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Abstract
The environment is impacted in a negative way when food waste is commingled
with other waste from the household. Still, the latest statistics show that only 25,5
% of the food waste from Swedish households is sorted out. This seems to be
caused by a negative attitude among other things, and can indicate a need for
convincing information about the importance of sorting out. Therefor, Eskilstuna
Strängnäs Energi & Miljö requested a material meant to motivate residents to
change their attitude.
The study’s purpose was to find out how information about sorting out food waste
can be formed to make a positive impact on the receiver’s attitude. The study
emanated from theories within rhetoric, message strategies and human centered
design, which along with empirical data became the foundation for a design
proposal. Empirical data was collected through four methods: an interview with a
expert within the subject to frame the problem, a rhetorical text analysis to discuss
if existing information have contributed to that the problem still remain, a
questionnaire survey to define the target group’s information need, attitude and
preferred medium, and two evaluative tests to examine if the design proposal had
the intended impact. Through this, multiple conclusions could be drawn. For
instance that a combined message strategy, metaphors, images and addressing the
reader as “you” can have a positive impact on the receiver’s attitude, by which a
final design was created.
Key words: information design, text design, persuade, rhetoric, message strategy,
human centered design, attitude change, food waste, affect.

2

Sammanfattning
Att blanda matrester med vanligt hushållsavfall har negativ inverkan på miljön.
Men trots detta visar den senaste statistiken att enbart 25,5 % av matavfallet från
svenska hushåll sorteras ut. Det verkar bland annat bero på en negativ inställning,
och kan indikera ett behov av information som övertygar om vikten att sortera ut.
Därför efterfrågade Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö ett material som
motiverar boende till en ändrad attityd.
Studiens syfte var att komma fram till hur information om att sortera ut matavfall
kan utformas för att positivt påverka mottagarnas inställning. Arbetet utgick från
teori inom retorik, budskapsstrategier och användarcentrerad design, vilket
tillsammans med empirisk data blev grunden för ett gestaltningsförslag. Empirisk
data samlades in genom fyra metoder: en intervju med en ämnesexpert för att
rama in problemet, en retorisk textanalys för att resonera kring om befintlig
information bidragit till att problemet kvarstår, en enkätundersökning för att
definiera målgruppens informationsbehov, attityd och mediepreferens samt två
utvärderande tester för att undersöka om gestaltningsförslaget fick avsedd
inverkan. Genom detta kunde flera slutsatser dras. Bland annat att en blandad
budskapsstrategi, metaforer, bilder och att tilltala läsaren som ”du” kan ha positiv
inverkan på mottagarens inställning, utifrån vilka en slutgestaltning skapades.
Nyckelord: informationsdesign, textdesign, övertyga, retorik, budskapsstrategi,
användarcentrerad design, attitydförändring, matavfall, påverka.
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Förord
“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously
that you might as well not have lived at all – in which case, you fail by default.”
– J. K. Rowling (2015), Very good lives.
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1. Inledning
I detta kapitel introduceras studiens bakgrund, problembeskrivning, syfte, mål,
frågeställning, målgrupp, kanalval och avgränsningar.

1. 1. Bakgrund
I Sverige slänger varje individ i genomsnitt 100 kg mat varje år
(Naturvårdsverket, 2017b). Det innebär att över 900 000 ton matavfall kastas
årligen från enbart hushåll (ibid.). Det är mycket mer än vad exempelvis
restauranger, mataffärer och storkök gör sig av med (ibid.).
När matavfall slängs är det viktigt att det sorteras rätt. Maten som har kastats i ett
separat kärl kan nämligen behandlas biologiskt, vilket möjliggör utvinning av
energi från avfallet (Naturvårdsverket, 2012, s. 8). Maten rötas och bildar biogas
(s. 108) som kan substituera fossila drivmedel som bensin och diesel (s. 107). Det
är bra för miljön eftersom fordon som drivs av biogas inte släpper ut koldioxid
(ibid.) eller andra miljöförstörande substanser i samma mån (Sydskånes
avfallsaktiebolag, 2017). Biogasen är dessutom förnybar (Naturvårdsverket, 2012,
s. 3), så genom att ersätta andra bränslen med biogas sparar vi på jordens ändliga
resurser. När matavfallet rötas bildas också en restprodukt (s. 105). Den kan
användas som gödsel i lantbruket istället för konstgödsel (s. 109), vilket också är
bra för miljön eftersom konstgödsel tar mycket energi att producera (Sydskånes
avfallsaktiebolag, 2017).
Det har alltså fastställts att utsortering av matavfall bidrar till minskad
miljöpåverkan. För att öka utsorteringsgraden satte därför regeringen upp ett
etappmål år 2012 (Avfall Sverige, 2016). Målet innebar att ”insatser ska vidtas så
att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök,
butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara,
och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara”
(Naturvårdsverket, 2017a).
I och med införandet av etappmålet har allt fler kommuner möjliggjort för sina
invånare att sortera ut matavfall, samt börjat röta det avfall som samlas in (Avfall
Sverige, 2016). Idag är det 212 kommuner som behandlar hushållens matavfall
(Avfall Sverige, 2018), medan det för åtta år sedan bara var fem (Björkman,
2010). Men trots denna ökning visar den senaste uppföljningen att det uppsatta
målet inte kommer att uppfyllas (Miljömål, 2017). Detta bland annat på grund av
att en stor andel av matavfallet som slängs inte sorteras ut som det ska. Den
senaste statistiken kommer från 2014, då det bedömdes att enbart 38 procent av
matavfallet hade sorterats ut i Sverige (ibid.). Beräkningen utgår dock från en
samlad mätning av matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger. Tittar
man på hushållen för sig var det bara 25,5 procent av avfallet som sorterades ut i
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separata kärl, medan 45,6 procent av maten blandades med annat hushållsavfall
(Naturvårdsverket, 2017b).
Ett område där sorteringen inte verkar fungera, är enligt Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö – förkortat ESEM – flerbostadshusen i Strängnäs (Nelsson, 2018).
Det finns inte någon studie som bekräftar om problemet finns i kommunen, men
eftersom det råder generellt i Sverige är det rimligt att anta att situationen är
likartad i Strängnäs. ESEM tror att den låga sopsorteringsgraden bland annat
beror på en negativ inställning (ibid.). Även det är ESEM:s egna spekulationer
snarare än något som har undersökts närmare, men påståendet stärks av studier i
andra städer. Exempelvis indikerar en utredning av studenten Thunberg (2012, s.
48) att en negativ attityd gentemot sortering av matavfall finns i Stockholm. En
attityd kan ofta påverkas i samband med att personen i fråga får ny kunskap
(Palm, 2006, s. 6; Fredriksson, 2005, s. 18). ESEM vet emellertid inte hur de ska
nu ut med relevant information till de boende (Nelsson, 2018), och har därför
efterfrågat ett informationsmaterial som ska motivera de boende att sortera ut
matavfall separat.

