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Abstract
Studies show that young adults do not see public sector as an attractive
employer. There is an incorrect view that needs to be treated with correct
information. Ovanåkers municipality has therefore requested an information
material that highlights them as employers.
Public sector need to comply with laws and directives in their external
communication. But how can these rules coincide with visual and verbal
rhetoric, in order to maintain both the tune of the authority and yet influence
the target audience?
Previous research shows that visual and verbal rhetorical figures and tropes
can affect the receiver so they look at the sender and the message more
positively. However, there is no previous research on which rhetorical
figures or tropes that works best in text and image, or how rhetorical figures
and tropes can interact with language in public sector.
This study has through comparative analysis and testing on the target
audience come to the assumption that there are 11 rhetorical figures and
tropes that work better than others with language in public sector with an
informative purpose, and that there are six figures and tropes that should be
able to interact to some extent with language in public sector, for example in
images. Of these figures and tropes, this study indicates that public sector
could use rhyme in heading, epanaleps in the introduction, antithesis in
body text and hyperbola in image if they want their target audience to
positively be affected by the information. The visual rhetoric should
subsequently complement or say the same as the verbal rhetoric in order for
them to work together.

Sammanfattning
Studier visar att unga vuxna inte ser på offentlig sektor som en attraktiv
arbetsgivare. Det finns en felaktig syn som behöver bemötas med korrekt
information. Ovanåkers kommun har därför bett om ett
informationsmaterial som framhäver dem som arbetsgivare.
Offentlig sektor behöver förhålla sig till lagar och direktiv i deras externa
kommunikation. Men hur kan dessa regler samverka med visuell och verbal
retorik i syfte att behålla både myndighetstonen men ändå påverka
målgruppen?
Tidigare forskning visar att visuella och verbala retoriska stilfigurer kan
påverka mottagaren så att de ser på avsändaren och meddelandet mer
positivt. Det finns dock ingen tidigare forskning på vilka retoriska stilfigurer
som fungerar bäst i text och bild, eller hur retoriska stilfigurer kan
interagera med myndighetsspråk.
Denna studie har genom komparativ analys och utprovning på målgruppen
kommit fram till antagandet att det finns 11 retoriska stilfigurer som
fördelaktigt borde kunna samverka med myndighetsspråk i informativ text,
samt att det finns sex stilfigurer som till viss del borde kunna samverka med
myndighetsspråk, exempelvis i bilder. Av dessa stilfigurer indikerar studien
att offentlig sektor kan använda rim i rubrik, epanaleps i ingress, antites i
brödtext och hyperbol i bild – om de vill att målgruppen positivt ska
påverkas av meddelandet. Den visuella retoriken borde sedan komplettera
eller säga samma sak som den verbala retoriken för att de ska kunna fungera
tillsammans.

Förord
Om man vill informera människor – måste man inte också övertyga dem om
att kunskapen man vill förmedla är sann, värdefull och nödvändig?
(Johannesson, 1990, förord).
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1. Inledning
I den här delen presenterar jag förutsättningarna för min studie. Jag
förklarar det praktiska problemet, bakgrund, syfte och mål,
frågeställningar, avgränsningar, kampanjen ”Framtiden är din”, målgrupp
och kanal, samt begreppsförklaringar.

1.1 Problembeskrivning
Rapporter från Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar att många
unga har en felaktig, negativ syn på offentlig sektor som arbetsgivare där
myter om löner, arbetsvillkor eller trivselfaktorer listas upp (Jobb som gör
skillnad, 2013, s. 35 och Stolthet och fördomar, 2011, s. 7). Här finns ett
behov av att informera unga om fördelar och förmåner som faktiskt finns
med exempelvis en kommunal anställning – information som de i nuläget
troligtvis inte känner till.
Myndigheter har dock tydliga riktlinjer kring hur de får yttra sig i extern
kommunikation, där både Myndigheternas skrivregler samt språklagen
ingår. Att ”marknadsföra” sig utan att ta hänsyn till dessa regleringar skulle
både kunna bryta mot lag samt sänka trovärdigheten för avsändaren. Trots
det kan det givetvis finnas ett behov hos kommuner eller landsting att
informera och påverka en målgrupp när det exempelvis gäller sådant
målgruppen sedan innan har en negativ inställning kring.
Den här undersökningen behandlar det komplexa problemet om hur
offentlig sektor kan påverka en extern målgrupp genom användandet av
retoriska stilfigurer, utan att kompromissa med regler och direktiv i deras
externa kommunikation. Studien riktar in sig på visuell och verbal retorik i
samverkan då retorik just syftar till att påverka åt en viss riktning samt då
kommunen gärna använder bilder i deras kommunikation. Jag förhåller mig
även till human centered design – att jag anpassar min gestaltning efter
människans förutsättningar och förhindrar överbelastning, i enlighet med
Wikberg, Nilsson och Törlind (2015, s. 23).
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1.2 Bakgrund
Ovanåker kommun är en kommun i södra Hälsingland med 11 618 invånare
i januari 2017 (Invånarantal, 2017). Jonas Löf, webbkommunikatör på
Ovanåkers kommun förklarar att kommunen får in väldigt få ansökningar
till deras kommunala tjänster – att många hellre söker sig till privata
organisationer – samt att han upplever att det finns ett riksomfattande
negativ syn på kommuner och all offentlig sektor som arbetsgivare.
Jonas Löf med kollegor har därför bett om ett informationsmaterial som
berättar om fördelar och förmåner med att vara anställd hos Ovanåkers
kommun. Kommunen vill rikta informationen till högskolestuderande i
åldrarna 20–30 år, personer de vill informera och påverka innan de tar sig ut
på arbetsmarknaden. Kommunen vet dock inte exakt vilken information de
ska lyfta fram, hur de ska nå ut med informationen till målgruppen eller hur
de kan påverka målgruppens syn på kommunen som arbetsgivare, var vid
det ovannämnda problemet uppstår.
År 2011 påbörjade SKL – Sveriges kommuner och landsting – en kampanj
vars syfte var att lyfta fram samt informera om arbeten som finns inom
kommun och landsting (Sveriges viktigaste jobb, 2017).
Trots att denna kampanj var mer inriktad på att ändra synen på specifika
yrken inom välfärden finns det aspekter av kampanjen som direkt går att
koppla till problemet Ovanåkers kommun anser sig ha. SKL har i samband
med denna kampanj bland annat utfört ett flertal undersökningar riktade till
kommuner och landsting, där somliga av dem visar att det finns en
bakomliggande negativ och felaktig uppfattning om kommuner och
landsting som arbetsgivare. Ett citat ur en av rapporterna är:
”Medarbetare i kommun och landsting är de mest engagerade och
motiverade på arbetsmarknaden. De anser sig ha meningsfulla arbeten och
ser fram emot att gå till jobbet. Trots detta anser de anställda att kommuner
och landsting som arbetsplatser och arbetsgivare betraktade har ett rykte om
sig att vara sämre än exempelvis privata sektorn” (Stolthet och fördomar,
2011, s. 7).
Och i rapporten Jobb som gör skillnad (2013, s. 36) har SKL utfört en
webbundersökning på 1500 unga mellan 15–24 år som bland annat visade
att välfärdsyrken får negativa omdömen då unga tror att dessa yrken inte ger
bra lön, goda karriärmöjligheter eller att arbetsmiljön inte är den bästa. De
menar att denna uppfattning bland annat kan bero på bristande kunskap.
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I denna rapport ges rekommendationer till kommuner och landsting om vad
de kan göra för att bryta denna negativa trend. Här tydliggör SKL att
arbetsgivaren bör bidra till en mer nyanserad debatt om den gemensamma
sektorn samt att myter som finns om offentlig sektor ska ersättas med
sanning. Detta för att skapa en bättre image som kan bidra till ökat intresse
för arbetsgivaren (Jobb som gör skillnad, 2013, s. 35).
Jag utförde även en mindre omfattande enkätundersökning på sju personer
ur den tänkta målgruppen där de fick svara hur de ser på offentlig sektor
som arbetsgivare i förhållande till privatägda organisationer. Resultatet
indikerade att de ser offentliga myndigheter som en bra arbetsgivare och att
de kan tänka sig att arbeta där, men att 5 av 7 personer tror att privatägda
organisationer har bättre förmåner vid anställning och 6 av 7 svarade att det
känns mer tilltalande och exklusivt att arbeta hos en privatägd organisation
än inom offentlig sektor (Se bilaga 1), vilket stödjer det SKL uppger.
Om denna negativa bild avsevärt påverkar antalet ansökningar till
Ovanåkers kommuns tjänster går endast att spekulera kring. Problemet kan
också ha att göra med en glesbygdsproblematik där många unga kanske
hellre söker arbete i en storstad. Slutsatsen som går att dra är dock att det
saknas information till målgruppen om just förmåner och fördelar med en
anställning hos Ovanåkers kommun samt att undersökningar visar att det
finns en negativ, oglamorös bild av offentlig sektor som arbetsgivare.
Att endast producera ett informationsmaterial om fördelar och förmåner
med en anställning hos Ovanåkers kommun utan närmare eftertanke kan
dock antas leda till att informationen inte läses av målgruppen eller påverkar
dem positivt – kanske är rubriken ointressant eller bilden inte minnesvärd.
Rätt utformning av informationen kan således anses vara vitalt för att den
ska tas emot med avsedd effekt. Offentlig sektor har dock tydliga direktiv i
hur de får och inte får skriva till sin målgrupp, här finns rätt och fel. Hur
långt kan man påverka en målgrupp genom exempelvis retoriska stilfigurer
utan att kompromissa med offentliga myndigheters språkbruk? Och vilka
retoriska stilfigurer är mest användbara för en positiv effekt på målgruppen?
Det är frågor som denna studie ska försöka svara på.
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1.3 Syfte och mål
Syftet med studien är undersöka hur man genom visuell och verbal retorik i
samverkan med befintliga regler och rekommendationer för
myndighetsspråk kan framställa information åt Ovanåkers kommun som får
dem att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det mer övergripande målet
är att komma fram till ett fungerande sätt för all offentlig sektor att
informera och påverka en extern målgrupp genom användandet av retoriska
stilfigurer i text och bild – utan att kompromissa med deras riktlinjer kring
språkbruk.

1.4 Frågeställningar
Hur kan ett informationsmaterial från en offentlig myndighet innehålla
visuell och verbal retorik i samverkan, i syfte att de retoriska stilfigurerna
positivt påverkar målgruppens syn på myndigheten som arbetsgivare?

o
o

Hur kan myndighetsspråk samverka med retoriska stilfigurer?
Vilka retoriska stilfigurer i text och bild är att föredra för att
målgruppen ska uppfatta kommunen som en attraktiv
arbetsgivare?

1.5 Avgränsningar
Det informationsmaterial som ska produceras har ett syfte att ge ut
information till målgruppen som i nuläget är icke-existerande, samt att
informationen ska påverka en syn på kommunen som arbetsgivare. Syftet
med informationsmaterialet är alltså inte att öka antalet jobbansökningar till
kommunen.
Informationsmaterialet ska främst kunna spridas på kommunens sociala
medier men även skrivas ut. Jag kommer därför ta viss hänsyn till formatet
på sociala medier, med exempelvis begränsad teckenmängd – men
informationsmaterialet ska även kunna fungera i andra sammanhang.
Kommunen kommer att använda informationsmaterialet i deras
marknadsföring. Syftet med denna studie är dock inte att studera faktorer
inom marknadsföring utan hur informationen bör förmedlas till målgruppen
så de får en sanningsenlig, tydlig och positiv bild av kommunen som
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arbetsgivare. Att informationen inte bara är intressant utan även tydlig kan
även ses som viktigt för kommunen – de vill troligen inte att målgruppen
uppfattar informationen som reklam – utan som målgruppsanpassad
information.
Fokus när det kommer till visuell och verbal retorik ligger på troper och
figurer som Lindqvist benämner dem i 2016 utgåva av Klassisk retorik för
vår tid. Det finns ett oändligt antal fokuspunkter inom främst verbal men
även visuell retorik, därför väljer jag redan här denna avgränsning. Tidigare
forskning kring visuell och verbal retorik i samverkan nämner dessutom inte
specifikt vilka retoriska stilfigurer som fungerar bäst för avsedd effekt,
endast att de fungerar för olika ändamål. Därför är det motiverat att fokusera
på just stilfigurer i en framtida gestaltning.
Slutgestaltningen kommer att bestå av ett enskilt blad med en bild, en
rubrik, en ingress och brödtext i begränsad omfattning. Detta för att
materialet inte ska bli allt för omfattande för målgruppen att ta till sig av.
Förmåner och fördelar med en anställning hos Ovanåkers kommun hör inte
till frågeställningen men kommer att innefatta förmåner du får vid
anställning, exempelvis försäkringar och avtal.

