyren "Soptips". Soptips är en 16-sidig informativ broschyr 

som handlar om källsortering och sophantering för hushåll i Västerås kommun. 

Broschyren delas ut som samhällsinformation. Syftet med analysen är också att 

identifiera eventuella brister som kan undvikas i gestaltningen.  Analysmetoden 

som använts är utvalda delar ur L. Hellspong (2001) läsbarhetsanalys ur Metoder 

för brukstextanalys. Syftet med läsbarhetsanalysen är att se hur tillgänglig texten är 

utifrån mottagarens läsmål, vilken motivation och vilka förkunskapskrav texten 

ställer på mottagaren och hur läsbar texten är för ögat (Hellspong, 2001, s.86). 

 

 
Figur 5. Framsidan av tidningen Soptips (Vafab Miljö, 2016). 

Broschyren riktar sig till hushåll i Västerås kommun. Mottagaren behöver inga 

särskilda förkunskapskrav för att förstå texterna. Texterna är förklarande och en 

större del av innehållet anses riktat mot nybörjare. Texterna förklarar varför och 

vad saker och ting är. Den motivation som ställs på mottagarna är att de är 

intresserade av innehållet för att ta till sig de tips och råd som anges om 

sophantering. Mottagarna kan ha olika läsmål för att broschyren innehåller fakta 

om olika områden inom sophantering. Broschyren innehåller fakta om hantering av 

matavfall, avgifter för villahushåll, farligt avfall, information om latrin och-

slamhämtning, hur man ska sortera på återbruk, tips och tjänster med mera.  

Broschyren delas ut som samhällsinformation, mottagarna möter den i samband 

med övrig post. Det är svårt att svara på om mottagarna har gott om tid att läsa, 

troligen blir broschyren liggande och viktigare post läses först. Det är också troligt 

att mottagarna använder sig av olika lässtrategier. Vissa kanske bläddrar igenom 

den och endast stannar till på informationen om farligt avfall för det är något som 
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personen funderat över. Andra kanske sparar broschyren och läser den vid behov 

när någon fundering dykt upp.  

Broschyren innehåller stor mängd text med en liten stilgrad. På sidorna av 

huvudartiklarna finns mindre rutor där texterna står i ännu mindre stilgrad med 

rubriker i gråa tonplattor. Varje tonplatta har samma gråskala och flyter ihop för att 

färgen och former förekommer nära varandra på flera platser broschyren. Dessa 

mindre textblock har också ett mindre radavstånd vilket ger ett tungt och kompakt 

helhetsintryck. På vissa sidor finns det bilder. Bilderna är realistiska fotografier och 

illustrationer som lättar upp innehållet. Däremot har bildtexterna olika placeringar.  

 

Figur 6. Sida 2 ur Soptips (VaFab Miljö, 2016). De röda cirklarna markerar de 

gråa tonplattor som förekommer genom hela broschyren. Texten till vänster har en 

mindre grad än texten till höger. Här syns en illustration som lättar upp innehållet.  

Ett exempel finns på sida 4 där bildtexten är placerad ovanför textblocket med en 

vit tonplatta. På sida 6 är bildtexten under bilden. Gråa större tonplattor 

förekommer på vissa sidor med specifik information. Elementen ser nästintill 

likadana ut på varje sida. Tonplattorna, rubrikernas storlek, stilgraden med mera 

gör att hierarkin bland elementen ibland är otydlig. Det är svårt för ögonen att hitta 

en naturlig läsordning. Huvudrubrikerna är tydliga med stor stilgrad.  
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Det förekommer inte några svåra ord. Det förekommer ett flertal långa ord som är 

sammansatta, till exempel "avfallshantering, renhållningstaxa, biogasanläggning, 

kvalitetskontroll, sidlastarhämtning, hämtningsintervall, kompostanläggning, 

sopbilsentreprenad, flerbostadshushåll, latrinhämtning, slamtömning, 

slamavskiljare, latrintunnor, poolkemikalier, tryckimpregnerat, specialdeponering, 

knappcellsbatterier, sorteringsförsök".  Det förekommer facktermer, dock förstår 

man dem utifrån textens kontext. Exempel på facktermer är sopbilsentreprenad, 

specialdeponering, biogasanläggning, dragavstånd. Ordvalen är konkreta och 

tydliga. Innehållet är överskådligt med fetstilade mellanrubriker, underrubriker och 

stora huvudrubriker. Viktig information är markerad i fet stil. Till exempel på sida 

9 står det "är 105 kr/kärl och tillfälle" i fet stil.  

 

Figur 7. Sida 9 ur Soptips (Vafab Miljö, 2016).  

I ett stycke står hela meningen "Kontaktuppgifter hittar du i spalten till höger" i fet 

stil. Det förekommer många siffror i form av liter, kilo, veckor, procent, pris.  