1. 2. Problembeskrivning
Studier har visat att många i Sverige inte sorterar ut sina matrester från vanligt
hushållsavfall. Det kan bero på en negativ inställning och kan tolkas som en
indikation på ett behov av information som övertygar om beteendet inte är
hållbart. Information är nämligen ett av flera styrmedel som kan användas med
intentionen att påverka hur människor agerar, men i dagsläget finns inte
information som förklarar för den utvalda målgruppen varför de borde sortera ut.
En konsekvens av detta är att målgruppen inte får relevant kunskap för att kunna
ta välgrundade, aktiva beslut, vilket kan påverka sorteringsgraden och i längden få
negativ inverkan på miljön.
Den här specifika studien utgår från ett begränsat område där sopsorteringsgraden
anses vara låg: Strängnäs flerbostadshus.

1. 3. Syfte och mål
Syftet med studien är att komma fram till hur information om att sortera ut
matavfall kan utformas för att göra mottagarna mer positivt inställda gentemot
beteendet. För att åstadkomma det är målet att utifrån genomförda undersökningar
samt teori om retorik, budskapsstrategier och användarcentrerad design skapa ett
informationsmaterial som både lockar till läsning, ger ny kunskap och övertygar
med sitt innehåll. Att ändra målgruppens beteende och göra långsiktig verkan
kräver sannolikt att materialet kombineras med andra kommunikativa insatser.
Detta blir emellertid första steget mot en ökad insikt i ämnet, vilket kan bli
startskottet för att fler väljer att inte blanda matrester med annat hushållsavfall.
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1. 4. Frågeställning
Hur kan ett informationsmaterial utformas för att göra mottagarna mer positivt
inställda gentemot beteendet att sortera ut matavfall?

1. 5. Målgrupp och kanal
Enligt Grunig och Hunt (1984, s. 145) finns tre olika sorters mottagare. Den första
är vad de kallar för en ”latent publik”, vilket de förklarar som mottagare som
påverkas av ett problem utan att vara medvetna om det (ibid.). Den andra är en
”medveten publik”, som vet om att problemet finns men inte gör något åt det
(ibid.). Den tredje kallas för en ”aktiv publik”, vilket är mottagare som agerar för
att motverka problemet i fråga (ibid.). I den här studien är de latenta och
medvetna mottagarna personer som inte sorterar ut matavfall, medan de aktiva
mottagarna är personer som sorterar ut. Jag anser emellertid att den aktiva
publiken kan delas in i ytterligare två grupper: de som kan stärkas i sitt beslut och
de som är hållfasta i sitt val. Den sistnämnda gruppen är av minst intresse
eftersom den redan har det önskade beteendet och sannolikt kommer att ha kvar
det. Därför riktas studien mot de andra grupperna: de latenta, medvetna och aktiva
som kan stärkas. De latenta och medvetna är emellertid av störst relevans.
ESEM vill främst nå ut till personer som bor i flerbostadshusen i Strängnäs. Ett
flerbostadshus är en byggnad med minst tre lägenheter, och kan vara både
hyresrätt eller bostadsrätt (Statistiska centralbyrån, 2016). Eftersom det finns
många fastighetsbolag i kommunen har ESEM inte tillgång till några uppgifter om
vilka de boende är. Statistik från Statistiska centralbyrån (2014) visar emellertid
att det främst är ungdomar under 30 år samt äldre personer i tilltagande ålder som
bor i flerbostadshus. Mer specifikt tyder den på att bostadsrätters popularitet ökar
efter 45 års ålder, medan hyresrätt som boendeform blir vanligare efter 65 års
ålder (ibid.). För att komplettera denna statistik utförde jag en enkätundersökning,
om vilken står mer om senare. Den besvarades av boende i Strängnäs
flerbostadshus och indikerade att majoriteten av de boende är över 56 år gamla.
Jag valde således boende över 56 år som min primära målgrupp. Det är emellertid
fördelaktigt om materialet fungerar för vuxna i alla åldrar.
Enkätundersökningen antydde också att målgruppen helst vill ha information i
form av ett tryckt utskick i brevlådan. En studie av Mangen, Walgermo och
Brønnick (2013) visar dessutom att förståelsen och minnet av innehållet är bättre
vid läsning av tryckt material än digitalt. Därför har jag valt att utgå från ett tryckt
format för gestaltningen. Det är också ett medium som Eskilstuna Strängnäs
Energi & Miljö ofta använder. De brukar emellertid ha digitala motsvarigheter av
materialen på deras webbplats (Nelsson, 2018). Det är därför lämpligt om min
gestaltning fungerar så väl i tryckt som digital form.