1.6 Framtiden är din
Framtiden är din är en kampanj utvecklad av Ovanåkers kommun vars syfte
är att lyfta fram tjänster inom socialförvaltningen.
Jonas (2017) förklarar kampanjens uppkomst i att kommunens
socialförvaltning såg ett stort behov av att anställa mer personal och att de i
samband med detta startade rekryteringskampanjen Framtiden är din.
Kampanjen syftar till att lyfta fram yrken som finns inom
socialförvaltningen samt specifika platsannonser. Kommunen tog kontakt
med anställda inom socialförvaltningen där de blev intervjuade, fotade samt
fick betygsätta sitt arbete utifrån olika faktorer som trivsel, meningsfullhet,
arbetstider etc. Denna kampanj fick ett bra genomslag och många i bygden
känner nu till den. Framtiden är din använder en skarp rosa färg som
signalerar kampanjen.
Kommunen har en vision att de andra förvaltningarna så småningom ska bli
en del av kampanjen och att Framtiden är din därför ska bli ett varumärke
för alla kommunala tjänster. Ett steg i detta är ett kortare
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informationsmaterial som är övergripande för hela kommunen som
arbetsgivare. Det enda jag dock behöver ta hänsyn till vad gäller denna
kampanj är den grafiska profilen.

Bild 1: Bild från Framtiden är din. Bild 2: Tidigare information från Framtiden är din

1. 7 Målgrupp och kanal
Målgruppen som Ovanåkers kommun vill nå ut till är högskolestuderande
20–30 år. Högskolestuderande är personer som med stor sannolikhet
kommer att söka arbete inom en snar framtid. Enligt Statistiska
Centralbyrån var medianåldern för examinerade personer på grund- och
avancerad nivå 26,9 år 2015/2016. Bland kvinnor låg medianåldern på 26,1
år och männen på 26,6 år (Universitet och högskolor, 2017, s. 2). Denna
statistik visar på att åldersgruppen Ovanåkers kommun valt att rikta in sig
på är just den målgrupp som främst studerar och tar examen från högskola
eller universitet.
En rapport angående sociala medier- användning kom ut år 2016 IIS av
(Internetstiftelsen i Sverige). Siffrorna visar att åldersgruppen 16–25 år,
både män och kvinnor, är de som är den största användargruppen av sociala
medier. Den här gruppen är följd av åldersgruppen 26–35 (Davidsson, 2016,
s. 8). Statistik visar även att samma åldersgrupp, 16–25 år, är de som
använder Facebook mest av alla åldersgrupper. 94 % av denna åldersgrupp
använder Facebook, 78 % dagligen (Davidsson, 2016, s. 12). Denna statistik
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tyder på att målgruppen som ska nås av informationen även är vana sociala
medier- användare.
Larsson (2014, s. 221) förklarar att sociala medier ger en organisation goda
möjligheter att skapa relation med sina intressegrupper, att enkelt kunna
sprida sina budskap till dem samt få återkoppling och respons. Larsson
förklarar vidare att sociala medier som enda medieval inte är att
rekommendera, utan att det istället kan ingå som ett av flera medier i
kampanjer eller kommunikationsaktiviteter då det bland annat kan vara
svårt att hålla koll på spridning eller publikstruktur.
Ovanåkers kommun brukar sprida sin information på både sociala medier
samt tryck, vilket då verkar klokt att göra även med informationsmaterialet
jag ska producera. Även om sociala medier kommer sätta vissa ramar för det
som ska skapas så ska artefakten även fungera i tryckt version.

1.8 Begreppsförklaringar
1.8.1 Trop
När det kommer till den visuella retoriken kommer jag främst fokusera på
troper, på NE (Trop, 2017) förklaras troper som ”bildliga figurer”, detta är
således något som enklare går att koppla till bilder, då stilfigurer innefattar
mer språkliga försköningar som rim och anaforer som är svåra att överföra
till en bild. Se konkreta exempel på troper under tropavsnittet i Teoridelen,
s. 20.

1.8.2 Figur
På textinnehållet går det att fokusera på både troper och figurer. Lindqvist
(2016, s. 297–298) förklarar figur som information som har ordnats på ett
konstfullt sätt, där man placerar innehållet i ett specifikt mönster Se
konkreta exempel på figurer under Figuravsnittet i Teoridelen, s. 22.

1.8.3 Retoriska stilfigurer
Även fast Lindqvist delar upp troper och figurer så förklarar NE (Trop,
2017) att: ”Distinktionen mellan trop och figur upprätthålls inte i modern
stilistik; troperna betraktas som bildliga figurer”. Trots att jag inte kommer
att kolla djupare på stilistik som dock utgår från och förklarar de klassiska
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retoriska stilfigurerna, går det att antyda att troper och figurer besitter en
liknande funktion. Begreppen kommer inte att benämnas som stilistiska
eftersom det kan antas skapa förvirring när fokus ligger på visuell och
verbal retorik. Här blir det tydligare att kalla troper och figurer som det
gemensamma namnet retoriska stilfigurer när jag pratar om dem båda
samtidigt.

1.8.4 Indikerar
Mitt examensarbete kan inte betraktas som säkerställd forskning, när jag
därför besvarar frågeställningarna och diskuterar mina resultat använder jag
allt som oftast begreppet indikerar eller ibland ordet bör. Med detta menar
jag att resultatet jag fått fram kan tolkas att vara på ett visst sätt, men att det
inte kan ses som sanning eller definitivt resultat i den bemärkelsen att jag
kan säga att ”så här är det”.

1.8.5 Offentlig sektor
Offentlig sektor driver bland annat vård och omsorg, det som kännetecknar
offentlig sektor är att de drivs av skattebetalarnas pengar (Offentlig sektor,
2017). Kommun och landsting tillhör offentlig sektor och har hand om en
specifik region. När jag i denna studie talar om offentlig sektor, offentlig
myndighet eller myndigheter menar jag just kommuner och landsting – det
som offentlig sektor utgörs av.
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2. Metoder
I denna del kommer jag att beskriva de metoder jag har valt för att besvara
min forskningsfråga. Under varje metod har jag en del som heter
”metodkritik” där jag diskuterar nackdelar med metoden jag valt. I övrigt
har jag även en avslutande punkt som berör etiska ställningstaganden.

2.1 Förstudie
I samband med projektets början utförde jag en förstudie för att ta reda på
vilken syn målgruppen har på offentlig verksamhet som arbetsgivare – för
att på så sätt stärka varför detta skall utföras – men även för att ta reda på
hur Ovanåkers kommuns externa kommunikation fungerar samt förmåner
vid anställning hos dem.
En del av förstudien innebar två kvalitativa intervjuer med Jonas Löf,
webbkommunikatör på Ovanåkers kommun samt Maria Kihlström,
personalkonsult på Ovanåkers kommun. Intervjuerna utfördes för att få reda
på mer bakgrundsinformation kring problemet, hur de upplever att personer
ser på dem som arbetsgivare samt konkreta fördelar och förmåner med
anställning hos dem som kan vara värt att lyfta upp i den framtida
gestaltningen.
Wikberg Nilsson, Ericsson och Törlind (2015, s. 83) förklarar att intervjuer
kan användas tidigt i processen för att ge värdefull information om
exempelvis nuvarande produkter, hur användare beter sig eller liknande. Jag
utformade en semistrukturerad intervjuguide i enlighet med Wikberg
Nilsson, Ericsson och Törlind (2015, s. 83) där jag i förväg hade en lista
med frågor men med en öppen flexibilitet när det kommer till vad
användaren berättar. Intervjuguiden följdes när jag utförde intervjun med
Jonas men intervjun med Maria blev mer som ett spontant kvalitativt samtal
där jag, Jonas och Maria diskuterade. Intervjuguiden som användes när jag
intervjuade Jonas var:
o
o

Varför tror du/ni att kommuner inte uppfattas som en
attraktiv arbetsgivare?
Finns det statistik på att färre söker jobb hos er än hos privat
sektor?
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o
o
o

Vad finns det för fördelar med en kommunal anställning?
Hur använder ni språk i er externa kommunikation?
Vad har ni för information om Framtiden är din?

Lag (2003:460) gäller etikprövning av forskning som avser människor,
denna lag är aktuell när forskaren utför metoder som innefattar andra
människor. Vid en kvalitativ intervju är en respondent närvarande, därför
informerade jag respondenterna om syftet med intervjun, hur den kommer
att utföras, var den kommer att publiceras samt att personerna får vara
anonyma, i enlighet med lag (2003:460).
Goodman, Moed och Kuniavsky (2012, s. 327) klargör att det bästa sättet att
få reda på vilken ens målgrupp är eller vilka deras åsikter är, görs genom en
enkät. En del av förstudien innebar även en mindre omfattande
enkätundersökning med sju svaranden ur målgruppen, där jag syftade att ta
reda på målgruppens syn på offentlig sektor som arbetsgivare i förhållande
till privat sektor. Frågorna som ställdes var följande:
o
o
o
o
o
o
o

Studerar du på högskola/universitet just nu?
Hur gammal är du?
Hur ser du på anställning inom offentlig sektor (t.ex.
anställning hos en kommun)?
Är du helst anställd hos en privat organisation eller hos
offentlig sektor (t.ex. en kommun)?
Tror du att du generellt får bättre förmåner som anställd hos
offentlig sektor eller hos en privatägd organisation?
Vad känns mest tilltalande/exklusivt, att arbeta inom
offentlig sektor eller hos en privatägd organisation?
Vad är det viktigaste för dig när du väljer att söka arbete hos
en organisation?

Resultatet användes sedan som motivering till bakgrundsproblemet som
Ovanåkers kommun sas ha. Utöver detta letade jag studier som kunde stödja
det bakomliggande problemet.

2.1.1 Metodkritik
Förstudien valdes inte primärt för att besvara forskningsfrågan utan för att
få bakgrundskunskaper som är väsentliga för problemmotivering och
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framtida gestaltning. Jag valde att lista den som metod då den trots allt är en
viktig del av processen.
Jag valde att inte transkribera intervjuerna med Maria och Jonas då båda var
omkring 20 minuter långa, vilket skulle ta lång tid att utföra, samt då
intervjuerna inte utgjorde någon större del av min studie. Båda intervjuerna
är dock inspelade och finns att tillgå. Intervjun med Jonas var bokad sedan
innan medan intervjun med Maria skedde spontant på plats. Om jag hade
vetat att jag skulle utföra två intervjuer hade jag skapat två intervjuguider,
men i detta fall var det alltså inte möjligt.
I enkäten deltog endast sju svaranden ur målgruppen, vars resultat då inte
kan användas som statistiskt säkerställt. Just därför användes fler metoder
för att förstå bakgrundsproblemet, där enkäten endast fungerade som en
komplimenterande del. Jag hade även tänkt att fler personer skulle svara,
därför valdes ingen fysisk enkät.