Texten har en informativ ton med ett personligt tilltal. Texterna talar till mottagaren 

med "Du ska, du kan, fråga din hyresvärd" till exempel.  Texterna är uppmanande 

och direkt med hur mottagaren ska göra och ger anvisningar. På omslaget är en av 

rubrikerna "En broschyr att spara". Det förekommer tips och anvisningar om hur 

mottagaren ska göra med olika typer av avfall.  
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2.4.2. Sammanfattning 

Broschyren innehåller detaljerad information som berör "allt" inom sophantering 

och källsortering, vilket gör att den uppfattas som informationspackad och tung. En 

lättare layout som särskiljer olika element från varandra hade bidragit till att 

informationen blev lättsam och roligare att läsa. Broschyren kan uppfattas som 

tråkig och tung med sina gröna och gråa färgskalor i kombination med mycket text. 

Troligen är det personer som redan källsorterar och vill veta mer som tar till sig 

informationen och sparar broschyren. I broschyren finns det också en mindre 

informationsruta om textilåtervinning. Där saknas information om vad kläderna 

används till och motivering till varför hushållen ska slänga sina kläder där. 

 
Figur 8. Sida 13 ur Soptips (VaFab Miljö, 2016) som visar den lilla information 

som finns om textilåtervinning.  

 I broschyren kan således mottagarna läsa att de kan slänga textilier i containern 

textilier/resår, där textilierna eldas upp eller lämna in kläderna till Myrorna. Det 

saknas information som motiverar mottagarna till att istället lämna in kläderna till 

Myrornas container än att slänga dem i den "vanliga" containern där textilierna 

eldas upp. I broschyren förklaras däremot vad som händer med matavfall som vi 

sorterar i bruna påsar. Det är tydligt att VaFab fokuserar mer på att mottagarna ska 

källsortera matavfall än textilavfall. 
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2.4.3. Metodkritik 
Jag har svarat på ett urval av de frågor som ingår i läsbarhetsanalysen vilket gör att 

analysen inte är djupgående utan generell. Jag har inte analyserat varje sida i 

Soptips då broschyren är 16-sidor på grund av att det skulle ta för lång tid. 

Resultatet av analysen grundar sig i de kunskaper jag har om läsbarhet, läsvärde, 

läsmål och grafisk formgivning. Resultatet av textanalysen är inte likställt med att 

en utomstående skulle tolka broschyren likadant. Analysresultatet av den grafiska 

formgivningen kan präglas av viss subjektivitet då vad som är "snyggt" och 

"tilltalande" inom färg och form är svårt att mäta.  

 

 

3. Teori  
I det här kapitlet presenteras teori om retoriska begrepp som ligger till grund för 

arbetets gestaltning. Här presenteras även grundläggande designprinciper inom 

grafisk form som tillämpats på gestaltningen. 

3.1. Retorik 
Jag utgått från böckerna "Ordets makt" (Adler, 2014) "Konsten att tala" 

(Hellspong, 2004), och "Klassisk retorik" (Lindqvist-Grinde, 2008).  Peter Adler 

(2014) är författare och statsvetare som arbetar med journalistik, som retorisk 

coach och föreläsare på universitet. Lennart Hellspong (2004) är professor inom 

retorik och har gett ut böcker som används som kurslitteratur på högskolor och 

universitet. Lindqvist-Grinde (2008) forskar om retorik och är en etablerad 

litteraturvetare inom ämnet och har gett ut olika publikationer.  

Hellspong(2004) skriver att retoriken tillhör ett av de äldsta kunskapsfacken och 

studerar talets förutsättningar, talarkonsten. Det var Aristoteles som lade grunden 

för retoriken med sin bok "Retorik" under antikens Grekland (2004, s.24). 

Hellspong (2004) skriver att retoriken är "läran om talarkonsten" och att övertyga 

är den klassiska retorikens huvudsakliga syfte (2004, s.59). Lindqvist-Grinde 

(2008) beskriver retorik som studien av hur ord och symboler används för att 

påverka. Retoriken hör inte endast hemma i talet utan kan användas inom alla 

former av symbolisk och språklig påverkan såsom kroppsspråk, texter, bilder, 

skyltar (2008, s.25). 
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 Vidare skriver Lindqvist-Grinde (2008) att retorikens enkla förklaring "att 

påverka" är en förenklad och diffus sammanfattning av olika definitioner som 

cirkulerat sedan antiken. Aristoteles anses vara den viktigaste filosofen inom 

retorik och definierade retoriken som en konst inom en hantverksmässig kontext. 

Vidare ansåg Aristoteles att retoriken kan användas inom alla områden, oavsett 

ämne. Och den tredje punkten inom Aristoteles definitionen är att retorik är ett 

hjälpmedel för att hitta det som är bästa sättet att övertyga skriver Lindqvist-Grinde 

(2008, s.31).  

Vidare poängterar Lindqvist-Grinde (2008) att Aristoteles inte ansåg att retorik var 

en konst i att övertyga (2008, s.31).  Övertyga och påverka är två ord som kan ha 

många betydelser och likna varandra men Lindqvist-Grinde (2008) anser att 

påverka beskriver Lindqvist-Grindes syn på retoriken för att påverka är effekten 

man vill uppnå (2008, s.32).  