1. 6. Avgränsningar
Den slutliga gestaltningen ämnar vara övertygande, men har inte som syfte att
orsaka en radikal beteendeförändring. Istället ska den ha positiv inverkan på
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mottagarens attityd. En attityd definieras som ett synsätt eller en inställning som
någon har om ett specifikt ämne (Larsson, 2014, s. 186), men en förändrad attityd
innebär inte nödvändigtvis ett förändrat beteende (Palm, 2006, s. 43). Materialet
ska alltså vara första steget till att öka mottagarnas kunskaper, och därigenom
påverka målgruppen till att bli mer positivt inställda gentemot att sortera ut
matavfall. Avsikten är således att så ett frö och underbygga en presumtiv
beteendeförändring, som sannolikt sker i kombination med andra styrmedel och
kommunikationssätt i framtiden.
Jag avgränsar målgruppen till boende som har tillgång till kärl för matavfall i sina
soputrymmen. Det är långt ifrån alla bostäder som har inrättat matavfallssortering,
men jag har valt att inrikta mig på dem eftersom de har färre fysiska hinder som
står mellan dem och utsortering av matavfall: de har i alla fall möjligheten att
börja sortera. Intressant för kommande arbeten vore emellertid en studie om hur
fastighetsägare kan påverkas till att införa matavfallssortering i bostäderna.
Begreppet övertyga är nyckelord i studien. Det är förbundet med retorik och
budskapsstrategier: två teoretiska fält om att väcka intresse och påverka. Det är
därför som jag har valt att utgå från dem. Anledningen till att jag även använder
användarcentrerad design är för att se till att mottagarna får tycka till i processens
olika skeden, och på så sätt öka chansen för att materialet får avsedd effekt. Det
hade kunnat vara lämpligt att även utgå från berättarteknik och stilistik, men jag
valde att avgränsa mig från de teoretiska områdena eftersom de inte bär samma
relevans samt för att hålla arbetet på en rimlig och överkomlig nivå.
Vidare har jag som mål att övertyga istället för att övertala i gestaltningsarbetet.
Övertalning är en slags påtryckning där avsändaren vill få mottagarna att göra
något som de själva kanske inte vill göra, medan övertygelse handlar om att få
dem att se saker och ting ur ett nytt perspektiv (Lomberg, 2011). En text med ett
syfte att övertyga ämnar alltså ge ny insikt för att möjliggöra för läsaren att själv
kunna ta ställning. Det kan förstås innebära att mottagarna väljer att inte följa
avsändarens uppmaningar, men då gör de ändå ett aktivt val utifrån den
information som de har fått. Detta är enligt min mening mer etiskt än att ge en
känsla av tvång.

1. 7. Begreppsförklaring
En attityd är, som tidigare nämnt, ett synsätt gentemot något (Larsson, 2014, s.
186). Termen är synonymt med ordet inställning. Jag upplever emellertid att ordet
attityd, så som det används i vardagligt språkbruk, har en negativ laddning och att
det ofta används i negativ bemärkelse, medan inställning är mer neutralt. Av den
anledningen används ofta benämningen inställning i rapporten och vid
undersökningarna, trots att termerna egentligen är liktydiga.
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2. Teori
I detta kapitel förklaras studiens teoretiska utgångspunkt. Teorin som redogörs är
inom användarcentrerad design, retorik och budskapsstrategier. Tillsammans
med empiri utgör teorin grunden för den slutliga gestaltningen.

2. 1. Användarcentrerad design
När en design ska utformas är det viktigt att utgå från vad den tänkta målgruppen
behöver (Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind, 2015, s. 20). Det finns tre olika
sorters behov: fysiska, kognitiva och emotionella (s. 23). För att bemöta de tre
behoven är det nödvändigt att gestaltningen är praktisk, lätt att förstå och att den
upplevs som viktig (ibid.), samt att kunskap om målgruppen finns (Norman, 2013,
s. 9).
Om personen som skapar gestaltningen tar hänsyn till målgruppens behov och sätt
att vara, kallas det för human-centered design (Norman, 2013, s. 8), eller
användarcentrerad design på svenska (Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind,
2015, s. 23). Användarcentrerad design är vanligast inom så kallad industridesign
och interaktionsdesign, men används också inom andra områden (Hanington,
2010, s. 21). Det som är viktigast i en användarcentrerad designprocess är att utgå
från användarnas egenskaper och förutsättningar, snarare än sig själv (Wikberg
Nilsson, Ericsson & Törlind, 2015, s. 23). För att se till att den slutliga
gestaltningen verkligen bemöter målgruppens behov, råder Norman (2013, s. 9)
därför att testa designen regelbundet och revidera den utefter användarnas
återkoppling.

2. 2. Retorik
Retoriken kommer från antiken (Larsson, 2014, s. 47) och förklaras av Aristoteles
som ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga” (s.
195). Lindqvist Grinde (2008, s. 31) förtydligar definitionen genom att påpeka att
retoriken alltså bara är ett sätt att upptäcka sådant som kan övertyga, och inte är
övertygelse i sig. Bara för att någon använder retorik behöver personen i fråga
inte nödvändigtvis lyckas med att övertyga eller påverka sina mottagare (s. 48).
Allt tog sin början för ungefär 2500 år sedan, då rättssystemets utveckling i
Grekland krävde att allt fler lärde sig hur de kunde övertyga andra om sin sak
(Vigsø, 2010, s. 215-216). Retoriken började sedan användas inom områden
utanför det rättsliga, och idag är den vanligt förekommande inom exempelvis
politiken, filmindustrin och reklambranschen (s. 216). Men trots att mycket inom
retoriken är sig likt, är den inte identisk i det moderna samhället som när den
precis uppstod: numera ligger mer fokus på att genom olika medel påverka och
därmed uppnå avsedd effekt, än på att smycka språket (ibid.). En annan skillnad
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är att dagens retorik kan påträffas i alla slags medier och kanaler, medan den
ursprungligen enbart förknippades med muntliga tal (s. 233).
För att övertyga behöver talaren eller skribenten utgå från mottagarnas doxa
(Lindqvist Grinde, 2008, s. 48). Doxa kan beskrivas som de värderingar som en
stor del av målgruppen har och anser är självklara (ibid.). Därför är förståelse för
den en förutsättning för att kunna påverka i en viss riktning (ibid.). Men doxa
behöver inte enbart fungera som arbetets utgångspunkt. Det kan också vara
avsändarens avsikt att få mottagarna att tänka om eller ändra syn på något, och då
blir deras doxa ett mål såväl som ett startläge (ibid.).
Vidare finns det inom retoriken en slags modell för hur innehållet i ett tal kan
struktureras för att uppnå störst effekt (Lindqvist Grinde, 2008, s. 201-202). Det
finns olika versioner av modellen, med olika antal steg, men grundprincipen är
ungefär densamma för alla (ibid.). Lindqvist Grinde (2008, s. 202) förklarar att de
olika delarna i modellen inte behöver komma i ordning. Många kan till och med
utelämnas helt (s. 201). Det viktiga för att övertyga är att talet – eller texten – har
en tes och argument (ibid.). En av modellerna för hur ett tal enligt retoriken kan
disponeras ser ut så här:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Exordium
Narratio
Divisio
Propositio
Argumentatio
Refutatio
Recapitulatio
Peroratio (Lindqvist Grinde, 2008, s. 201).