2.2 Komparativ analys
Hellspong (2001, s. 78) förklarar en komparativ analys med att man ställer
texter emot varandra för att se hur lika eller olika de är. Han menar att en
komparativ analys även kan handla om att jämföra olika genrer med
varandra.
Med komparativ analys avses i denna studie att jämföra och sammanställa
hur myndighetspråk kan samspela med retoriska stilfigurer. Vad inom
myndighetsspråk säger emot retoriska stilfigurers funktion och vilka
retoriska stilfigurer kan samspela och kanske till och med förhöja aspekter
inom myndighetskommunikation?
De aspekter från Hellspongs komparativa analys jag tog hänsyn till är stilen
eftersom denna analys syftar till att jämföra stilar mot varandra, inte
nödvändigtvis fullständiga texter. Här har jag i enlighet med Hellspong
(2001, s. 80) kollat på hur liknar eller skiljer sig stilarna i texten? Denna
fråga har sedan mina egna underfrågor vilka retoriska stilfigurer säger emot
myndighetsspråk? och vilka retoriska figurer kan samarbeta med
myndighetsspråk?
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2.2.1 Metodkritik
Att jämföra retorik med myndighetsspråk är ett komplext område där jag
själv ibland fick göra antaganden hur de retoriska stilfigurernas funktion kan
samarbeta med myndighetsspråk. Konkret myndighetsspråk är ingen
vetenskap utan någonting som ibland kan vara lite vagt, samtidigt som det
är väldigt omfattande. Den komparativa analysen är dock tänkt att fungera
som en guide för vilka retoriska stilfigurer som är att föredra framför andra i
myndighetskommunikation, detta ska dock sedan testas på målgruppen. En
annan kritik mot metoden är att jag endast valde en punkt ur Hellspongs
analysbeskrivning och sedan gjorde mina egna underfrågor. Det hade
givetvis varit fördelaktigt att ha med ett flertal punkter för att få en mer
omfattande och detaljrik analys. Men då jag ansåg att det endast var den
punkten som passade analysen jag skulle utföra, fick jag välja bort de
övriga.

2.3 Utprovning
Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s. 155) menar att prototyper
kan
användas
för
att
utveckla
eller
utforska
lösningar,
gestaltningsmöjligheter eller för att undersöka målgruppens förståelse eller
upplevelse av en gestaltning.
Jag utförde en utprovning med hjälp av prototyper och enkät på fem
personer ur målgruppen. Testet innehöll tre olika prototyper som alla hade
utformats med hjälp av teorier inom visuell och verbal retorik, men som
skiljde sig åt då de innehöll olika retoriska stilfigurer. Utprovningen
utfördes för att se vilken av dessa prototyper – alltså vilka stilfigurer – som
främst får kommunen att framstå som en attraktiv arbetsgivare för
målgruppen.
Goodman, Moed och Kuniavsky, (2012, s. 330) klargör att man tidigt bör
räkna upp målen med enkätundersökningen, baserat på vad man vill få ut av
den. De främsta målen jag hade med min enkät var att få en uppfattning om
vilken av prototyperna som främst får kommunen att framstå som en
attraktiv arbetsgivare och varför. Detta för att på så sett se vilka retoriska
stilfigurer som målgruppen främst tar till sig av.
Vidare förklarar Goodman, Moed och Kuniavsky (2012, s. 332) att det finns
två skilda mål med en enkätundersökning, beskrivande mål eller
förklarande mål. En undersökning med beskrivande mål försöker profilera
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målgruppen genom att klargöra vilka målgruppen är, vad de vill ha etc. En
enkätundersökning med förklarande mål däremot förklarar målgruppens
övertygelser eller beteenden genom att hitta ett samband mellan deras svar.
Beskrivande mål ger enskilda svar medan förklarande mål söker relation
och samband mellan svaren.
Eftersom jag ville veta vad målgruppen gillade mest var en beskrivande
enkät motiverat, men enkäten hade dock förklarande delar. Jag försökte att
se vad målgruppen tyckte om, men även hur enskilda element fungerade och
jag lämnade möjlighet för deltagaren att motivera sina svar.
Goodman, Moed och Kuniavsky (2012, s. 332) påvisar attitydkategorier
som en del av frågor man kan ställa deltagarna vid en enkätundersökning.
Dessa frågor kan bland annat innefatta tillfredsställelse, preferenser samt
önskan. Här går det att exempelvis fråga deltagarna vad de mest tycker om
med en produkt, vilka funktioner de främst tycker om, vad de inte tycker om
etc. Denna kategori upplevs som mest motiverat med min undersökning då
jag främst ville se vilken av tre prototyper målgruppen främst tycker om och
varför.
En typ av enkät innehåller frågor som beskrivs som Use Likert scales. Dessa
frågor innehåller en serie påståenden följt av tre till sju val som definierar ett
möjligt spann av svar, där mittensvaret är neutralt. Till detta bör man bland
annat ha möjlighet att lämna kommentarer (Goodman, Moed och
Kuniavsky, 2012, s. 339–341).
Eftersom undersökningen handlade om att jämföra tre prototyper mot
varandra – men då jag ändå ville veta hur prototyperna fungerade själva i sin
helhet – valde jag att ha en graderingsskala. Deltagarna fick ett påstående
där de graderade alla tre prototyper på en skala 1–7 där ettan betyder håller
ej med, och sju betyder håller helt med. Det var således en kvalitativ
undersökning, men med kvantitativa delar där målgruppen fick betygsätta
de olika prototyperna. Ju högre betyg eller poäng, desto bättre resultat. Jag
använder begreppen poäng och procentsatser när jag senare diskuterar
resultatet. Utfallet av enkätsvaren leder vidare till hur den slutgiltiga
gestaltningen ska se ut samt konkretiserar svaret på frågeställningen.
Informationen som tar upp fördelar och förmåner med en anställning hos
Ovanåkers kommun var densamma för alla prototyper, likaså layout,
textplacering samt bildplacering. Informationens framställning och bildval
skiljde sig dock åt och därför kunde jag dra en mer generell slutsats
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angående retorik av det som framkom av utprovningen. Viktigt var dock att
alla prototyper baserades på teorier och tidigare forskning inom retorik
eftersom utprovningen inte var så omfattande att det gav upphov till ett
statistiskt säkerställt svar, mer en indikation på vad som fungerar bäst. För
enkätfrågor, se bilaga 2.
Eftersom det kan finnas risk att hamna inom marknadsföring var det noga
att all information i prototyperna var sakligt korrekta. Utprovningen gav
även upphov till att human centered design låg i fokus eftersom målgruppen
fick säga till om hur de upplever de olika prototyperna.
Utprovningen tog plats i ett isolerat grupprum, där deltagarna satt en bra bit
från varandra och därför inte kunde se varandras svar. Pettersson (2002, s.
217) menar att vi har så mycket information omkring oss att vi inte kan
fokusera på allt samtidigt, utan får göra ett urval. Rummet som min
utprovning ägde rum i var tyst och avskilt och inga personer gick förbi
under utprovningen, vilket minskade informationsmängden och bruset. Jag
informerade testpersonerna om vad mitt examensarbete handlar om, hur
utprovningen kommer att gå till, att allt är anonymt samt var resultatet
kommer att publiceras, i enlighet med Lag (2003:460).

2.3.1 Metodkritik
Kuniavsky, Goodman och Moed (2012, s. 328) klargör att det finns brister
med enkätundersökningar. Det kan lätt hända att den som utformat enkäten
ställt fel frågor och att resultatet därför kan vara vilseledande. De påpekar
dock vikten av att göra dessa undersökningar i kontakt med personerna – att
inte endast att skicka ut en enkät på webben då man exempelvis aldrig kan
veta om svaranden beskriver sig själv på ett korrekt sätt. Jag gjorde min
enkätundersökning närvarande med utprovningspersonerna just för att få
mer kontakt med dem och få mer ärliga svar.
I utprovningen deltog endast fem personer, vilket tyder på att svaren inte
kan användas som statistiskt säkerställda, utan måste sammanställas och
jämföras med teorier och forskning, samt mer fungera som en indikation.

2.4 Etiska aspekter
Metoderna ovan valdes med omsorg till rimlighet, etik samt tidsaspekter. I
samband med länkutskick till enkätundersökningen informerade jag
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testpersonerna att de var anonyma, vad resultatet skulle användas till, samt
var det skulle publiceras, allt i enlighet med Lag (2003:460).
Intervjupersonerna fick samma information som de som svarade på enkäten,
i detta fall fick dock personerna välja om de ville vara anonyma eller ej,
vilket de inte behövde vara. Även de fem personer som vad med på
utprovningen fick samma information berättade för sig innan testet, och där
var alla anonyma.
I övrigt valde jag dessa metoder då jag ansåg att de var mest lämpande för
att besvara min forskningsfråga. Att exempelvis inte utföra en fysisk
utprovning kanske hade varit mer etiskt försvarbart, men då det var noga för
mig att få målgruppens åsikt i en isolerad och lugn miljö ansåg jag att detta
ändå var mest passande.
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3. Teori
Teoridelen nedan syftar till att klargöra principer inom myndighetsspråk,
multimodalitet, klarspråk, HCD samt retoriska troper och figurer. Alla
dessa teorier och direktiv kommer tillsammans leda fram till hur
slutgestaltningen kommer att se ut samt fungera.

3.1 Myndighetsspråk
Med myndighetsspråk avser jag att klargöra hur myndigheter – likt en
kommun – bör skriva i deras externa kommunikation. Här valde jag att
fokusera på språklagen samt Myndigheternas skrivregler då de är de främsta
källorna vid just myndighetsspråk.

3.1.1 Språklag
Språklag 2009:600:11–12 klargör följande: ”Språket i offentlig verksamhet
ska vara vårdat, enkelt och begripligt” och ”Myndigheter har ett särskilt
ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns
tillgänglig, används och utvecklas”.
Vårdat betyder enligt NE (Vårdad, 2017) att något är i lämpligt skick enligt
gällande normer och särskild i fråga om yttre form – att något är prydligt.
Enkelt förklaras som att något är lätt att förstå eller att utföra, och att det är
motsatsen till krångligt eller svårt (Enkel, 2017). Med begripligt avses att
något kan begripas utan svårigheter, att något är förståeligt (Begriplig,
2017).

3.1.2 Myndigheternas skrivregler
Myndigheternas skrivregler är en samling regler som utges av Språkrådet
och är till för dem som skriver för myndigheter, kommuner samt andra
offentliga organisationer. Tidigare har dessa skrivregler givits ut av
Regeringskansliet men har nu ersatts av Språkrådet. Denna samling,
tillsammans med språklagen som framkom år 2009 klargör myndigheters
språkliga ansvar (Myndigheternas skrivregler, 2014, Förord).
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Myndigheternas skrivregler innehåller ett flertal kapitel som berör
klarspråk, webbspråk, text och form, ordval, stavning, regler kring siffror
och skiljetecken med mera. De delar jag lyfter fram är väsentliga delar ur
klarspråkskapitlet samt en del angående språk i sociala medier. Jag valde
dessa då klarspråk innehåller mer övergripande innehållsliga riktlinjer för
myndigheters språkbruk och dess ton mot mottagaren samt då
informationen ska kunna spridas på sociala medier.
Språklagen måste följas av alla myndigheter medan Myndigheternas
skrivregler inte är lagställd, men betydligt mer utarbetat. Att alla offentliga
myndigheter följer samma riktlinjer kan anses vara vitalt för hur
målgruppen uppfattar organisationens tillförlitlighet och kontinuitet. Nedan
listas aspekter på klarspråk i myndighetstexter. Punkterna är
sammanfattningar från s. 12–26 i Myndigheternas skrivregler.

o
o

o
o
o

o
o

o
o

Myndigheten ska ta reda på målgruppens förkunskaper,
språkliga kompetens samt behov av information.
En disposition enligt klarspråksprinciper ska vara kronologisk
om mottagaren ska utföra något. Om mottagaren istället ska
fatta ett beslut bör dispositionen lyfta fram förslaget först
och sedan dess argument. Viktigt är att dispositionen är
logisk.
Myndigheten ska inte skriva längre än nödvändigt eller om
sådant som är irrelevant för mottagaren.
Informationens funktion och uppgift avgör ton och stil.
Myndigheten ska använda en stil som ej exkluderar eller
diskriminerar mottagaren. Myndigheten ska ta reda på vilka
benämningar som är giltiga.
Myndigheten ska skriva lättlästa meningar där subjektet är
på rätt plats.
Aktiv form av verb är att föredra framför passiv form.
Avsändaren ska tala om vem det är som gör något för att
skapa ledigare ton.
Grafisk layout bör innefatta tillräckligt breda marginaler med
luft på sidorna.
Rubriker ska vara informativa och sammanfatta vad som står
i textens olika delar. Rubriker ska även väcka intresse och
upplysa om textens disposition. Vidare får rubriken gärna
innehålla verb.
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Myndigheternas skrivregler (2014, s. 33) menar att många myndigheter idag
använder sociala medier just eftersom det är ett snabbt sätt att skapa dialog
med medborgarna. De påpekar att språket i sociala medier kännetecknas av
informella samt kortare texter. Vidare klargör dem att om man skriver med
ett tydligt läsartilltal ger det upphov till många fler följare i mediet. Vidare
ska organisationen skriva ledigt och gärna använda ord som jag, vi och du.
Språket ska vara korrekt rent språkligt i tonläge samt i påståenden. Här bör
man undvika ironi eller liknande språkliga grepp som kan misstolkas av
läsaren. Meningarna ska vara korta, konkreta samt enkla och innehålla
aktiva verb.