 Retorikens styrka förutom dess praktiska råd, är att den innehåller en teori om 

talarkonsten.  Det vill säga att det finns begrepp och tankemodeller som kan 

användas för att analysera sitt ämne (Hellspong, 2004, s.43). Aristoteles talade om 

tre begrepp för att övertyga. Det är ethos, logos och pathos. Ethos står för talarens 

karaktär, pathos för känslorna som väcktes hos åhörarna och logos för de bevis som 

används i talet för att övertyga (Hellspong, 2004, s.50).  

 

3.2. Ethos 
I antikens Grekland ansåg de att ethos bestod av tre egenskaper: Phronesis, arete 

och eunoia. Phronesis handlar om praktisk kompetens och kunskap. Arete handlar 

om moral och integritet. Den sistnämnda, eunoia handlar om att vilja andra väl 

(Adler, 2014,s.70). Lindqvist-Grinde (2008) skriver att phronesis, kunskapen, 

varierar och talaren kan visa sig klok och förnuftig inför sina åhörare genom att 

inte påtala sina kunskaper på ett explicit sätt (2008, s.93). Eunoia, den goda viljan, 

innebär att talaren har en vänlig inställning skriver Lindqvist-Grinde (2008). 

Talaren måste visa sig intresserad av sina åhörare, bemöta dem, lyssna och kunna 

uttrycka sympati (2008, s.93).  

 

Vidare skriver Adler (2014) att man skapar ethos genom att använda sig av 

egenskaper, kunskaper och värderingar som utgångspunkt (2014, s.82). Om man 

använder sig av språkliga uttryck till fel publik kan ens ethos uppfattas som mindre 

trovärdigt (2014, s.83). Att nyttja ethos på grund av sin auktoritära position kan 
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vara riskfyllt. Många vill avslöja auktoritära personer genom att argumentera och 

påkalla information som är felaktig. För ett behålla ethos i en sådan situation är det 

viktigt att vara förberedd (Adler, 2014, s.87). Att överdriva sitt ethos kan skapa 

avstånd mellan avsändaren och publiken. Adler (2014) menar att en själv inte kan 

forma sitt ethos. Det är mottagarnas uppfattning som är avgörande.  

Det Adler (2014) skriver om är det som Lindqvist-Grinde (2008) benämner som 

doxa. Lindqvist-Grinde (2008) skriver att talaren måste anpassa sig efter 

situationen och dess publik, det vill säga - doxa. Doxa innebär att publikens 

uppfattning är en självklar sanning. Genom att veta vad publiken anser är moraliskt 

viktigt så vet talaren hur denne ska övertyga sin publik (2008, s.48).  

Hellspong (2004) skriver om olika ethosargument, ett av dem är precedensfall. Det 

innebär att en använder sig av ett argument som talar för hur man brukar göra. 

Argumentet söker stöd i det förflutna gör att ge kraft till nuet. Den typen av 

argument är vanligt förekommande inom konservativa sammanhang. Vidare kan 

ethosargument vända sig direkt till åhöraren med ett personligt tilltal, "du". Då 

pekas åhöraren ut som auktoritären i situationen, den som har ethos (2004, s.252). 

 

3.3. Logos 
Fakta som tilltalar förnuftet benämns som logos. Fakta som ska förmedlas kräver 

bearbetning för att den ska vara begriplig och relevant för åhörarna. Även om en 

presenterar trovärdig och sanningsenlig fakta är det inte säkert att åhörarna tror på 

det och tolkar det utifrån talarens slutsats (Adler, 2014, s.116). Lindqvist-Grinde 

(2008) menar att logos inte betyder logik utan det handlar om att bevisa sina 

argument (2008, s.79).  

Logos omfattar två argumentationsformer, entymen och paradigm. Inom den 

klassiska retoriken är entymem en term som innebär att dra en slutsats utifrån 

underförstådda premisser. I korta drag handlar entymem om logiska och generella 

påståenden som man drar slutsatser ifrån. Inom den klassiska retoriken är tristess, 

taedium, något en ska undvika så mycket som möjligt. Att premisser utelämnas gör 

att åhörarna själva halvt omedvetet lägger till den saknade premissen, och blir 

engagerade och för själva ett resonemang. Den underförstådda effekten av 

entymem kan vara en effektivare argumentationsmetod istället för att vara 

övertydlig och kan användas för att undvika att vara tråkig (Lindqvist-Grinde, 

2008, s.119). 
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Paradigm innebär att använda sig av exempel och kan väcka känslor hos åhörare. 

Utifrån ett logiskt perspektiv är paradigmatiska argumentationer svaga för att det 

går att hitta motexempel. En kombination av både paradigmatiska och entymemisk 

argument ger en bättre effekt än att använda det ena eller det andra. Både entymem 

och paradigm är huvuddelen i argumentationer, även central inom logos då 

åhörarna vill finna skäl för den tes talaren förmedlar (2008, s.100).  

 

4. Resultat  
I den här delen presenteras det resultat jag fått utifrån mina metoder, samt svarar 

på mina underfrågor som presenterades under inledningen.  
 