Kortfattat kan modellens olika steg förklaras som följande: Exordium är
inledningen, som ska väcka intresse och få mottagaren att vilja ta del av innehållet
(Lindqvist Grinde, 2008, s. 202). Det kan exempelvis göras genom att ta upp
”något drastiskt, något personligt eller något aktuellt” (s. 203). I inledningen kan
det också vara bra att visa att avsändaren bryr sig om mottagarna (s. 205) samt har
givande kunskap att förmedla (s. 207). Narratio är en kort förklaring av
bakgrunden (s. 211), som ämnar ”förbereda publiken” på resten (Carlsson &
Koppfeldt, 2008, s. 92). Divisio handlar om att berätta hur talet är strukturerat,
vilket främst passar vid längre framföranden (Lindqvist Grinde, 2008, s. 212213). I propositio framgår tesen (s. 214) och i argumentatio presenteras skälen till
varför mottagarna ska hålla med om tesen (s. 215). Refutatio försvarar avsändaren
mot möjliga motargument (s. 217), recapitulatio sammanfattar det viktigaste (s.
218) och peropratio avslutar talet på ett minnesvärt sätt (s. 218-219).
Men för att påverka mottagarna är det inte tillräckligt att vara medveten om deras
doxa eller att veta hur texten kan disponeras. För att verkligen övertyga behövs
något mer. Enligt Lindqvist Grinde (2008, s. 55) finns tre sätt för att uppnå en
övertygande effekt: etos, patos och logos. Dessa är bland de tre viktigaste
begreppen inom retoriken (Adler, 2014, s. 31). De går under en samlingsterm som
kan variera från person till person. Några kallar dem för beviskällor (ibid.), en del
för retoriska bevismedel (Lindqvist Grinde, 2008, s. 56), andra för appellformer
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(Vigsø, 2010, s. 221). Både etos, patos och logos behövs för att övertyga (Vigsø,
2010, s. 221; Mral & Olinder, 2011, s. 41). Ibland kan det emellertid vara svårt att
hålla isär dem från varandra, eftersom samma argument kan tillhöra flera av de
retoriska bevismedlen samtidigt (Lindqvist Grinde, 2008, s. 56). Nedan berättar
jag vad etos, patos och logos innebär.

2. 2. 1. Etos
Etos innebär att skildra sin personlighet så att mottagaren upplever avsändaren
som pålitlig (Lindqvist Grinde, 2008, s. 88). Enligt Vigsø (2010, s. 221) och Adler
(2014, s. 70) kan etos inberäkna förtroendet som uppstår i den aktuella
kommunikationen såväl som det förtroende som finns för avsändaren från innan,
men Lindqvist Grinde (2008, s. 88) menar att etos enbart skapas med hjälp av
retorik i den specifika situationen. Att ha ett starkt etos är viktigt, då förtroendet
för avsändaren direkt inverkar på om mottagaren tror på det som berättas
(Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 72).
Det finns tre sätt för avsändaren att skapa etos: arete, phronesis och eunoia
(Lindqvist Grinde, 2008, s. 91; Adler, 2014, s. 70). Arete betyder dygd, och
innebär att mottagaren behöver övertygas om att avsändaren har åtråvärda
egenskaper (Lindqvist Grinde, 2008, s. 92). Det är exempelvis eftersträvansvärt
att upplevas vara rättvis, förnuftig och frikostig (ibid.). I Sverige värdesätts också
att vara ödmjuk, och att förhäva sig själv fungerar sällan (ibid.).
Det andra sättet för att skapa etos, phronesis, kan översättas till förnuft (Lindqvist
Grinde, 2008, s. 93). För att uppvisa phronesis behöver avsändaren visa insikt i
ämnet, vilket kan göras både explicit och implicit (ibid.). Antingen kan
avsändaren visa sig kvalificerad genom att uttryckligen berätta om sina meriter,
eller så kan avsändarens kunskap underförstått framgå genom exempelvis ett
genomtänkt språk (ibid.). En väl sammanhållen layout kan också stärka
avsändarens etos (Mral & Olinder, 2011, s. 40).
Det tredje och sista sättet att bygga upp etos på är eunoia, som betyder välvilja
(Lindqvist Grinde, 2008, s. 93). Mottagarna behöver känna att avsändaren vill
deras bästa och tror på dem (s. 93-94). Det kan åstadkommas genom att
avsändaren exempelvis visar omtanke, medkänsla och uppskattning (ibid.). Att
förslagsvis använda ett personligt du-tilltal tillsätter mottagaren en betydande och
inflytelserik roll, vilket kan stärka avsändarens etos (Hellspong, 2004, s. 252). Det
kan också vara fördelaktigt att genom ett vi-tilltal framställa sig som mottagarnas
jämlike och på så sätt ge en känsla av gemenskap (Alexandersson & Fardelin,
2004, s. 73). Något som däremot kan försvaga avsändarens etos är spydighet och
ironi (Lindqvist Grinde, 2008, s. 93).
Connors (1979, s. 285) påpekar emellertid att avsändaren inte kan skapa etos på
samma sätt i skrift som vid tal. Detta eftersom en talare har en mer välförsedd
omgivning och kan förlita sig på exempelvis klädval, ansiktsuttryck, tonläge och
gester för att påverka mottagarnas uppfattning (ibid.). Skribenten är mer osynlig,
och har enbart möjlighet att övertyga mottagarna om sin pålitlighet genom sitt sätt
att formulera och argumentera (ibid.).