3.2 Klarspråksvetenskap
Larsson (2014, s. 209) delar upp klarspråk i begriplighet, tydlighet och
saklighet. Angående begriplighet menar han att klarspråkstexter ska vara
utformade så de ger god förståelse och begriplighet för mottagaren och att
ett sätt att avläsa det här är genom läsbarhetsindex. Forskningen menar dock
att läsbarhetsindex är ett ytligt mått och ger dålig förståelse för
begripligheten hos mottagaren.
Angående tydlighet och saklighet menar Larsson (2014, s. 210) att det är lätt
för en organisation att hamna i reklamfacket då de vill framföra sig själv i
bästa dager. Men för förtroendets skull, och med etik i åtanke bör
organisationen tänka på att vara sakliga utan manipulering.

3.3 Human centered design
Human centered design (HCD) eller användarcentrerad design som det
benämns på svenska handlar om att anpassa designen efter människan och
dennes förutsättningar. Användarcentrerad design ska komplettera
människans styrkor och förmågor – man ska designa med människan i fokus
så den inte behöver anpassa sig till olika former av överbelastning. Med
denna utgångspunkt behöver vi utgå från människans olikheter och designa
utifrån målgruppens förutsättningar (Wikberg, Nilsson och Törlind, 2015, s.
23).
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3.4 Multimodalitet
Med multimodalitet avses i denna studie samspelet mellan text och bild och
hur text och bild kan samverka både grafiskt och innehållsligt. Här klargörs
även bildens och textens olika funktioner.

3.4.1 Grafiskt
Holsanova och Nord (2010, s. 112) klargör att multimodalitetsgränser
skapas på olika sätt. Samband mellan exempelvis text och bild kan skapas
av explicit symboliska länkar som binder samman delar inom den fysiska
texten (Holsanova och Nord, 2010, s. 113).
De metaspråkliga hänvisningarna berör delar som uppmärksamheten ska
flyttas till likt ”som bilden visar”, Indexikala länkar förklaras som element
som visar ett samband mellan punkter, exempelvis figurnummer eller
fotnotssiffror, och visuella länkar betyder streck eller pilar som leder från en
del till en annan (Holsanova och Nord, 2010, s. 113) Även fysisk närhet
eller överlappning kan skapa samband (Holsanova och Nord, 2010, s. 114).

3.4.2 Innehållsligt
Det innehållsliga sambandet mellan text och visuella medel, som bilder,
sker bland annat genom den retoriska organisationen. Detta samband
uppstår om olika element består av delar av samma funktionella helhet och
därför får en gemensam funktionell relation (Holsanova och Nord, 2010, s.
114).
Om man ser till mer allmänt innehållsliga samband går det att se till
tematiska samband. Detta utgörs av koppling mellan referenter, således när
något syftar på något eller kan syftas på något. Dessa samband skapas
tydligt när exempelvis samma referent omnämns samt avbildas, alltså när
det som nämns i texten också avbildas. Även temat kan skapa sådana
samband, temat för texten skapar viss förväntan och en tolkningsram för det
som är underordnat temat (Holsanova och Nord, 2010, s. 114).
En ytterligare princip som skapar visuella samband är att visuell likhet, eller
visuellt rim som Holsanova och Nord kallar det. Detta skapar samband samt
visuell kontrast som markerar skillnad. Ett visuellt rim kan utgöras av
exempelvis färg, färgtoner, storlek eller komposition. Visuellt rim används
ofta genom att texter fullständigt hålls ihop genom exempelvis en enhetlig
typografi (Holsanova och Nord, 2010, s. 114).
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Eriksson (2009, s. 92-93) förklarar att bildens budskap är motsägelsefulla,
främst för att den är underordnad språket och kan ses som vilseledande.
Bilden har dock en förmåga att fastna och kontrollera. Texten kan ge en
möjlighet till egna fantasier medan bilden kan bestämma genom att den
gestaltar något, men även stimulera fantasin.

3.5 Retorik
Kurt Johannesson, tidigare Sveriges ende retorikprofessor, klargör
Aristoteles begreppsförklaring ”Retorik är konsten att vad det än gäller
finna det som är bäst ägnat att övertyga” (Johannesson, 2013, s. 10).
Johannesson (2013, s. 11) liknar människor vid en borg, där vi instinktivt
värjer oss mot angripare som försöker övertala oss att vi har fel om något.
Han menar att vi dock inte kan stanna i borgen för evigt då vattnet och
födan tar slut – eller i praktiken att vi har en nyfikenhet och vilja att förstå
det som pågår omkring oss. Johannesson (2013, s. 11) menar att en del av
konsten att övertyga därför handlar om att närma sig någons trygga borg,
där mottagaren spanar med både misstänksamhet och nyfikenhet. Vi måste
här övertyga personerna att vi är vänner, inte fiender, och att vi har något
som människorna innanför murarna verkligen behöver.
Lindqvist (2016, s. 15) förklarar i sin tur retorik som hur ord eller andra
symboler används för att påverka och hur vi människor använder olika
former av språk för att få vår vilja igenom, för att förstå omvärlden eller för
att fatta beslut i svåra frågor. Lindqvist (2016, s. 17) förklarar vidare att
retorik ibland brukar förklaras som ”skulle kunna vara på annat sätt”,
således sådant vi måste diskutera, sådant som syftar till att fälla ett omdöme
eller sådant vi fattar beslut kring. Det moderna retorikämnet förespråkar att
det finns vissa frågor som måste diskuteras – det finns inte ett enda rätt svar.

3.5.1 Den verbala bilden
Eriksson (2009, s. 32) förklarar metaforer som bilder i överförd bemärkelse,
det vill säga något man förstår genom någonting annat. Metaforer avslöjar
även hur människor uppfattar omgivningen.
Eriksson (2009, s. 32) klargör att för att förstå varför vissa uttryck är
tydligare än andra för oss människor måste vi förstå hur de har skapats. Hon
förklarar att metaforer är kulturbundna men att de också har en förankring i
en upplevd verklighet och därför också kopplad till icke kulturbundna
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faktorer. Många metaforer är kopplade till spatiala erfarenheter vilket ger
upphov till känslolägen, Eriksson exemplifierar bland annat glad och ledsen,
där metaforen för glad är uppåt, och metaforen för ledsen är neråt.

3.5.2 Retoriska troper
Lindqvist (2016, s. 279) beskriver troper som ord eller uttryck som används
i en annan bemärkelse än vad det verkligen betyder. Johannesson (2013, s.
123) förklarar istället troper som att man tar det normala uttrycket men
vrider och vänder på det så det uttrycker något nytt och annorlunda. Båda
menar således att något får stå för något annat än vad det är. Troper används
för att få folk att lyssna igen på något de sedan tidigare har funnit vagt eller
främmande och som får det abstrakta att bli konkret. Det ska upplevas som
att man kan ta saken i sina händer, att något blir greppbart (Johannesson,
2013, s. 127). Tropbeskrivningarna nedan är alla hämtade från 2016 version
av Klassisk retorik för vår tid.
Metafor
Metafor beskrivs tydligast som en trop baserad på likhet. Den bygger på att
man nämner något som liknar det man vill säga, således att den bygger på
att bildledet liknar sakledet (Lindqvist, 2016, s. 280).
Lindqvist (2016, s. 280) ger exempel på ”Ditt häftplåster!” vilket har
betydelsen att någon liksom plåstret är svår att göra sig av med.
En metafor kan vara uppbyggd av ett eller flera ord. Medan liknelsen säger
”han är som ett lejon” säger metaforen ”han är ett lejon”. Metaforen kan
vara svårare än en liknelse då skribenten måste anta att publiken förstår att
uttrycket inte är bokstavligt menat. Metaforer innehåller aldrig ”likt”, ”som
om” etc. (Lindqvist, 2016, s. 280).
Metaforer kan vara pedagogiska då de kan förklara något svårt med enklare
termer. Den skicklige talaren undviker allt för välkända metaforer utan
skapar istället nya som påverkar lyssnaren i rätt riktning. En väl vald
metafor kan få åhöraren att se på saken i ett nytt ljus. Metaforer är dock inte
”oskyldiga”, metaforer kan vara väldigt laddade och värda att granska
kritiskt (Lindqvist, 2016, s. 281-282).
Metonymi
Metonymi bygger på närhet. Om någon säger att ”Sverige betalar skatt”, så
är det inte Sverige som gör det utan svenskarna. ”Svenskar” ersätts med den
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geografiska platsen i närheten, alltså Sverige. Och om du erbjuder din gäst
”en kopp” menar du koppens innehåll. Metonymi består således av ett eller
flera ord som har ersatts med något i närheten eller har direkt relation till
saken som egentligen menas, dessa saker liknar inte varandra utan har
istället en relation till varandra (Lindqvist, 2016, s. 282-283).
Metonymiers funktion kan likna funktionen för metaforer, men att den
särskilt ofta kan fungera för att göra någonting mer förenklat och tydligt
genom att konkretisera något abstrakt (Lindqvist, 2016, s. 285).
Synekdoke
En synekdoke betyder att sakledet ersätts med någonting som är mindre
eller större – att helheten får beteckna delen eller att delen får beteckna
helheten. Således är detta en trop baserad på kvantitet. Exempelvis ”Ceasar
besegrade gallerna” fast han egentligen utgjorde en liten del av armén
(Lindqvist, 2016, s. 285).
Ironi
När ett ord eller uttryck betecknar sin motsats. Ironin bygger på att lyfta
fram motsatsen och spela på dess orimlighet eller omöjlighet (Lindqvist,
2016, s. 286).
Liknelser
En liknelse är en metafor som innehåller ett jämförelseord som ”likt” eller
”liksom”. Exempelvis ”Min älskling du är som en ros”. Även liknelser kan
användas i pedagogiskt syfte, speciellt om liknelsen är bekant för åhöraren
(Lindqvist, 2016, s. 287).
Perifras
Omskrivning som handlar om att man nämner en egenskap eller en
definition istället för att skriva ut namnet. Istället för att säga ”Astrid
Lindgren” säger man kanske “Pippis mamma”, eller istället för ”New York”
säger man ”staden som aldrig sover”. Genom att använda perifras förutsätter
talaren att målgruppen har en kulturell kompetens inom området och visar
därför att man respekterar åhöraren (Lindqvist, 2016, s. 288).
Sermocinatio
När talaren låtsas citera ett yttrande från någon eller något dött, stumt eller
frånvarande. Exempelvis ”vart är vi påväg, frågar ni?”. Kan bland annat
användas för att ta ställning eller tydliggöra (Lindqvist, 2016, s. 292).
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Hyperbol
Överdrift. ”Du är allt jag vill ha”. Kan användas för att förstärka något, men
fungerar även pedagogiskt och tydliggörande (Lindqvist, 2016, s. 289).