 

4.1. Hur arbetar VaFab Miljö med textilavfall? 
Min kvalitativa intervju visade att VaFab inte arbetar aktivt med textilavfall i 

dagsläget. Dock är insatser under utveckling och i framtiden ska det finnas en 

separat container för textilåtervinning. Vidare tycker VaFab att det är svårt att nå ut 

bland informationsbruset och de arbetar mycket utåtriktat med studiebesök från 

skolor till exempel. De är medvetna om textilavfalls-problemet men fokuserar mest 

på matavfall. 

 

 

4.2. Vilka kunskaper har målgruppen om 
textilavfall? 
I den kvantitativa undersökningen framgick det att majoriteten av respondenterna 

uppskattade att de inte hade kunskap om vad som händer med slängda textilier eller 

vilken miljöpåverkan textilavfall har. De flesta av respondenterna uppskattade sin 

kunskap till "lite grann". Slutsatsen av svaren är att målgruppen behöver mer 

information om ämnet. De flesta trodde att textilåtervinning var bäst alternativ för 

miljön samtidigt som flera inte visste om det fanns någon textilåtervinning i 

närheten av sin bostad. 
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4.3. Hur ser informationsmaterial om källsortering 

ut i Västerås kommun? 
Utifrån den övergripande läsbarhetsanalys jag gjorde på Vafabs broschyr Soptips 

så visade det sig att broschyren har brister. Broschyren innehåller liknande element 

på varje sida som gör det svårt att särskilja informationen ifrån varandra. 

Framsidan har till exempel många gröna element och gör att informationen smälter 

ihop. Ett ämne som källsortering kan uppfattas som ett tråkigt ämne och för att höja 

motivationen hos målgruppen kan en dynamisk layout med kontraster bidra till att 

fler läser broschyren. Broschyren innehåller även en notis om att mottagarna kan 

lämna in kläder till Myrornas textilinsamling, dock saknas det information som 

motiverar mottagarna till att göra det eller vad som händer med insamlingen. 

 

4.4. Vad innebär retorikens ethos och logos? 

Retorik är inte endast en modell för att hålla ett tal för att övertyga. Retorik kan 

användas på ting som har en symbolisk och språklig påverkan. Det innefattar både 

kroppsspråk, texter, bild och skyltar. Retorik kan också användas för att analysera 

något utifrån en tankemodell. Det finns många olika definitioner över vad retorik 

är, men den primära uppgiften är att uppnå en effekt – att påverka. Utifrån 

litteraturstudierna så anser jag att ethos och logos kan användas i kombination för 

att beröra åhörarnas känslor och stötta sig på underförstådda argument. För att nå 

effekten att påverka är ethos och logos är två verktyg som kan hjälpa en att bygga 

en grund i hur man ska argumentera för att nå sina åhörare.  

5. Designprocess 
Eftersom gestaltningen är grundad på teorier inom retorik så har jag följt en 

retorisk modell som var relevant för arbetet. Adler (2014) beskriver modellen för 

någon som ska hålla ett tal inför en publik. I den här kontexten anpassas modellen 

utifrån principer inom informationsdesign. Jag har utgått från: intellectio, inventio, 

dispositiom och elocutio. Efter elocutio tillkommer memoria och actio. Memoria 

innebär att memorera sitt tal och actio om hur man framför talet, vilket inte är 

relevant att applicera på textmaterial.  
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5.1. Intellectio 

 

 Vem är din målgrupp och hur ska målgruppen påverkas? (Adler, 2014, s.157). 

 

Målgruppen för informationsbroschyren är hushåll i Västerås kommun. Syftet är att 

målgruppen ska läsa och inhämta information om den miljöpåverkan textilavfall 

har, vad textilåtervinning bidrar till för att slutligen bli påverkad av informationen 

så att de inte slänger textilier i hushållssoporna. Adler (2014) menar att i det här 

steget ska man analysera åhörarnas inställning i frågan för att förstå vilket 

utgångsläge man har (2014, s.157).  

 

Min kvantitativa enkätundersökning visade att respondenterna visste lite grann 

eller ingenting alls om textilavfalls miljöpåverkan. Och hur de sorterade sina 

textilier varierade, men samtliga hade svarat att de trodde att det var bäst för miljön 

att slänga textilier i textilinsamlingar. Det tolkas som att målgruppen har en 

medvetenhet över miljömässiga problem och att sprida information om textilavfall 

kommer inte vara något nytt i den bemärkelsen. Däremot kan kunskapen skapa en 

djupare förståelse som kan motivera ett agerande – att inte slänga textilier i soporna 

eftersom att vissa slängde sina textilier där på grund av bekvämlighet.  Adler 

(2014) skriver att tal inom retoriken alltid har en definierad målsättning och att 

man ska vara realistisk – målet, eller den effekt man vill uppnå kan man komma att 

misslyckas med (2014, s.157).  