13

2. 2. 2. Patos
Patos innebär att övertyga mottagarna genom att påverka deras känslor (Lindqvist
Grinde, 2008, s. 82). Enligt Lindqvist Grinde (2008, s. 80) är det nämligen ofta
hur vi känner för en viss sak eller fråga som avgör våra val och handlingar. Det är
emellertid svårare att skapa patos i skrift än i tal (Connors, 1979, s. 286). Detta
eftersom talare har möjlighet att ta del av och anpassa sig efter mottagarnas
direkta reaktioner, medan skribenten är mer avskärmad (ibid.).
Det finns två sätt att skapa patos på: uppriktighet och konkretion (Lindqvist
Grinde, 2008, s. 87). Att väcka patos genom uppriktighet handlar om att
avsändaren behöver skildra sina egna känslor i kommunikationen för att kunna
beröra mottagarna (ibid.). Det kan bland annat åstadkommas genom värdeord,
vilket är ord med en instinktiv, emotiv laddning (Melin, 2011, s. 110). Jag tänker
mig även att ett du-tilltal kan påverka. Som tidigare nämnt tillsätter ett du-tilltal
mottagaren i en roll som känns meningsfull, och enligt Carlsson och Koppfeldt
(2008, s. 82) gör tilldelandet av en roll att mottagaren upplever sig vara mer
involverad i problemsituationen, vilket kan stärka patos. För att påverka genom
konkretion är det däremot nödvändigt att avsändaren är utförlig och uttrycksfull i
sina beskrivningar, så att en tydlig bild målas upp för mottagaren (Lindqvist
Grinde, 2008, s. 87). Det går också att komplettera texten med foton (Mral &
Olinder, 2011, s. 41-42). Bilder är nämligen nästan alltid känsloladdade (Melin,
2011, s. 135), och om de ger ett positivt intryck blir materialets text som följd ofta
mer slagkraftigt och omtyckt (s. 37). Vidare påpekar Adler (2014, s. 105-107) att
avsändaren också kan få mottagaren att känna genom fakta och ”välkända
sanningar”.
Det finns förstås en bred repertoar av känslor som är möjliga att väcka. Men om
målet är att förändra ett beteende, kan det vara fördelaktigt att använda sig av
hopp eller fruktan (Lindqvist Grinde, 2008, s. 85; Carlsson & Koppfeldt, 2008, s.
79). De känslorna kan skapas genom att berätta vad som händer om mottagaren
gör respektive inte gör som avsändaren vill, och kan relatera till förslagsvis
ekonomi, prestige, hälsa eller samhället i stort (Lindqvist Grinde, 2008, s. 85). Till
exempel kan hopp skapas genom att beteendet i fråga presenteras som en lösning
på ett problem (Carlsson & Koppfelt, 2008, s. 79). Men det går också att skapa
exempelvis en känsla av kärlek genom att visa goda avsikter (Lindqvist Grinde,
2008, s. 84) eller medlidande genom att rikta mottagarnas uppmärksamhet mot
någon oskyldig som farit illa (s. 86). Störst emotiv effekt får avsändaren genom
att exemplifiera med barn och djur (Lindqvist Grinde, 2008, s. 86; Mral &
Olinder, 2011, s. 55).
En del troper och figurer kan användas för att väcka känslor (Lindqvist Grinde,
2008, s. 292-293). En trop är när ord ”används i en annan betydelse än den
gängse” (s. 253), medan en figur är ord som bildar ”mönster” (s. 254). Troper och
figurer har en tendens att utmärka sig och ger ofta läsaren någon slags
tankeställare (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 85-86), samtidigt som de kan måla
upp mentala bilder och på så sätt stärka trovärdigheten (s. 66). Några av de troper
och figurer som kan väcka känslor är metafor, liknelse, anafor, hyperbol och
synekdoke (Lindqvist Grinde, 2008, s. 292-293). En metafor är när något ersätts
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av en bildlig likhet (s. 257-258). En liknelse är i princip samma sak, fast med ett
så kallat ”jämförelseord” (s. 272). En anafor är när ett ord återkommer i början av
flera meningar (s. 281). Hyperbol är när avsändaren överdriver (s. 266), och
synekdoke är när avsändaren ”låter helheten beteckna delen eller delen beteckna
helheten” (s. 262).

2. 2. 3. Logos
Logos innebär att sakskäl eller rationella resonemang används (Lindqvist Grinde,
2008, s. 79). För att övertyga mottagarna är det nämligen nödvändigt att berätta
vilka anledningar som finns bakom den önskade ändringen (Vigsø, 2010, s. 222).
Det innebär emellertid inte att logosargument alltid är logiska (Hellspong, 2004, s.
250). Logos utgår från mottagarnas förnuft (s. 50) och kan hänvisa till fakta
(Adler, 2014, s. 115), men behöver inte tvunget grundas på sanning (Hellspong,
2004, s. 250). Lindqvist Grinde (2008, s. 79-80) understryker att det går att hitta
sakskäl för allt, och att retorikens logos enbart hjälper att hitta ”bevis” och bygga
upp starka argument.
Det finns två olika slags argument (Lindqvist Grinde, 2008, s. 80). Dessa kallas
för entymem och paradigm (s. 97), och är bland det mest centrala inom retoriken
(s. 102). De kan antingen kombineras eller användas var och en för sig (s. 97),
men resonemangen blir som starkast när båda argumentationstyperna används
tillsammans (s. 99).
Entymem är när en outtalad princip eller ett allmängiltigt påstående grundar en
slutsats (Lindqvist Grinde, 2008, s. 97-98). På så sätt kan ett tankeled från
argumentationen exkluderas, vilket ofta engagerar mer än om avsändaren skriver
ut allt explicit (s. 119). Lindqvist Grinde (2008, s. 80) exemplifierar entymem
med normen om att ”man alltid bör hjälpa nödställda”, som enligt honom kan
användas som underförstått skäl till att mottagaren ska ge stöd till någon i en svår
situation. Fördelen med entymemiska resonemang är att de ofta upplevs som
logiska (s. 99), men enligt Hellspong (2004, s. 250) fungerar de bara om
mottagarna delar den värdering som avsändaren har utgått från.
Paradigm innebär istället att avsändaren argumenterar utifrån ett konkret exempel
(Lindqvist Grinde, 2008, s. 97), vilket ofta påverkar mottagaren på ett mer
emotivt plan (s. 98). Det kan exempelvis vara lämpligt att ta upp en specifik
situation då det eftertraktade beteendet resulterat i något positivt (s. 80). Det går
också att använda bilder, eftersom det finns en allmän föreställning om att bilder
är sanningsenliga (Alexandersson & Elisabeth, 2004, s. 74; Mral & Olinder, 2011,
s. 37). Faktum är att Aristoteles till och med uttryckte att ”vi behöver bilder för att
tänka” (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 1). Det viktigaste vid paradigmatisk
argumentation är att mottagarna upplever exemplet som trovärdigt (Hellspong,
2004, s. 250).
Enligt Connors (1979, s. 288) är det enklare att använda logosargument i skrift än
i tal. Detta eftersom mottagaren kan ta del av texten i egen takt samt läsa den flera
gånger (s. 289), medan den som lyssnar på ett tal behöver få förenklade argument
upprepande gånger för att minnas dem (s. 288-289). I skrift är det också möjligt
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att framställa fakta grafiskt. Mral och Olinder (2011, s. 41) förklarar att ”tabeller,
grafik och andra faktabaserade visualiseringar” ofta upplevs som mer trovärdigt
än att beskriva samma sak med ord, trots att innehållet egentligen är detsamma.