3.5.3 Retoriska figurer
När en talare avviker från vanliga textkonventioner och ordnar
informationen på ett ovanligt eller konstfullt sätt kallas det för figur
(Lindqvist, 2016, s. 297). Figur kommer från det latinska ordet figura som
betyder ”yttre form eller gestalt” (Johannesson, 2013, s. 141). Figurer
handlar om att placera innehållet i ett särskilt mönster, att skapa en
disposition för orden (Lindqvist, 2016, s. 298). Termerna nedan förklaras
genom Lindqvist (2016) beskrivningar om inte annat uppges.
Allitteration
En figur som betyder att man upprepar ett ljud från början av ett ord till
början av ett annat ord. ”Om du var ett hav vore jag en våg”, till
allitterationerna brukar också räknas de ord som upprepar betonad vokal
eller samma konsonantljud, exempelvis ”Vild och vacker” eller ”Volvos
värde varar”. Allitterationer både låter bra men fäster sig också lätt i minnet.
De kan även ge en effekt av nästan ordspråksmässig visdom och få en text
att låta sannare (Lindqvist, 2016, s. 298-299).
Rim
En upprepning av ett ljud från slutet av ett ord till slutet av ett annat ord.
Man skiljer på tvåstaviga rim och enstaviga rim. ”Flytta med Örjan redan
från början”, eller ”Vad bra. Hurra”. (Lindqvist, 2016, s. 299).
Epanaleps
En upprepning av ett ord från början av en sats i slutet av samma sats eller
nästa sats. En avrundande och rytmisk effekt med ordspråksmässig karaktär
och därför skulle kunna göra att påståendet känns mer sant. Exempel ”Våld
leder till våld” (Lindqvist, 2016, s. 301).
Antites
När motsatta termer eller begrepp nämns i anslutning. Kan användas för att
visa på omfattning eller för att framhäva information genom att visa upp
kontrasten (Lindqvist, 2016, s. 303).
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Kiasm
När den ena hälften av en text upprepar den första delen i omvänd ordning,
exempelvis som Astrid Lindgrens ”Opp å ner, ner å opp”. Ger ett ordnat
intryck, liknar ett ordspråk och kan därför få ett påstående att låta mer sant
(Lindqvist, 2016, s. 304).
Parallellism
Lindqvist (2016, s. 298) förklarar parallellismer som alla former av
upprepningar. En specifik parallellism betyder dock att en tanke upprepas
och varieras i led som följer varandra (Parallellism, 2017).

3.5.4 Troper och figurernas retoriska funktioner
Synekdoke, främst pars pro toto kan ge intryck av att något beskrivs som det
är och är realistiskt. Det ger ett sakligt intryck. Några troper och figurer som
kan användas för att få något att verka svårt att säga emot är främst ironi,
litotes, erotema, paralips och occultatio. Figurer som kan användas för att
förstärka känslor är exempelvis metaforer, synekdoke (med måtta),
hyperbol, vissa typer av metonymier (speciellt när något abstrakt får ersättas
av något konkret), även anafor och klimax. Rim, allitterationer och
parallellismer gör det generellt lättare för åhöraren att minnas (Lindqvist,
2016, s. 308).

Bild 3: Retoriska stilfigurers funktion, egen modell efter Lindqvist indelning
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3.6 Källkritik
Holme och Solvang (1997, s. 130) klargör hur källgranskning kan gå till.
Detta innefattar observation, ursprung, tolkning samt användbarhet.
Angående observation klargör de att sållningsprocessen ofta styrs av
tillfälligheter som kan ge upphov till förvrängt material. Om man ser till
ursprung handlar det om ett kritiskt förhållningssätt till upphovsmän,
källans ålder, i vilka syften källan producerades eller var man fick tag på
källan. Vid tolkning innehållsbestämmer vi källan och vad som står där –
man kan inte utgå från att mottagarens tolkning alltid stämmer överens med
författarens intentioner. Angående användbarhet bör man se till hur
användbar källan är för ens syfte – om den faktiskt kan hjälpa till att besvara
frågeställningarna.
Angående källor vid myndighetsspråk utgick jag från språklagen samt
Myndigheternas skrivregler. Dessa två är de främsta källorna myndigheter
åtminstone bör använda vid deras externa kommunikation, då de är giltiga
och allmänna för alla myndigheter. Riksdagen och Språkrådet kan dessutom
anses vara förtroendeingivande avsändare. Det som är svårt med dessa
källor är att de inte alltid är konkreta samt att det finns oändligt många
faktorer att ta hänsyn till, vilket var omöjligt att lista i denna studie. Jag
kunde inte hitta någon direkt passande forskning på konkret
myndighetsspråk. Jag anser därför att dessa källor var de främsta för att
förklara myndighetsspråk och jag har försökt att ta hänsyn till så mycket
som möjligt i förhållande till tidsaspekten. Det går givetvis att ge kritik åt att
de myndighetsspråkkällor jag använder inte är rent vetenskapliga, men de är
trots allt de källor myndigheter använder. När jag dessutom såg till
Tillämpad kommunikationsvetenskaps definitioner av klarspråk ser man
tydligt att de kan sammanfalla med klarspråk som nämns i Myndigheternas
skrivregler.
Källorna angående retorik och multimodalitet har valts med omsorg till
avsändare då författarna tidigare har publicerat vetenskapliga studier inom
informationsdesign eller retorik samt då verken stödjer sig på forskning. I
Klassisk retorik för vår tid refererar Lindqvist (2016) både till forskning och
klassiska retorikkällor. Därför bör hans slutsatser kanske inte tas som
definitiv sanning. Detta verk kan dock antas fungera bra som uppslagsverk
för att ta reda på vad olika retoriska troper och figurer betyder och för att
indikera hur de kan användas. Det här var även den främsta källan jag kunde
hitta för att förklara olika troper och figurer. De retoriska stilfigurer som
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nämns i teoriavsnittet är endast de som jag tar upp senare i den komparativa
analysen. De troper och figurer som jag ansåg inte hade en direkt koppling
med myndighetsspråk valde jag att inte ha med i teoriavsnittet. De
funktioner som stilfigurerna sägs ha är även de som testas i den senare
utprovningen. I övrigt har jag tänkt på att använda nyare källor i min studie
för att informationen ska vara aktuell, källorna är från 2009 och framåt.
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4. Tidigare forskning
Under detta avsnitt presenterar jag en studie som berör området visuell och
verbal retorik. Forskningsartikeln visar bland annat på vilka egenskaper
visuell och verbal retorik besitter.

4.1 Innehåll
Forskningen som jag har tittat närmare på är utförd av Nabil Mzoughi och
Samar Abdelbak. Studien undersöker sambandet mellan visuell och verbal
retorik i annonser och hur det kan påverka hågkomst av meddelandet eller
meddelandets attraktionskraft. Jag kommer att beskriva de delar som direkt
går att koppla min studie.
Undersökningen utfördes på ett flertal tryckta annonser. Den första var till
en väldigt konsumentinvolverande produkt och innehöll en visuell figur och
var delad i två delar. Den första delen visade en bild på en gammal bil, den
andra delen innehöll ett porträtt på samma bil efter den har blivit scannad.
Den andra annonsen handlade om en högt involverande produkt som inte
innehöll retoriska figurer, utan endast innehöll en bild på en scanner och
namnet på märket. Den tredje annonsen visade en produkt med låg
involvering, den använder sig av en verbal figur vid namn paranomasia.
Den fjärde annonsen var en lågt involverande produkt som inte använt sig
av retoriska figurer. Den femte var en högt involverande produkt som
använde sig av en anafor på den verbala nivån (Mzoughi och Abdelhak,
2011, s. 261).
Den sjätte annonsen innefattande en högt involverande produkt utan
retoriska figurer. Den sjunde annonsen berörde en produkt med låg
involvering men som använde sig av en visuell metafor. Den sista annonsen
innehöll en lågt involverande produkt utan retoriska figurer. Testgruppen
var 512 studenter mellan 20–25 år (Mzoughi och Abdelhak, 2011, s. 261).

4.1.1 Mätning
Mzoughi och Abdelhak (2011, s. 261–262) mätte ett flertal faktorer i
undersökningen. Allt mättes genom välkända och validerade metoder.
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Det som mättes var mentalt bildskapande, attityden mot annonsen,
hågkomst,
attityd
gentemot
varumärket,
inköpsintentionen,
bildspråksförmåga samt involvering.

4.1.2 Effekt av retoriska figurer
En del av forskningen var att upptäcka sambandet mellan retoriska figurer i
annonser med mottagarens förmåga att skapa mentala bilder. För att testa
detta samband utfördes en variationsanalys, vars resultat visade att retoriska
stilfigurer har en betydande påverkan på tre dimensioner av mottagarens
förmåga till att skapa mentala bilder. Dessa var livslängden på bilden,
utarbetning (hur klar bilden är) samt kvantitet (hur många mentala bilder).
Resultatet visade att vad gäller livslängden och utarbetning är visuella
figurer viktigare än verbala figurer, medan vad gäller kvantitet så har den
verbala retoriken större påverkan än den visuella (Mzoughi och Abdelhak,
2011, s. 262).
Resultatet visade även att attityden gentemot både avsändaren och annonsen
påverkades positivt genom användandet av retoriska stilfigurer. Effekten av
verbala stilfigurer gav högre effekt av positiv attityd mot en annons än
genom användandet av visuella stilfigurer. Resultatet visade också att
användandet av verbal retorik har en större påverkan på attityden mot
avsändaren än visuell retorik. Dessutom påverkade attityden mot annonsen
attityden man fick till avsändaren. Utöver detta visade resultatet också att
både visuell och verbal retorik överlag hade en positiv effekt på hågkomsten
av information (Mzoughi och Abdelhak, 2011, s. 262).
Nästa resultat testade en hypotes som författarna själva inte hade
introducerat. Men forskarnas studie visade på att om mottagaren inte är
engagerad i meddelanden kan retoriska stilfigurer i text och bild hjälpa för
att fånga uppmärksamhet och således skapa en positiv attityd mot annonsen
(Mzoughi och Abdelhak, 2011, s. 262).
Överlag visade denna studie att retoriska grepp i annonser hade en positiv
effekt på mottagarens visuella minnesskapande, attityd mot annonsen och
avsändaren samt hågkomst av informationen. Detta tyder på att retoriska
stilfigurer fyller en väldigt avgörande funktion.
Denna studie visar dock inte vilka retoriska stilfigurer som är de bästa, de
visuella och verbala stilfigurerna i de olika annonserna ställdes ej mot
varandra (Mzoughi och Abdelhak, 2011, s. 264).
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4.2 Källkritik
Denna forskningsrapport hittade jag genom sökmotorn Primo när jag sökte
efter visual and verbal rhetoric. Det visade sig vara problematiskt att hitta
forskning som berörde både visuell och verbal retorik i
informationsmaterial, däremot fanns det en del forskning om verbal och
visuell retorik och dess funktion i annonser. Jag gjorde därför
avgränsningen att välja denna studie då det var den som jag främst kunde
koppla till mitt projekt då den bland annat visar på hur visuella och verbala
stilfigurer fungerar för att främja attraktionskraften för ett meddelande.
Man kan möjligtvis dra en slutsats att många troligtvis är lite negativt
inställda till reklam, liksom många visat sig vara till offentliga myndigheter
som arbetsgivare. Således bör detta resultat kunna jämföras med
myndighetsinformation och det informationsmaterial som ska produceras.
Resultatet visar att visuell och verbal retorik båda har positiva egenskaper
som hjälper att främja attityd och hågkomst mot det som förmedlas. Detta
tyder på att en framtida gestaltning har mycket att vinna på användandet av
visuell och verbal retorik.
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5. Resultat
Det som presenteras nedan är resultaten av de metoder som lyfts fram
tidigare i arbetet. Resultaten av förstudien, den komparativa analysen samt
utprovningen ska tillsammans med teorier klargöra hur slutgestaltningen
bör se ut samt besvara forskningsfrågan.

5.1 Förstudie
Förstudien fungerade som ett hjälpmedel för att konkretisera det praktiska
problemet samt för att ta reda på vilka förmåner kommunen vill lyfta fram i
gestaltningen som ska produceras. Förstudien innehöll flera olika delar som
kvalitativa intervjuer, enkät samt informationsinsamling.