 

Jag tror inte informationsbroschyren löser problemet utan den kan ses som första 

steget mot en problemlösning. Min målsättning med informationsmaterialet är att 

öka kunskapen hos målgruppen för att kunskapen saknas och visa de möjligheter 

som finns. Den sekundära målsättningen är att kunskapen ska motivera ett ändrat 

beteende hos målgruppen. I Västerås kommun är det VaFab som delar ut 

informationsmaterial om källsortering och avfall. I en verklighet skulle de kunna 

vara avsändare för mitt material och därför har jag anpassat tonen efter deras 

tidning Soptips.  
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5.2. Inventio 

 

Vilka argument är viktigast? (Adler, 2014, s.158) 

 

I min gestaltning förklaras problemet med konkreta exempel. Thurén (2006) 

skriver att konkreta exempel lättar upp en text och kan konkretisera något som är 

abstrakt vilket gör att man minns enklare minns det (2006, s.14). Ett exempel kan 

vara att belysa att polyester används till att tillverka PET-flaskor, istället för att 

förklara hur vattenresurserna minskar. Det är för abstrakt att förstå.  

Vidare skriver Thurén (2006) att konkretiseringar kan skapa en "aha-upplevelse" 

och gör det enklare för mottagaren att sammanfatta händelseförlopp (2006, s.14). I 

min gestaltning är målet att med hjälp av konkretiseringar få målgruppen att förstå 

händelseförloppen från att producera textilier, använda textilier, slänga textilier och 

återvinna textilier. Utmanningenn är att förklara något komplext på ett enkelt sätt. 

Min gestaltning ska enkelt förklara hur och varför målgruppen ska återvinna sina 

textilier. Thurén (2006) skriver att om man vill nå ut till en stor målgrupp ska man 

hålla sig till just det – enkelhet. (2006, s.22).  

Det viktigaste argumentet i min gestaltning är att visa hur lite en person kan göra 

för att göra stor skillnad för miljön. Thurén (2006) skriver att jämförelser är en 

stark retorisk metod som ger effekt och det är först då något blir meningsfullt 

(2006, s.16).  

 

 

 

5.3. Dispositiom 

I vilken följd ska argumenten stå? (Adler, 2014, s.158) 

 

Adler (2014) skriver om en klassisk modell, den klassiska dispositionsläran som 

grundas på att detaljerat observera hur människor tolkar information (2014, s.169). 

Det är en modell som kan appliceras inom informationsdesign, hur människor läser 

och tolkar information.  

Gestaltningen har en inledning, exordium som ska vara tillräckligt intressant för att 

locka vidare till läsning. Inledningen ska skapa intresse och framkalla frågor 

(Adler, 2014, s.170). Likaså är detta något som ingår inom principerna för 
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informationsdesign, att en ingress ska väcka intresse och sammanfatta vad texten 

handlar om. Därefter följer gestaltningen en disposition som omfattar hur 

målgruppen ska göra, varför, konkreta exempel och avslutar med konkreta råd om 

hur målgruppen kan hantera sina kläder och textilier. 

 

 

5.1.4. Elocutio 

 

Hur kan språket öka argumentens effekt? (Adler, 2014, s.159) 

 

Språket i gestaltningen innehåller ett direkt tilltal "du" för att undvika att texten 

uppfattas som formell och uppfattas mer som en dialog (Melin, 2009, s.46). Texten 

innehåller värdeord för att väcka känslor hos mottagaren, både tomma och 

värdeladdade ord (Melin, 2009, s.65).  Texten visar hur mottagaren ska göra och 

fokuserar inte endast på det dåliga beteendet. Texten visar de möjligheter som finns 

för att underlätta problemet. Palm (2006) skriver att för att ändra ett beteende ska 

man inte göra lösningen märkvärdig. Det kan man göra genom att visa hur liten 

skillnaden är mellan att inte utföra handlingen och att göra den. Genom att visa hur 

man kan göra istället ska räcka för att mottagaren ska kunna utföra handlingen 

(2006, s.68). I broschyren fokuserar texterna på att mottagaren inte ska slänga 

textilier i hushållssoporna trots att det finns större problem inom textilavfall såsom 

kemikalier, gifter, billig arbetskraft med mera. Att inte slänga textilier i 

hushållssoporna ses som en liten handling i jämförelse med vad det bidrar till – en 

stor positiv miljöpåverkan.  
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6. Resultat: Gestaltning 
Här presenteras gestaltningen som är ett resultat av de metoder som presenterats. 

Därefter följer en diskussion om mina designval.  

6.1 Grafisk formgivning 
Formatet för informationsbroschyren är A5, 148x210 mm i ett stående format. 

Orsaken till ett mindre format är för att informationen ska särskilja sig från 

reklamblad som generellt kommer i större format, vilket Verksamhetsledare (2016) 

sade under intervjun, att det var svårt att sticka ut i bruset. 

 

Figur 9. Framsidan av broschyren med titeln "Slit och släng, än sen?" med 

jeanstyg som bakgrund som anknyter till ämnet, textilier. 
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Bergström (2012) skriver att en stående rektangel har en yta som skapar spänning 

och är den vanligaste ytan att formge för att den fungerar så väl (2008, s.224). 