2. 3. Budskapsstrategier
Enligt Larsson (2014, s. 195) är budskapet det viktigaste vid kommunikationen.
Det finns två huvudsakliga strategier för att få fram det avsedda budskapet (s.
197), men de benämns olika från person till person. Mårtenson (2009, s. 404)
kallar dem för informativ respektive transformativ strategi. Gregory (2006, s. 3)
nämner dem som information/argumentation-strategi och känsla/underhållstrategi. Larsson (2014, 197) går efter begreppen rationell och emotionell strategi.
Denna rapport utgår från Larssons terminologi.
Området budskapsstrategier utgår från retorikens bevismedel (Larsson, 2014, s.
195), och handlar om att välja taktik för att effektivt nå ut till mottagarna
(Mårtenson, 2009, s. 404) och väcka uppmärksamhet (Gregory, 2006, s. 2). Den
rationella strategin presenterar sakskäl för beteendet (Larsson, 2014, s. 197). Det
kan exempelvis inkludera fakta, siffror (s. 197-198) eller en uppräkning av
beteendets fördelar (Mårtenson, 2009, s. 407). Den rationella strategin är ofta mer
rättfram än den emotiva (Gregory, s. 3), och används vanligtvis om
kommunikationens syfte är att avlägsna eller kringgå ett problem (Mårtenson,
2009, s. 407). Enligt min tolkning kan den rationella strategin likställas med en
övervägande användning av logos i materialet.
Den emotiva strategin kompletterar däremot informationen med känslor (Gregory,
2006, s. 3). Det kan exempelvis innebära att skapa associationer (Larsson, 2014, s.
197), använda bilder (s. 198), inte avslöja kommunikationens ämne direkt
(Gregory, 2006, s. 5), utforma en tilldragande layout samt få mottagarna att
uppleva empati och ”personlig relevans” (Mårtenson, 2009, s. 416). Min tolkning
är att den emotiva strategin innebär att patos dominerar i materialet.
Vidare anser både Larsson (2014, s. 198), Mårtenson (2009, s. 406) och Gregory
(2006, s. 18) att det är nödvändigt att avsändaren utgår från målgruppen vid valet
av strategi. Gregory (s. 3) förtydligar emellertid att en strategi inte behöver
exkludera den andra. Det finns olika nivåer av båda strategierna, och exempelvis
kan graden av känsla i en emotiv strategi variera stort från material till material (s.
4). Ofta kan det vara fördelaktigt att använda en kombination av strategierna,
särskilt om syftet både är att locka till läsning, informera och övertyga mottagarna
(s. 3-4).
Så vad skiljer retorikens bevismedel från budskapsstrategier? Utifrån litteraturen
upplever jag att bevismedlen fokuserar på hur förtroende, känsla och förnuft kan
skapas, medan teorin om budskapsstrategier är mer inriktad på i vilken grad som
fakta respektive känsla framhålls för att skapa engagemang hos mottagarna.
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2. 4. Källkritik
En källa kan definieras som ”ursprunget till vår kunskap” (Thurén, 2013, s. 4).
Källkritik används för att värdera om det som står i en källa stämmer (ibid.). För
att avgöra om en källa är trovärdig finns fyra huvudsakliga kriterier att utgå från:
äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (s. 8). Kortfattat handlar det om
att källan ska ärlig, nära i tid, självständig och opartisk (ibid.). Booth, Colomb och
Williams (2004, s. 83) lägger till att trovärdigheten stärks om skribenten är
forskare eller erfaren författare, om förlaget ger ut böcker för läroverk, om källan
är granskad samt om den publicerats för inte alltför länge sedan.
I teoridelen har jag utgått från fjorton titlar, men övervägande boken Klassisk
retorik för vår tid av Lindqvist Grinde (2008). Han är filosofie doktor och
universitetslektor i retorik (ibid.) och har därför erfarenhet inom det teoretiska
fältet. Han grundar emellertid inte sina påståenden på egen forskning, utan tar
stöd i andra verk. Boken har en lång förteckning med både forskningsrapporter,
webbartiklar och vanlig litteratur, och kan alltså kritiseras för att vara beroende av
andra källor. Det Lindqvist Grinde skriver borde därför ses som en fingervisning
snarare än fakta. Detta är emellertid vanligt för området. Enligt Söderlund (2018)
grundas retorikens tillförlitlighet på att den är rimlig och välanvänd, snarare än på
empiriska studier. Teorin i sig är alltså ”trovärdig men inte validerad” (ibid.).
Retoriken är ett gammalt ämnesområde, vilket gör att det har passerat lång tid från
när retoriken uppkom och källorna skapades. Booth, Colomb och Williams (2004,
s. 83) påpekar emellertid att en källas aktualitet beror på vilket område den
behandlar. Eftersom grundprinciperna för retoriken är desamma idag som de var
vid antiken, kan källorna anses vara trovärdiga trots det svaga tidssambandet.
Vidare är samtliga källor som jag har refererat till i teori-delen antingen
publicerade av ansedda förlag eller undersökta av ämnesexperter. Flera av titlarna
har dessutom använts som kurslitteratur tidigare under utbildningen, vilket både
stärker deras relevans och pålitlighet.
Därtill har jag varit kritisk i mitt urval av information inom det teoretiska fältet
budskapsstrategier, trots att det är användbart för mitt arbete. Detta eftersom
teorin främst används inom marknadsföring av produkter (Larsson, 2014, s. 197),
vilket inte är studiens område. Larsson (s. 198-199) påpekar visserligen att
budskapsstrategier går att tillämpa i annat också, men för att behålla fokus på
kunskapsförmedling och påverkan snarare än reklam har jag gjort extra noggranna
avgränsningar från sådant inom teorin jag bedömde var irrelevant eller opåkallat
att applicera. Av denna anledning kommer jag också utgå mer från retoriska
bevismedel än budskapsstrategier i min gestaltning.
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3. Tidigare forskning
I detta kapitel beskrivs två undersökningar som relaterar till retorik respektive
budskapsstrategier. Den ena studien påvisar effekten av retoriska bevismedel,
medan den andra skildrar hur val av budskapsstrategi påverkar mottagarnas
engagemang för informationsmaterialet.