5.1.1 Kvalitativa intervjuer
Jonas Löf (2017) förklarar i intervju att innan han började arbeta på
Ovanåkers kommun möttes han av negativa kommentarer. Han fick höra
rykten om att det går sakta att arbeta på en kommun samt att man inte får
mycket gjort. Han menar att detta är en allmän bild, men att han nu har
upplevt att denna inställning inte stämmer.
Vidare förklarar Jonas (2017) att det fattas många anställda inom kommunal
verksamhet vilket tyder på att många väljer att hellre söka arbete inom
privat sektor.
Jonas (2017) lyfter därefter fram fördelar med en kommunal anställning.
Han nämner att man har bättre anställningsavtal och trygghet. Jonas lyfter
även fram fördelar med att arbetsplatsen inte är vinstdrivande. På
kommunen kan de göra jobb som inte behöver dra in pengar, utan jobb som
istället gynnar invånarna. Således menar han att kommunen bättre
arbetsvillkor och mindre stress än privat sektor. Vidare lyfter han fram
kommunens personalklubb och tjänstepension som viktiga förmåner vid
anställning.
Jag fick tillgång till Ovanåkers kommuns kommunikationsregler som gäller
för kommunens externa kommunikation. De innehöll dock inga delar som
inte nämns i Myndigheternas skrivregler utan så gott som samma
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information och klarspråksprinciper – dock mycket mindre detaljerat.
Därför är det inte relevant att lyfta fram dem i denna studie. Jonas (2017)
förklarade även att han känner till Myndigheternas skrivregler samt
språklagen, och att han höll med mig om att dessa skulle vara bra att
förhålla sig till i min studie och gestaltning.
Maria Kihlström (2017) lyfte även hon upp förmåner med en anställning
hos kommunen. Det hon nämnde var kollektivavtal, försäkringar,
föräldrapenningtillägg, extra semesterdagar, tjänstepension samt
kommunens egna personalklubb där det finns stor frihet att välja hur man
vill använda sitt friskvårdsbidrag.
Maria (2017) lyfte även fram att anställda inom offentlig sektor ofta är mer
välutbildade än inom privat sektor, och att det numera är kvalifikationskrav
när de anställer nya medarbetare.
Fakta som framkom om Framtiden är din nämns under inledningsavsnittet
på sida 5.

5.1.2 Enkät
Enkäten som utfördes fick 9 svaranden. Dock hörde två av dessa inte in i
målgruppen, (en var äldre än 20–30 år och den andra studerade ej på
högskola), och därför räknas de rösterna ej in. På de relevanta frågorna blev
resultatet:
o

Hur ser du på anställning inom offentlig sektor (t. ex.
anställning hos en kommun)?
5/7 personer svarade ”positivt”. 2/7 personer svarade
”negativt”.

o

Är du helst anställd hos en privat organisation eller hos
offentlig sektor (t.ex. en kommun)?
5/7 personer svarade ”privat organisation”, 2/7 personer
svarade ”offentlig sektor”.

o

Tror du att du generellt får bättre förmåner som anställd hos
offentlig sektor eller hos en privatägd organisation?
5/7 personer svarade ”privat organisation”, 2/7 personer
svarade ”offentlig sektor”.
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o

Vad känns mest tilltalande/exklusivt, att arbeta inom
offentlig sektor eller hos en privatägd organisation?
6/7 personer svarade ”privat organisation”, 1/7 svarade
”offentlig sektor”

o

Vad är det viktigaste för dig när du väljer att söka arbete hos
en organisation?

Svarande 1: ”Arbetsuppgifter, kollegor och sättet att arbeta på”
Svarande 2: ”Att jag känner mig välkommen och att de är öppna för att jag
är nyexaminerad och har en ”inlärningskurva”
Svarande 3: ”Trivsel på arbetsplatsen”
Svarande 4: ”Kul och givande arbetsuppgifter, eget ansvar och frihet. Bra
kollegor och lön”
Svarande 5: ”Utvecklingsmöjligheter, lön, arbetsmiljö och arbetsvillkor”

5.1.3 Informationsinsamling
Informationsinsamlingen bidrog till att definiera det bakomliggande
problemet. Jag hittade två rapporter från SKL ”Jobb som gör skillnad: vad
tycker unga om välfärdens yrken?” samt ”Stolthet och fördomar: vad tycker
medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb?”.
Dessa rapporter indikerade att det finns en bakomliggande, negativ syn på
offentlig sektor som arbetsgivare. I Stolthet och fördomar (2011, s. 7) gick
det att utläsa att medarbetare inom välfärden är nöjda med sina arbeten men
att offentlig sektor som arbetsgivare inte har ett gott rykte.
I rapporten Jobb som gör skillnad (2013, s. 36) visade det sig att unga i
åldrarna 15–24 år tror att jobb inom offentlig sektor inte ger bra lön, har
dålig arbetsmiljö eller ger upphov till goda karriärsmöjligheter.

5.2 Komparativ analys
Språklag 2009:600:11–12 förklarar att: ”Språket i offentlig verksamhet ska
vara vårdat, enkelt och begripligt” och att ”Myndigheter har ett särskilt
ansvar över att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns
tillgänglig, används och utvecklas.”
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Vad gäller vårdat, enkelt och begripligt språk finns aspekter inom retorik
som kan vara motsägelsefulla. De troper och figurer som syftar till högt
pathos samt troper som är tydligt motsägelsefulla bör troligen användas med
försiktighet. I Myndigheternas skrivregler (2014, s. 33) nämns att
myndigheter bör ”undvika ironi eller liknande språkliga grepp som kan
misstolkas av läsaren” och angående tydlighet menar Larsson (2014, s. 210)
att med utgångspunkt i förtroende och etik bör organisationen tänka på att
vara sakliga. Som nämnts i teoridelen är just ironi en välkänd retorisk trop.
Men den är således inte att föredra för en offentlig myndighet. Detta visar
också att de flesta troper bör användas med försiktighet då de just berättar
något med andra ord.
Lindqvist (2016, s. 299) menar att allitterationer kan få en text att låta
sannare och vis, vilket kan antas gå väl i hand med förståelse. En
allitteration kan dessutom fästa sig på minnet då det kan låta som ett
ordspråk (Lindqvist, 2016, s. 299), detta kan då vara motiverat att använda
av en offentlig myndighet. Även kiasm kan ge ett ordnat intryck och få
något att låta mer sant, liksom epanaleps (Lindqvist, 2016, s 301-304).
Likaså metaforer och liknelser förklaras som att de kan vara pedagogiska då
de kan förklara något svårt med enklare ord (Lindqvist, 2016, s. 308), även
dessa kan då vara motiverat för en offentlig myndighet att använda, trots att
metaforer kan vara motsägelsefulla. Antites visar upp kontraster och kan
därför framhäva information (Lindqvist, 2016, s. 303), vilket borde kunna
fungera med begriplighet. Perifras sägs kunna fungera för att visa respekt
till åhöraren (Lindqvist, 2016, s. 188), vilket eventuellt kan bidra till en
offentlig myndighets ethos.
Enligt Myndigheternas skrivregler (2014, s. 25) ska myndigheters rubriker
vara informativa och sammanfatta vad som står i textens olika delar, men de
ska även väcka intresse och upplysa om textens disposition. Här är det
därför viktigt att man vid användandet av retoriska stilfigurer i en rubrik inte
tappar dess informativa förmåga. Troper som beskriver saker med andra ord
bör troligen undvikas just i rubrik där istället figurer kan fungera bättre.
Rim, allitterationer och parallellismer förklaras som att de gör det lättare
för mottagaren att minnas (Lindqvist, 2016, s. 309), de här figurerna
behöver inte heller kompromissa med sanning och informationsvärde då de
mest fungerar målande. Dessa figurer borde försvarbart kunna användas i
rubriker för att skapa flyt och minne hos mottagaren.
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Lindqvist (2016, s. 286) klargjorde att synekdoke kan ge intryck av att något
är sakligt och realistiskt, vilket således skulle kunna användas av en
offentlig myndighet som just har dessa riktlinjer. Metaforer, hyperbol,
anaforer, klimax, metonymier och apostrofer sägs förstärka det som sägs
genom känslolägen (Lindqvist, 2016, s. 308). Även fast kommunen vill
påverka bör nog detta användas vid försiktighet för att inte meddelandet ska
kännas som ren marknadsföring och tappa trovärdighet, speciellt i
informativ text. Dock har dessa stilfigurer andra positiva egenskaper som
bör kunna fungera i exempelvis bilder eller annan texttyp.
Sermocinatio är en trop som kan användas för att tydliggöra eller ta
ställning, men kan även vara lite lömsk (Lindqvist, 2016, s. 292), och
prosopopeia kan väcka medkänsla till något vi vanligtvis ser objektivt på,
men kan även fungera ironiskt (Lindqvist, 2016, s. 291). Dessa stilfigurer
bör kunna användas för att väcka positiv inställning till texten, dock borde
den ibland lömska sermocinatio användas med försiktighet på ett sätt som är
tydligt för mottagaren i informativa texter, medan prosopepeia inte bör ha
ironiska inslag.
I Myndigheternas skrivregler (2014, s. 33) nämns även att meningar på
sociala medier ska vara konkreta, enkla och innehålla aktiva verb. Eftersom
informationen ska nå ut på sociala medier bör detta tas i åtanke. Vissa troper
och figurer kan göra informationen otydlig, därför är det viktigt att
målgruppen vid en utprovning får yttra sig om tydligheten i texten.

5.2.1 Etiska aspekter
Offentlig sektor är sådan verksamhet som bedrivs av skattebetalarnas
pengar, och de driver ofta vård, omsorg samt skola (Offentlig sektor, 2017).
Med tanke på offentlig sektor – och kommuners – ansvar gentemot
invånarna kan det tänkas vara oetiskt att framföra ren reklam eller dolda
budskap mot mottagare. Även språklagen samt Myndigheternas skrivregler
påpekar etik och myndigheters förhållningssätt till en extern målgrupp,
därför kan det vara relevant att vid användandet av retoriska stilfigurer även
testa att informationen förstås och är ärlig mot mottagaren, och inte endast
om informationen uppfattas som lockande.
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5.3 Utprovning
Utprovningen syftade till att ta reda på vilka av de retoriska stilfigurerna
som togs fram i teori och analys som kan fungera bäst för att kommunen ska
framstå som en attraktiv arbetsgivare. (se bilaga 2 för frågeenkät).
5.3.1 Prototyper
Prototyperna bestod av tre A4-papper med samma faktabaserade förmåner
och fördelar men med skilda rubriker, ingresser och skillnad i hur
förmånerna i brödtexten framställdes. De olika prototyperna innehöll olika
retoriska troper och figurer, vilka som beskrivs nedan. Alla
bilder i prototyperna är tagna från Ovanåkers kommuns
bildbank.
5.3.1.1 Prototyp 1
Prototyp 1 sökte att ha rim i rubrik ”Hos oss får du
trygghet och glädje, och du får göra något av värde”. Detta
är egentligen inget rim, trots att det låter som det. Det var
väldigt svårt att just hitta rimmande ord som fungerade i
detta sammanhang, detta är dock något jag måste ändra på
i en eventuell slutlig gestaltning. I ingressen användes
kiasm ”kanske tror du att offentlig sektor som arbetsgivare
inte är den bästa, men för dig är offentlig sektor som
arbetsgivare troligtvis bäst”, även sermocinatio ”men
varför är det så, undrar du?”. Denna trop beskrivs som att
den kan fungera lömskt, men i och med att jag vänder
frågan till den verkliga mottagaren anser jag att den är mer
tydliggörande som den också beskrivs. Brödtexten bestod
av den ganska diskreta tropen metonymi, ett exempel är
”kommunen ger dig god hälsa genom ditt fria val av
friskvård” (kommunen kan inte bokstavligt ge dig bra
hälsa). Bilden föreställde ett spår i snön, en metafor för
utveckling och väg framåt.

Bild 4, prototyper. (Se bilaga 3 för större
bild)

5.3.1.2 Prototyp 2
Prototyp 2 innehöll en allitteration i rubriken, ”Stabil,
stärkande och stimulerande anställning hos oss”. Ingressen
bestod av en epanaleps, ”din anställning är viktig vilket du
kan märka genom de fördelar och förmåner som finns med
oss som arbetsgivare. Hos oss är du i centrum, du och din
anställning”. Brödtexten innehöll liknelser, ett exempel är

Bild 5, prototyper (Se bilaga 3 för större
bild)
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”som anställd på kommunen behöver du aldrig tänka på vad du borde
förhandla om. Det går att likna vid ett trygghetsnät som tar emot dig ifall
någonting skulle hända”. Bilden innehöll en synekdoke, där kommunhuset i
Ovanåker fick representera hela organisationen.
5.3.1.3 Prototyp 3
Prototyp 3 innehöll parallellism i rubrik ”Hos oss hittar du
förmånerna – här finns den bästa anställningen”. I ingressen
användes synekdoke ”hos Ovanåkers kommun får du en
anställning som ger dig allt du behöver” samt perifras ”kom
och gör oss gemenskap på arbetsplatsen där det mesta ligger
runt knuten”. I brödtexten fanns antiteser (kontraster), ett
exempel är ”Här behöver du inte fastna i befintliga vanor
eller kunskap, vi ger dig betald utbildning som leder till att
du kan utvecklas”. Antiteser brukar innehålla motsatsord,
men för att öka tydligheten i prototypen använde jag
motsatsfraser istället för specifika motsatsbegrepp. I denna
prototyp användes en hyperbol i bilden, en överdrift som
visar en kille som hoppar högt med cykel, som (överdrivet)
ska visa på din frihet i kommunen.