Bergström (2012) skriver att funktionen är svaret på vilket format som ska 

användas (2012, s.225). Även om broschyren är ett vanligt medium så är formatet 

valt efter funktion. Broschyren ska vara behändig för mottagaren att hålla och 

bläddra i. Storleken är något mindre för att formatet ska vara avvikande från övrig 

reklam. Då VaFab är potentiell avsändare för informationsbroschyren har de som 

företag förtroende hos målgruppen. Det är endast VaFab som hanterar avfall i 

Västerås kommun och har därmed inte konkurrens från andra bolag. Det är troligen 

att målgruppen läser broschyren just på grund av att det är VaFab som skickat 

informationen. Formatet ingår i A-serien. Formatet är något mindre än ett A5 för 

att sticka ut bland andra trycksaker i den storleken, men har samma stående form. 

Valet av format till informationsbroschyren stöttas av att Bergström (2012) skriver 

att A-formatet passar till broschyrer bland annat då det går att arrangera texten i 

flera spalter och skapa utrymme för bilder (2012, s.226). 

 Broschyren nyttjar hela satsytan med text, luft och färg. Formens syfte är att 

attrahera och orientera för att nå fram med sitt budskap (Bergström, 2012, s.229). 

Broschyrens syfte är att färg och form ska locka till läsning och sticka ut från övrig 

reklam och informationsblad. Formen ska påminna om en mindre bok, inte reklam.  

Informationsbroschyren ska vara av en matt och något trähaltig papperskvalitet för 

att konnotera en känsla av miljövänlighet och återvinning. Trots att det finns en 

risk att den bleknar och att målgruppen slänger den så är det huvudsakliga syftet att 

målgruppen ska läsa informationen. Om de har läst informationen kan de välja om 

de ska fortsätta slänga textilier i hushållssoporna eller inte, för nu har de kunskap 

om sitt felaktiga beteende. 

 

Ambrose & Harris skriver att olika material innehåller olika taktila egenskaper. 

Valet av material kan öka känslan hos mottagaren ska fysiskt håller i materialet 

(2010, s.157). VaFab använder sig av sig ett matt bestruket papper som är ett 

returpapper. Returpapper tillverkas av returfibrer och ger en matt, sträv känsla. 

Samma papper kan användas för min informationsbroschyr. Det stärker också 

avsändarens ethos genom att vara miljövänlig, agera det beteende som förespråkas 

i broschyren.  

Broschyren innehåller inga foton utan endast bakgrund i jeanstyg och en stiliserad 

bild av en blomma på sida. Båda bilder är hämtade från en gratis bildbank online. 

Att skapa en broschyr endast utifrån färg och form är en sparsam kostnad för 

beställaren. Att beställa illustrationer eller anlita en fotograf där bilder eventuellt 
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ska retuscheras kan bli en onödigt dyr kostnad (Bergström, 2012 s.225). Som 

formgivare ingår det i arbetet att göra en kalkyl över vad arbetet kommer att kosta 

(Bergström, 2012 s.224). 

Broschyren innehåller rubriker i en större grad då Bergström (2012) skriver att 

design ska attrahera. Ett sätt att attrahera är att locka läsaren genom en 

dominerande rubrik och helheten (2012, s.229). Formen är enhetlighet med samma 

typsnitt på rubriker och brödtexter genom broschyren. Typsnitten heter Lobster och 

Aller, båda två är en sans-seriff. Egentligen underlättar seriffer läsningen för 

ögonen (Hellmark, 2006, s.26), men eftersom informationsbroschyren innehåller 

kortare texter anser jag att läsningen inte störs så mycket. Designen följer även 

slutenhetens lag som betyder att ramar och färgplattor används för att strukturera 

informationen i broschyren (Bergström, 2012, s.231). 

 

 

Figur 10. Sida 4 och 5 ur gestaltningen som visar en dominerande rubrik och 

färgplattor för att strukturera innehållet. Informationen linjerar med varandra för 

att skapa symmetri.  
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Informationsbroschyren innehåller funktionella och enhetliga färger. Bergström 

(2012) skriver att funktionella färgers syfte är att attrahera, skapa stämning, 

informera, strukturera och pedagogisera (2012, s.257). Färgerna ses som talande 

färger och står i kontrast till varandra (Bergström, 2012, s.262).  

 

6.2 Text 

Att informationen behöver spridas till mottagarna beror på doxa, situationen och 

publiken. Idag är miljöfrågor ett aktuellt ämne och det är rätt tid att påkalla 

mottagarnas uppmärksamhet om textilavfall. Mottagarna är redan bekanta med att 

källsortering.  Ethos, trovärdigheten, finns i gestaltningen genom att hålla en 

informativ ton med samtidigt som avsändarens värderingar är tydliga i 

gestaltningen som uppmanar mottagarna till att inte slänga textilier i 

hushållssoporna. Texterna har ett personligt tilltal med "du" och "vår" för att skapa 

närhet till mottagaren. Texten innehåller ett huvudsakligt argument i form av ett 

enytmen. Huvudargumentet är att mottagaren inte ska slänga textilier i 

hushållssoporna för att det är dåligt för miljön. Det underförstådda argumentet som 

mottagaren gör en sammankoppling till, är att mottagaren bor på jorden och bidrar 

till att förstöra miljön.  Ett konkret exempel med fakta (logos) för att belysa 

textiliers negativa miljöpåverkan är att det går åt 1,9 kg gifter och kemikalier vid 

tillverkningen av ett par jeans. Även in inledningen används logos med fakta: 

"Varje år konsumerar vi hela 13,5 kg kläder och textilier per person.  8 kg slänger 

vi direkt i våra hushållssopor istället för att återvinna och återanvända dessa 

textilier". 