3. 1. Effekten av retoriska bevismedel
Martin Rife (2010, s. 260) undersökte om svarsfrekvensen på en webbaserad
enkät ökar när retoriska stilgrepp används i det mejl som enkätlänken bifogas i.
Han började med att skicka ut ett rekryteringsmejl till 100 programansvariga på
högskolor, som vidarebefordrade det till sina studenter (s. 271). Hälften av mejlen
var kortfattade och hade enkätlänken bifogad, medan resten var lite längre och
krävde att studenten svarade för att få tillgång till enkäten (ibid.). Mejlen var inte
skrivna utifrån några retoriska principer och genererade enbart tolv svar på
enkäten totalt (ibid.). Rife (ibid.) konstaterar att svarsfrekvensen inte påverkades
av mejlens längd eller om enkäten var bifogad direkt.
Sedan skrev han om mejlet med enkätlänken utifrån strategierna etos, patos, logos
och kairos (Rife, 2010, s. 271). Kairos betyder ”det rätta ögonblicket” (Lindqvist
Grinde, 2008, s. 49) och innebär att avsändaren tar hänsyn till i vilken situation
som budskapet är mest effektivt att leverera (s. 49). Rife skapade etos i mejlet
genom att framställa sig som en doktorstudent istället för en auktoritär forskare
(Rife, 2010, s. 271). Patos uppstod i och med att han, som medstudent, bad om
deras hjälp (ibid.). Sen berättade Rife för studenternas att deras svar skulle
underlätta för honom att avsluta sin avhandling för att skapa logos, och han
kontaktade dem direkt istället för via deras överordnade (ibid.), samt undvek att
skicka mejlet på stressfyllda måndagar för att uppnå kairos (s. 273).
Efter att ha reviderat mejlet utifrån de retoriska principerna fick Rife in fler svar:
totalt 446 stycken (Rife, 2010, s. 271). Han medger att enkäten skickades ut till
många fler personer än tidigare, att det inte går att veta om det var ett specifikt
bevismedel som ökade svarsfrekvensen, samt att mer forskning behövs för att
kunna dra en ordentlig slutsats (ibid.). Studien indikerar emellertid att fler
studenter var benägna att svara på enkäten efter att Rife arbetat för att skapa etos,
patos, logos och kairos i mejlet (s. 272-273).

3. 2. Budskapsstrategiernas inverkan
Judy Gregory (2006, s. 1) studerade hur valet av budskapsstrategi påverkar
mottagarnas intresse. Syftet med undersökningen var ta reda på vilken av de två
strategierna – rationell eller emotiv – som motiverar mottagare att läsa material
som handlar om hälsa (Greogry, 2006, s. 6). För att komma fram till det skapade
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hon åtta broschyrer och vykort med information om olika hälsorisker (s. 7). De
innehöll samma fakta men hälften formgavs och formulerades utifrån den
rationella strategins principer, medan den andra hälften utformades utifrån den
emotiva strategin (ibid.). Sedan intervjuades 34 stycken högskoleelever, som fick
titta på och resonera kring materialen (s. 9).
Undersökningen indikerade att mottagarnas intresse och de förväntningar som
uppstår influeras av vilken budskapsstrategi som avsändaren använder (Gregory,
2006, s. 9). Den antydde också att det första intrycket kan vara avgörande (s. 10).
Detta eftersom flera av respondenterna värderade materialen enbart utifrån deras
framsidor (ibid.). Men reaktionerna på strategierna var varierade. Några tyckte att
den rationella strategin var fantasilös, andra tydlig (s. 13). Några ansåg att den
emotiva strategin var medryckande, andra otydlig (s. 11). Trots olikheterna kunde
Gregory dra en generaliserad slutsats utifrån resultatet:
•
•

den rationella budskapsstrategin kan vara lämplig att använda om målgruppen är
intresserad av ämnet och försöker hitta information om det
den emotiva budskapsstrategin kan väcka uppmärksamhet hos en målgrupp som inte är
intresserad av ämnet eller försöker hitta information om det (Gregory, 2006, s. 17).

Gregory (2006, s. 17) tillägger emellertid att en emotiv budskapsstrategi kan
innebära fler risker än en rationell. Detta på grund av att materialet ofta är
otydligare, samt ämnar locka med estetik (ibid.). Om mottagaren anser att
materialet är oattraktivt finns därför risk för att det ignoreras (ibid.).

3. 3. Källkritik
Båda forskningsrapporterna hittades genom databasen Primo, har granskats av
experter samt är publicerade i väletablerade och tillförlitliga tidskrifter. Gregorys
studie har getts ut i Journal of nonprofit & public sector marketing. Den tillhör
Taylor & Francis Group: ett företag som sedan över 200 år tillbaka har riktat in
sig på forskningspublikationer (Taylor & Francis Group, 2018). Rifes studie har i
sin tur publicerats i IEEE Transactions on Professional Communication, vilket är
en vetenskaplig tidskrift om forskning inom det kommunikativa fältet (IEEE
Xplore, 2018). En sökning i Primo påvisar dessutom att Rife medverkat i många
andra utgivna skrifter: både forskningsrapporter och facklitteratur.
Undersökningarna behandlar andra ämnesområden och riktar sig mot andra
målgrupper än min studie. Deras resultat kan emellertid användas som stöd i mitt
eget projekt. Mitt syfte är att skapa ett material som kan påverka målgruppens
inställning – men för att göra det behöver det avsedda budskapet nå fram
ordentligt. Här kan jag inspireras av Gregorys undersökning, som visar hur valet
av budskapsstrategi kan påverka mottagarnas engagemang och mottaglighet.
Vidare stödjer studien av Rife mitt val av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen
skulle behöva kompletteras med vidare forskning, men indikerar att de retoriska
bevismedlen kan användas för att påverka mottagarna. Trots att studiens specifika
fall handlar om en kortlivad förändring av ett engångsbeteende snarare än att
skapa en vana, antyder den att bevismedlen har positiv inverkan.
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4. Metod
I detta kapitel återges hur empirisk data har samlats in under studien. Metoderna
inkluderar intervju, textanalys, enkätundersökning samt utvärderade tester.
Avsnittet innehåller också metodkritik samt reflektion kring studiens etik.