Bild 6, prototyper (Se bilaga 3 för
större bild)

5.3.2 Utprovningsresultat
Utprovningen visade att de flesta delar av prototyperna fick ett betyg mer
till höger än vänster på graderingsskalan (från betyg 4 och uppåt), vilket
indikerar att retoriska stilfigurer har en positiv verkan på information som
annars kanske inte är så attraktiv. Prototyp 1 fick procentuellt 70% av
högsta möjliga betyg, prototyp 2 fick procentuellt 64% av högsta möjliga
betyg, och prototyp 3 fick procentuellt 75% av högsta möjliga betyg. Detta
indikerar att prototyp 3 i sin helhet fungerade bäst.
Rubriken i prototyp 1 fick lite högre betyg än de övriga, i denna rubrik
användes den retoriska figuren rim. Ingressen i prototyp 2 fick också den
lite högre betyg än de övriga, dock endast ett poäng från prototyp 1, i denna
ingress användes epanaleps. Brödtexten fick högst poäng i prototyp 3, där
antiteser användes, men även detta var endast ett poäng från prototyp 2.
Bildvalet i prototyp 3 fick markant högst poäng och där användes en
hyperbol, men här fick bilden på kommunhuset i prototyp 2 markant låga
poäng, denna bild var förövrigt den enda bilden med konkret koppling till
arbetsplatsen. Detta indikerar att mottagaren uppskattar mer spännande
bilder.
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Angående helhetsintryck och samspel mellan text och bild stod det lika
mellan prototyp 1 och prototyp 3, denna kategori gav dock generellt lägst
poäng, vilket tyder på att det kan behövas lite mer arbete på samspelet
mellan text och bild, trots att spännande och annorlunda bilder uppskattas.
Tydligheten var bäst i prototyp 3, där antiteser användes i brödtexten, inte
nog med det uppfattades kommunen främst som en attraktiv arbetsgivare
genom prototyp 3. Att informationen är tydlig kan antas vara vitalt för
human centered design och klarspråk. Detta visar även att attraktionskraft
och tydlighet kan gå hand i hand. (Se bilaga 4 för mer omfattande tabell och
kommentarer).

Bild 7: Utprovningsresultat, siffrorna motsvarar de betyg prototyperna fick av högsta möjliga betyg

5.3.2.1 Övriga kommentarer
I slutet av enkäten hade jag en punkt där deltagarna fick skriva valfria
övriga kommentarer. En kommentar jag fick var angående förmånerna som
lyfts fram i gestaltningen – att jag borde fokusera mer på trygg anställning i
kommunen, och kanske ta bort löneaspekter eftersom de generellt är lägre
än inom offentlig sektor än privat, vilket jag även vet om. Jag fick även råd
om att jag skulle kunna lyfta fram mer specifika förmåner med Ovanåkers
kommun, vilket jag hade intentionen att göra men det visade sig vara svårt
att hitta.
Övriga kommentarer jag fick var att en deltagare inte ansåg att bilderna
bidrog med så mycket och att de inte hade någon direkt koppling till texten,
en annan deltagare ansåg att cykelbilden inte passade till texten men att den
gav en bra känsla med fokus på individen.
Jag fick även kommentarer att prototyp 1 kändes stapling och att prototyp 2
kändes för ”try hard”. Prototyp 1 var den kortaste av alla, där den mer
diskreta figuren metonymi användes. Kanske uppfattades den som stapling
på grund av de kortare meningarna och en sämre rytm. Prototyp 2 som
innehöll liknelser uppfattades som ansträngda av en deltagare, vilket jag
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även ibland kände själv, liknelserna var ibland svåra att få till samt lite
långsökta. Även en annan deltagare hade svårt med några liknelser, speciellt
den jag själv inte var nöjd med, (punkt 4, prototyp 2 angående
äppelplockning). Även metonymin om grannen (som ska representera
helheten) förstod denna deltagare ej. Detta visar att vissa språkliga
stilfigurer både kan uppfattas som för ansträngda och svåra att förstå om
man inte uttrycker dem på ett tydligt sätt.

5.3.3 Slutsats
Studien utförd av Mzoughi och Abdelhak (2011) säger att visuell och verbal
retorik bidrar till att skapa attraktionskraft för meddelandet och avsändaren,
att främja visuellt minnesskapande, samt att komma ihåg informationen.
Min utprovning visade att så gott som alla delar av prototyperna fick ett
betyg som låg mer i mitten/ till höger än vänster på skalan (att deltagarna
höll med det positiva påståendet), vilket tyder på att de fungerade trots att
informationen eller främst avsändaren har ett dåligt rykte om sig. Detta
stödjer att retoriska stilfigurer har effekt precis som forskningen av Mzoughi
och Abdelhak visar.
Utprovningen visade att rubriken med rim fungerade bäst, vilket Lindqvist
(2016, s. 308) menar hjälper åhöraren att minnas, vilket är en avsevärd
effekt med gestaltningen. Viss kritik kan jag dock rikta mot detta resultat då
rimmet i prototypen egentligen inte var en ”riktigt” rim, och att resultatet
därför inte kan ses som en absolut sanning. Vidare visade det sig att
ingressen i form av epanaleps fick något högre betyg än de andra, denna
figur skapar rytmik och kan få ett påstående att låta mer sant och
oemotsägligt enligt Lindqvist (2016, s. 301), vilket även detta är en avsedd
effekt min framtida gestaltning. Brödtexten som innehöll antiteser
fungerade lite bättre än de övriga, och det kan användas för att framhäva
något (Lindqvist, 2016, s. 303), vilket jag har som intention att förmånerna
ska göra. Vidare fick bilden med hyperbol tydligt bäst betyg, hyperbol
beskrivs som pedagogisk, tydliggörande och förstärkande (Lindqvist, 2016,
s. 289), vilket även detta är en avsedd effekt. Helhetsintrycket av alla
prototyper var relativt jämt, där prototyp 1 och 3 fick lika poäng.
Tydligheten samt attraktionskraften var bäst i prototyp 3 där antiteser
användes i brödtexten.
Resultatet visade att helhetsintrycken i prototyperna generellt inte fick lika
högt betyg som delarna var för sig. Detta indikerar att jag bör ta rubrik,
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ingress, brödtext samt bild som fick högst poäng och utifrån det skapa
slutgestaltningen, eller att åtminstone använda de retoriska stilfigurer som
användes i dessa. Alla prototyper innehöll samma fakta men olika retoriska
stilfigurer i alla delar, vilket bör betyda att det inte ska bli problematiskt att
skapa samband med delar ur olika prototyper. Vad gäller samspel mellan
text och bild menar Holsanova och Nord (2010, s. 114) att det kan skapas
genom att bild och text tillsammans bildar en helhet, när det som nämns
också avbildas eller när färger eller komposition liknar varandra. Här får jag
se till att den slutliga bilden som används (med hyperbol) är en överdrift av
det som faktiskt nämns i texten eller att det överdrivna kompletterar texten.
Viktigt att påpeka var att det var väldigt svårt att få de olika delarna av
prototyperna att endast skilja sig åt vad avser retorik. Formuleringar blev
olika utan avsikt, stilfigurerna kunde bara appliceras genom att jag bytte ut
vissa ord och så vidare. Detta tyder på att det finns många fler aspekter som
spelade in än det som vad avsikten med utprovningen, och att resultatet
även därför inte kan ses som en absolut sanning. Dessutom blev
poängskillnaden låg mellan exempelvis ingress och brödtext av de som fick
högst poäng och de som fick näst-högst poäng, detta tyder då på att det var
väldigt jämt mellan prototyperna och att resultatet inte kan ses som
säkerställt. Men i dessa fall fick ingress och brödtext generellt ett betyg som
var mycket mer till höger än vänster på graderingsskalan, därför bör
stilfigurerna i de båda fungera väl för syftet.
Vidare hade jag inte möjligheten att testa exakt alla stilfigurer som nämndes
i den komparativa analysen, kanske hade därför någon annan stilfigur
kunnat få högre poäng. Jag valde dock de stilfigurer jag ansåg vara bäst
lämpade genom deras påstådda funktioner. En ytterligare kritik som går att
rikta mot resultatet är att två ingresser hade två stilfigurer, medan en ingress
endast hade en. Självklart borde jag endast ha en retorisk stilfigur i varje för
tydlighetens skull, samtidigt som jag ville testa så många retoriska
stilfigurer som möjligt för att se vad mottagaren föredrar. Vad som var att
föredra går att spekulera kring.
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6. Gestaltning
I denna del diskuterar jag den slutliga gestaltningen. Detta är den praktiska
delen av mitt arbete där designprocess och designval tas upp och motiveras.

6.1 Designprocess
Wikberg Nilsson, Ericsson och Törlind (2015, s. 28-30) förklarar process
som något som består av stegvisa aktiviteter som sker i en specifik följd. En
iterativ process innebär att man upprepar och inte följer den linjära
ordningen som processen är uppdelad i.
Min designprocess började i att jag noga utforskade uppdraget och
projektets kontext. Vidare definierades målgrupp, medie, metoder och
teorier som gestaltningen skulle grundas i. Här strukturerade jag även upp
ett tidsschema. Efter detta började arbetet med att jämföra, idégenerera samt
skissa. Efter skissandet påbörjades det riktiga prototyparbetet där
målgruppen fick ge sina synpunkter på prototyper. Resultatet av
utprovningen tillsammans med teorier utgjorde grunden till
slutgestaltningen. Under arbetets gång itererade jag mellan de olika delarna.
Denna designprocess var inget jag skissade upp i början av arbetet utan
något som jag i efterhand kan se att jag följde.

Bild 8: Min designprocess
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6.2 Informationsurval
Informationen angående fördelar och förmåner med en anställning hos
Ovanåkers kommun har valts ut med hjälp av personal på Ovanåkers
kommun, men även från fakta som SKL tagit i fram i samband med
kampanjen Sveriges viktigaste jobb. De förmåner som lyfts fram i
gestaltningen
är
kollektivavtal,
kommunens
personalklubb,
legitimationskrav, trygghetsnät, omställningsavtal, utbildning på arbetstid
och meningsfullhet. Detta är förmåner som både fungerar specifikt för
målgruppen, men även för alla som någon gång funderar på att byta jobb.
Jag valde att efter utprovning ta bort punkten som endast berörde
löneaspekter, då jag fick kritik om detta samt då lön även nämns i en annan
punkt. Det blev redundant information som även inte var speciellt positiv då
jag inte nämnde ”höga löner” utan endast ”rättvisa löner”. Jag strävar
dessutom efter att ha kort och koncis information, eftersom Myndigheternas
skrivregler (2014, s. 13) klargör att ”myndigheten inte ska skriva längre än
nödvändigt”, därför blev gestaltningen bättre utan denna punkt.
Utöver detta har jag ett tydligt läsartilltal (du,
din), och skapar samhörighet genom att ofta
beskriva kommunen med ”oss”. Jag har även
tänkt på att använda aktiva verb så långt det går,
allt i enlighet med Myndigheternas skrivregler
(2014, s. 33–34).
Larsson (2014, s. 209) menar att en texts
begriplighet går att mäta med läsbarhetsindex
men att forskning menar att läsbarhetsindex är ett
ytligt mått där man inte vet hur begriplig texten
är. Genom min utprovning kunde jag se att
brödtexten med högst poäng dessutom var mest
begriplig för mottagaren. Den slutliga textens
LIX-värde var 40, precis på gränsen mellan
lättläst och medelsvår/normal tidningstext. Detta
indikerar att texten har just en bra begriplighet
utan att vara rent talspråklig.