  
 

Figur 11. Sida 3 i gestaltningen som innehåller ett faktaexempel.  
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Thurén (2006) skriver att enskilda fall engagerar bättre än ett större sammanhang 

(2006, s.23). Istället för att belysa problem med vattenresurser, bomullsproduktion 

med mera höll jag mig till ett exempel, jeans. Jeans är ett vanligt plagg som 

mottagaren kan ta till sig oavsett kön och kroppsform då jeans förekommer som 

olika plagg, inte endast i byxform. På det sättet är jeansexemplet inkluderande. 

Detta jeansexempel är också ett paradigm som väcker känslor. 

 

 

Figur 12. Sida 8 och 9 ur gestaltningen som innehåller ett konkret exempel.  

 

VaFab Miljö som hanterar avfall i Västerås har därmed phronesis, praktisk 

kompetens och kunskap om ämnet. Arete, moral och integritet, visar att VaFab 

prioriterar textilavfall och inte endast fokuserar på matavfall till exempel genom att 

informera om ämnet med en broschyr. Eunoia, vilja andra väl, visas i gestaltningen 

genom att påtala att textilåtervinning bidrar till att tillverkningen av nya kläder 

innehåller färre gifter och att det inte endast är miljön som påverkas.  
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 Texten innehåller positiva värdeord såsom "återvinning", "viktigt", 

"hälsosammare", återanvändas", "vinner". Melin (2009) skriver att värdeladdade 

ord anses ha störst övertalningsförmåga för att orden väcker en känsla av 

värdegemenskap mellan den som skrivit texten och mottagaren (2009, s.65)  

 

 

Figur 13. Sidorna 6 och 7 ur gestaltningen som visar positiva värdeord. 
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6.3. Diskussion om gestaltningsförslaget 

Ämnet källsortering kan förknippas med en tråkig, illaluktande miljöbod och 

matrester. Och det konnonterar till jordnära färger såsom grönt och brunt. Jag tror 

en visuellt tilltalande informationsbroschyr kan lätta upp ämnet istället för ett 

renodlat informationsblad.  Som informationsdesigner är det vår uppgift att 

förpacka information så att den tilltalar målgruppen. Jag tror broschyrens grafiska 

formgivning ökar chanserna till att målgruppen faktiskt läser informationen och 

möjligen bidrar det också till att målgruppen minns informationen. Formgivningen 

är också överraskande och ser inte ut som förväntad. Design är ett komplext ämne 

där smak och subjektivitet kan styra över vad som anses vara visuellt tilltalande. I 

det här arbetet har jag följt Bo Bergströms grundläggande principer för att stötta de 

designval det jag finner är visuellt tilltalande och skulle fungera i det här 

sammanhanget. 
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7. Slutsats 
I det här arbetet har jag varit kluven över om man ska tala om för en målgrupp om 

ett felaktigt beteende när det inte finns någon riktig lösning på problemet. Svaret är 

ja. Vi är beroende av nyheter för att ta del av vad som händer i omvärlden. Om 

något inte rapporteras som en nyhet är det inte säkert att informationen når oss. 

Därför är det en mänsklig rättighet att veta sanningen om det vi använder dagligen, 

kläder och textilier. Hur tillverkas kläder? Vad händer när vi slänger kläder? Hur 

påverkar vår konsumtion vår miljö?  

Idag har även sociala medier exploderat och vi blir matade med reklam som 

uppmanar oss att köpa mera. Som konsumenter bör vi få mer information om 

kläder för att kunna vara mer kritiska till våra konsumtionsmönster och hur vi lever 

med en slit och släng-mentalitet. Huruvida min informationsbroschyr leder till ett 

ändrat beteende är jag inte säker på, men att upplysa och informera om problemet 

är det primära syftet. För inte så länge sedan källsorterade vi inte ens matavfall och 

idag är det en självklarhet för många. Sakta men säkert kommer även att 

textilavfall nå en högre plats i avfallshierarkin. 

Trots att det inte finns en fysisk lösning med textilåtervinnings-containers på 

återbruk i dagsläget så är det viktigt att sprida informationen. Annars är risken att 

informationen undanhålls och kan bidra till att avsändarens ethos minskar. Ett 

potentiellt scenario är att en miljöorganisation hinner före och går ut med någon 

kampanj om problemet, då kan målgruppen fundera över varför kommunen 

undanhållit det och trovärdigheten minskar. Kunskap är alltid makt.  
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Bildförteckning 

 
Figur 1. Fråga 1-2 ur enkäten. 

Figur 2. Fråga 3-5 ur enkäten. 

Figur 3. Fråga 6-8 ur enkäten. 

Figur 4. Fråga 9 ur enkäten. 

Figur 5. Figur 5. Framsidan av Soptips (Vafab Miljö, 2016). 

http://vafabmiljo.se/wp-content/uploads/2016/02/Soptips-2016-Vasteras_LOW.pdf 

Figur 6. Sida 2 ur Soptips (VaFab Miljö, 2016 ). http://vafabmiljo.se/wp-

content/uploads/2016/02/Soptips-2016-Vasteras_LOW.pdf 

Figur 7. Sida 9 ur Soptips (VaFab Miljö, 2016).  http://vafabmiljo.se/wp-

content/uploads/2016/02/Soptips-2016-Vasteras_LOW.pdf 

Figur 8. Sida 13 ur Soptips (VaFab Miljö, 2016). http://vafabmiljo.se/wp-

content/uploads/2016/02/Soptips-2016-Vasteras_LOW.pdf 

Figur 9. Framsidan av gestaltningsförslaget. 

Figur 10. Sida 4 och 5 ur gestaltningsförslaget. Bakgrundsbild lånad från 

http://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background vector 

designed by Layerace - Freepik.com.  

Figur 11. Sida 3 ur gestaltningsförslaget. 

Figur 12. Sida 8 och 9 ur gestaltningsförslaget. 

Figur 13. Sidorna 6 och 7 ur gestaltningsförslaget. 
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Bilaga 1 – Gestaltningsförslag 
Här presenteras gestaltningen i mindre bilder och inte fullskalig storlek. Det 

fullskaliga måttet är A5, 148x210 mm.  
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Bilaga 2 – Texter i gestaltningen 
Här bifogas textmaterialet från gestaltningsförslaget samt vilken sida texten finns 

på. 
 

 

Slit och släng, än sen? 

 

INFORMATION OM HUR DU HANTERAR KLÄDER OCH  

ANDRA TEXTILIER (s.1) 

 

 

Slit och släng, än sen? 

 

Varje år konsumerar vi hela 13,5 kg kläder och textilier per person. 8 kg slänger vi 

direkt i våra hushållssopor istället för att återvinna och återanvända. Det är viktigt 

att ta till vara på textilier för att det är påfrestande för vår miljö att tillverka nya. 

Här kan du läsa om hur du hanterar gamla textilier och varför det är viktigt att du 

inte slänger kläder och andra textilier i dina hushållssopor (s.3). 

 

 

 

Var ska jag slänga kläder o textilier? 

 

Släng dina kläder och textilier i Myrornas  

textilcontainers på ditt närmaste återbruk.  

Det viktigaste är att textilierna är torra och rena.  

Om kläderna inte är torra och rena finns det en risk att kläderna innehåller mögel. 

Kläder du slänger i Myrornas textilinsamling går främst till försäljning. Kläder som 

inte kan säljas av olika orsaker skickas vidare till sorteringsanläggningar för 

hantering (s. 4)  

 

Personalen på sorteringsanläggningarna bedömer textiliernas kvalité och vilket 

material de är gjorda av. Vissa textilier består av olika fibersorter. Dessa fibrer kan 

återanvändas när man tillverkar ull, bomull och polyester som används för att 

tillverka nya kläder (s.5). 

 

 

Många vinner på återvinning (s.6) 

 

Att återvinna textilier gynnar vår miljö, dig som konsument och utsatta människor.  

Med hjälp av återvinning används mindre kemikalier och gifter vid tillverkningen 
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av nya kläder. Det bidrar också till att personer som tillverkar textilier får en 

hälsosammare arbetsmiljö (s.7) 

 

Dear denim 

De flesta av oss har någon gång haft på sig ett jeansplagg. Jeans är nämligen ett 

material där det används mest gifter och kemikalier.  Det går åt 1,9 kg gifter och 

kemikalier för att tillverka ett par jeans.  Med hjälp av återvunna textilier kan vi 

tillverka nya jeans utan gifter och kemikalier (s.9). 

 

 

 

Varför ska jag inte slänga textilier och  kläder i soporna? (s.10) 

 

Det är bara onödigt.  Textilier som du slänger i soporna eldas upp, istället för att 

återanvändas och återvinnas.  Saker som tillverkas av återvunna textilier är till 

exempel trasor som används inom industrin, möbelstoppning och isolering.  Den 

typen av återvinning kallas för downcycling. Återvunna textilier kan också 

användas till att producera helt nya kläder. Det kallas upcycling och gör mest nytta 

för vår miljö (s.11) 

 

Det här kan du göra (s.12) 

 

Köp kläder av bra kvalité 

 

Köp mer begagnat 

 

Sälj kläder på nätet 

 

Lämna till second-hand butiker 

 

Du kan läsa mer om textilavfall 

på Naturvårdsverket hemsida (s.13).  

 

 
 

 

 