Bild 9: Slutgestaltning (Se bilaga 5 för
större format)
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6.3 Format
Formatet på gestaltningen är A4-storlek, detta för att underlätta vid framtida
utskrift då det är ett standardmått. Detta bör även fungera bra om
kommunen vill förstora upp informationen till större format än A4. Denna
pappersstorlek finns dessutom i de flesta svenska hem ifall någon
privatperson vill skriva ut informationsmaterialet.

6.4 Layout och disposition
Efter prototyputprovningen gjorde jag ca fyra olika gestaltningar som trots
samma textinnehåll hade olika layout, textposition, bildposition och
ornament. Eftersom studien inte syftade till att ta reda på aspekter inom
grafisk form var det svårare att motivera och hitta en passande layout. Den
slutliga gestaltningens layout och disposition grundade sig tillslut i det som
tas upp nedan.
Textens disposition har valts i samrådan med de klarspråksprinciper som
nämns i Myndigheternas skrivregler (2014, s. 13). Om mottagaren ska fatta
ett beslut – ett beslut som i detta fall handlar om hur man ser på kommunen
som arbetsgivare – så kan det vara fördelaktigt att först lyfta fram förslaget
(att de är en attraktiv arbetsgivare) och sedan argument som stödjer det.
Myndigheternas skrivregler (2014, s. 25) klargör även att det ska finnas luft
på sidorna om marginalerna. Även Pettersson (2002, s. 187) klargör att
generöst med luft bidrar till att texten upplevs som lättare och mer
intressant. Jag har således försökt få in så mycket luft som möjligt på
sidorna om texten.
Myndigheternas skrivregler (2014, s. 25) förklarar även att det kan vara
positivt att använda punktlistor för att lyfta fram information grafiskt –
vilket jag även valde att göra eftersom det är flera enskilda aspekter som
lyfts fram i texten.
Radlängden i brödtexten överstiger inte 60–70 tecken, i enlighet med
Petterssons (2002, s. 180) rekommendationer. Logotypen för Framtiden är
din är skarpt rosa och används i materialet för att skapa igenkänning och för
att gestaltningen ska höra ihop med konceptet.
Typsnittet kommunen har bett mig använda är Roboto, ett sanseriftypsnitt
som kommer att vara det främsta i deras uppdaterade grafiska profil som
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lanseras hösten 2017. I rubriken använder jag Roboto Condensed, i ingress
använder jag Roboto Thin och i brödtexten används Roboto Light.
Textfärgen är svart och bakgrunden vit i enlighet med hur kommunen
brukar layouta sina informationsmaterial, förutom rubriken som har samma
rosa färg som logotypen för Framtiden är din.

Bild 10: Typsnittet Roboto, egen modell

Angående layout klargör Pettersson (2002, s. 157) att den gärna ska vara
enkel och transparent inom informationsdesign. Min layout är därför väldigt
stilren. I enlighet med Holsanova och Nord (2010, s. 114) har jag valt att ha
fysisk närhet mellan text och bild för att skapa samband dem emellan.
Jag har använt grafiska inslag i form av visuella ornament som pryder de
nedre kanterna av gestaltningen. Dessa ornament är tagna från Ovanåkers
kommuns grafiska profil och används frekvent av kommunen i övriga
informationsmaterial eller på webb. I detta fall är de tänkt att fungera som
något som gör informationsmaterialet mer grafiskt tilltalande. I övrigt valde
jag att placera de två logotyperna – Ovanåkers kommuns logotyp samt
Framtiden är dins logotyp – på bilden för att inte kompromissa med luft runt
brödtexten. Logotyperna placerades även diagonalt i bilden för att skapa
dynamik. Pettersson (2002, s. 200) menar även att för att få balans i ett
material behöver grafiska element ta lika mycket plats på vardera sida om
mitten. Därför bör det vara positivt att ha en logotyp på vardera sida.
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6.5 Retoriska stilfigurer
Retoriska stilfigurer som används i den slutliga gestaltningen är rim i rubrik.
Eftersom rimmet i prototypen inte fungerade som ett riktigt rim, samt då
bild och text behöver ha ett tydligt samband, byttes rimmet i rubriken ut till
”Trygghet och frihet hittar du här – hos oss kan du utveckla din karriär”.
Denna rubrik är dessutom informativ i enlighet med Myndigheternas
skrivreglers rekommendationer, (den innehåller aspekterna trygghet, frihet
samt utveckling som senare nämns i brödtexten). Rubriken innehåller
dessutom verb ”hittar” samt ”utvecklas” vilket en rubrik också bör innehålla
enligt Myndigheternas skrivregler.
Epanaleps används i ingress ”Din anställning är viktig vilket du kan märka
genom de fördelar och förmåner som finns med oss som arbetsgivare. Hos
oss är du i centrum – du och din anställning”. Ingressen lyfter upp förmåner
och fördelar vilket är det som brödtexten kommer att handla om, således
följer den dispositionen som nämns ovan och som beskrivs i
Myndigheternas skrivregler – att man lyfter fram ”förslaget” och därefter
argument som ”stödjer det”. Jag lyfter fram att det finns förmåner med en
anställning hos kommunen, sedan lyfter jag fram alla dessa aspekter i
brödtexten.
Sedan använder jag antiteser i brödtexten, exempelvis ”Här får du göra
något som är bra för alla i bygden, och inte känna en press över att
organisationen är vinstdrivande.” Likt i prototyperna används antiteser i
form av motsatsfraser och inte specifika motsatsord, för att på så sätt öka
tydligheten av informationen men även eftersom informationen som lyftes
fram inte alltid hade tydliga motsatsord. Efter att ha läst mer om antiteser
märkte jag dock att det är väldigt vanligt att använda just motsatsfraser och
att det har samma positiva funktion och effekt.

6.6 Bildval
Bilden i gestaltningen utgörs av en hyperbol. Denna retoriska figur
överdriver det som menas – i detta fall det som visas. Bilden föreställer en
person som hoppar högt med sin cykel, och ska fungera som en överdrift av
friheten du får som anställd på Ovanåkers kommun. Denna bild användes i
en prototyp och fick bra betyg, men någon menade att den hade en otydlig
koppling till texten, därför har jag i slutgestaltningen varit noga med att
rubrik (som är i direkt anslutning till bilden) ska poängtera frihet. Denna
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bild skapar då ett slags tematiskt samband med texten, när något som nämns
(frihet i rubrik + i personalklubben) också avbildas (fri uppe i luften, som
dock är en överdriven bild av friheten du får på arbetet).
Denna bild kan dock också fungera som en slags metafor, ”att vara högt
upp” är en vedertagen bild av frihet som även är just en slags metafor. Som
nämnt i teoriavsnittet förklarar Eriksson (2009, s. 32) att metaforer ofta är
kopplade till spatiala erfarenheter, vilket gör att de kan påverka känslolägen.
Jag avser att denna bild ska påverka mottagarens känsloläge positivt.
Således har bilden flera retoriska funktioner. Bilden placeras längst upp på
sidan av slutgestaltningen för att ytterligare ge intryck av att personen är på
väg uppåt, ut ur pappret, och således öka intrycket av ”frihet”.

Bild 11: Cykelhopp, bild från Ovanåkers kommuns bildbank
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7. Slutsats och diskussion
Den komparativa analysen sökte att se vilka retoriska stilfigurer som kunde
samverka med myndighetsspråk och vilka som borde undvikas. Analysen
visade att ca 11 stilfigurer troligtvis fungerar bättre än andra i informativ
text. Analysen visade även att sex stycken andra stilfigurer kan användas
men helst inte i ren informativ text utan hellre i exempelvis bild. Analysen
visade att troper borde undvikas i rubrik (eftersom rubriken måste vara
tydligt informativ) men kanske kan fungera bättre i annan texttyp, vilket
tyder på att mycket är kontextberoende. Det den komparativa analysen kom
fram till var följande.
Stilfigurer som bör kunna samverka med myndighetsspråk i informativ text:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Perifras
Kiasm
Epanaleps
Liknelser
Antites
Synekdoke
Rim (bör fungera bra i rubrik)
Allitterationer (bör fungera bra i rubrik)
Parallellismer (bör fungera bra i rubrik)
Sermocinatio (på ett icke-lömskt sätt)
Prosopopeia (på ett icke-ironiskt sätt)

Stilfigurer som bör kunna användas av myndigheter, men fördelaktigt inte i
ren informativ text utan hellre i bild/annan typ av text:
o
o
o
o
o
o

Apostrofer
Hyperbol
Metaforer
Anaforer
Klimax
Metonymier
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Utprovningen visade att vid användandet av en del av dessa retoriska
stilfigurer förstod inte målgruppen vad som menades. Därför anser jag att
det är viktigt att en myndighet exempelvis testar sin liknelse på målgruppen
när de har tänkt använda den i en text, så att den är begriplig.
Om man ser till min övergripande frågeställning ”Hur kan ett
informationsmaterial från en offentlig myndighet innehålla visuell och
verbal retorik i samverkan, i syfte att de retoriska figurerna positivt
påverkar målgruppens syn på myndigheten som arbetsgivare?” så bör
myndigheten som resultat av min utprovning kunna använda rim i rubrik,
epanaleps i ingress, antites i brödtext och hyperbol i bild för att främja att
informationen tas emot positivt – även fast andra retoriska stilfigurer också
bör fungera.
Myndigheten bör sedan se till att exempelvis hyperbolen i bilden överdriver
något som nämns i brödtexten (i mitt fall frihet), eller att bilden tillsammans
med texten bildar en helhet. I övrigt bör myndigheten följa Myndigheternas
skrivregler och inte bara använda ett ”fyndigt” rim i rubriken – utan också
se till att rubriken är informativ samt innehåller verb. Slutsatsen som kan
dras är att det mesta är kontextberoende och att myndigheten trots
rekommendationer alltid måste sätta sig in i kontext och syfte.
Min slutliga gestaltning blev inte speciellt omfattande i teckenmängd. Detta
var dock ett aktivt val då informationsmaterialet ska kunna spridas på
sociala medier och då inte bör innehålla för många tecken. En annan
anledning till detta var eftersom Myndigheternas skrivregler framhäver
vikten av kortfattad information. Något jag har märkt är just att det inte
alltid är teckenmängden som räknas, speciellt när någonting ska fånga
mottagarens intresse och ändra mottagarens skeptiska inställning.
Rubriken som fick högst betyg i utprovningen innehöll inget riktigt rim då
jag i det stadiet hade svårt att hitta ett fungerade rim som även var
informativt. Viss kritik kan då riktas till att resultatet inte kan ses som
korrekt och att jag givetvis borde ha ett välfungerande rim även i
utprovningen. Dessutom var det väldigt jämt mellan många stilfigurer i
utprovningen vilket indikerar att fler stilfigurer fungerar.
Dessutom går det att rikta viss kritik till att informationen som lyfts fram i
prototyperna är positiv. Trots en negativ inställning hos målgruppen är
informationen trots allt ett positivt ämne även utan retoriska grepp. Samma
avsändare men med mer ”negativ” information kanske inte hade fått lika
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högt betyg i en utprovning. Jag kunde se hur retoriska figurer fungerade i
utprovningen, men resultatet hade kanske varit sämre vid information av
mer negativ karaktär.
I övrigt har retorik och myndighetsspråk mycket som talar emot varandra,
vilket visar att det är viktigt med analyser och utprovningar för att se hur de
faktiskt kan samverka och att det kan vara olika från fall till fall hur de
retoriska stilfigurerna borde samverka med informationen som ska nå ut.
Jag hittade ingen tidigare forskning om just myndighetsspråk och retorik,
vilket tyder på att forskning bör göras inom detta område. Genom mitt
sökande av forskning inom retorik visade det sig också vara svårt att hitta
forskning om specifika retoriska stilfigurer och dess funktion. Där det fanns
mycket inom exempelvis ethos, pathos och logos, fattades det mycket om
just retoriska stilfigurer – specifikt i verbal och visuell retorik i samverkan –
och ännu mer specifik dess funktion i informationsmaterial. Detta tyder på
att det även behövs mer forskning inom detta område.
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