4. 1. Intervju
En intervju går ut på att en eller flera respondenter svarar på frågor (Denscombe,
2016, s. 263). Frågorna ska behandla ett ämne som bestämts på förhand (s. 266).
En intervju kan vara lämplig i början av arbetsprocessen för att få in information
om hur något ser ut i dagsläget, samt kan vara användbar för att utvinna
information från en ämnesexpert (Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind, 2015, s.
83). För att få insikt i problemets bakgrund har jag intervjuat en anställd hos
uppdragsgivaren Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö. Intervjun kan inte bidra
med svar på forskningsfrågan, men är relevant att genomföra för att rama in
projektet. Jag ämnade även ta reda på innehåll som kunde passa att ha med i
gestaltningen.
Det finns tre olika slags intervjuer: ostrukturerad, strukturerad och
semistrukturerad. En intervju som är ostrukturerad kan upplevas vara likt ett
vanligt, ledigt samtal (Martin & Hanington, 2012, s. 102). En intervju som är
strukturerad förutsätter att forskaren strikt kan hålla sig till frågor som har
förberetts tidigare (ibid.). En semistrukturerad intervju är emellertid en
kombination av dem: den tillåter att planera frågor på förhand samtidigt som
forskaren kan vara flexibel gällande deras ordning och eventuellt nya frågor som
dyker upp under intervjuns gång (Denscombe, 2016, s. 266). Med detta i åtanke
valde jag att göra en semistrukturerad intervju.

4. 1. 1. Intervjufrågor
Inför intervjun förberedde jag en kort intervjumanual. En intervjumanual
innehåller de övergripande frågorna som forskaren vill behandla och kan på så
sätt hjälpa styra tillbaka intervjun till ämnet efter ett eventuellt sidospår (Holme &
Solvang, 1997, s. 100-101). I enlighet med råden som Häger (2007, s. 56) ger om
intervjuteknik, formulerade jag öppna frågor för att motverka att svaren skulle
begränsas till relativt intetsägande upplysningar som ja och nej. Frågorna i
intervjumanualen var:
•
•
•
•
•
•

Hur arbetar ni för att öka utsorteringsgraden av matavfall?
Varför upplever ni att utsorteringen av matavfall inte fungerar?
Varför är det främst personer i Strängnäs flerbostadshus som utgör ett problem?
Vad tror ni är orsaken till att personer med tillgång till kärl inte sorterar ut matavfall?
Varför anser ni att information är lösningen på problemet?
Vad händer med maten efter att den har sorterats ut och vilka effekter får utsorteringen?
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4. 1. 2. Intervjuperson
Jag intervjuade Isa Nelsson. Hon tog examen från Textdesignprogrammet på
Mälardalens högskola år 2015, och är sedan två år tillbaka verksam som
marknadskommunikatör hos Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (Nelsson,
2018). Där arbetar hon främst med att informera om och marknadsföra sådant som
har med återvinning att göra (ibid.).
Jag valde Isa som informant eftersom hon genom sitt arbete har kunskap som är
värdefull för min undersökning. På så sätt gjorde jag ett systematiskt urval, vilket
enligt Holme och Solvang (1997, s. 101) är när en intervjuperson väljs utifrån
fördefinierade krav snarare än av slumpen.

4. 1. 3. Intervjusituation
Intervjun genomfördes i en inglasad konferenssal hos Eskilstuna Strängnäs Energi
& Miljö. Människor hördes passera utanför och intervjun avbröts ett par gånger av
personer som behövde prata med Nelsson, men för det mesta kunde vi tala ostört.
Intervjun pågick i lite mer än en timme och spelades till stor del in genom
mobiltelefonens funktion för röstinspelning. Jag antecknade också på dator
samtidigt som intervjun pågick. Intervjumanualen som jag förberett innan
utgjorde grunden för samtalet, men följdes inte till punkt och pricka. Detta
eftersom det ofta dök upp följdfrågor som ändrade inriktningen på samtalet.

4. 1. 4. Metodkritik
Enligt Denscombe (2016, s. 289) är information som tillhandahålls genom
intervjuer inte nödvändigtvis sanningsenlig, eftersom den grundas på
intervjupersonens subjektiva upplevelse av något snarare än fakta. Jag har detta i
åtanke, men eftersom jag gör arbetet på uppdrag från Eskilstuna Strängnäs Energi
& Miljö är det till fördel för dem att vara ärliga och förtydliga om de inte har
grund för sina påståenden. Jag kan alltså förutsätta uppriktighet från deras håll, då
det annars skulle kunna påverka deras slutgestaltning negativt.
Eftersom intervjun var lång, gjorde jag ingen transkribering. Istället återberättar
jag informationen som är relevant för studien i form av referat i rapportens
resultat-kapitel. Vid behov finns ljudfilen från inspelningen tillgänglig.
Efter att intervjun hade pågått i ungefär 40 minuter verkade samtalet avrundas.
Alla frågor var ställda och det föreföll inte finnas mer att säga. Därför stängde jag
av röstinspelningen. Samtalet fortsatte emellertid oplanerat efter detta.
Följaktligen spelades inte slutet på intervjun in.
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4. 2. Textanalys
Att analysera ett textmaterial kan ha flera funktioner. Analysen kan bland annat
underlätta förståelse av en viss sorts text, inspirera egna skrifter eller påvisa
brister med ett specifikt material (Hellspong, 2001 s. 13). Ofta har analysen ett
förbestämt mål, exempelvis att ta reda på hur pass väl utförd texten som
undersöks är (s. 14). Gemensamt för alla textanalyser är dock avsikten att utreda
vad det är som utmärker texten i fråga (Ledin & Moberg, 2010, s. 153-154).

4. 2. 1. Analysmall och analysmaterial
I min analys har jag utgått från relevanta delar av Hellspongs (2001, s. 100-106)
mall för retorisk analys. En retorisk analys undersöker hur väl en text förmår att
övertyga (s. 99). Analysen kan bland annat utreda huruvida en text förhåller sig
till persuasiva principer och visa om retoriken brister (s. 107). Den kan också
påvisa strategier som passar att använda i egen text (ibid.).
Jag har analyserat det befintliga materialet som Eskilstuna Strängnäs Energi &
Miljö använder (se: Bilaga 1) för att få fler att sortera ut matavfall. Sevab
Strängnäs Energi, som är en av ägarna av Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
(Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, 2018), står som avsändare. Det är ett
informationsblad bestående av fram- och baksida, som har skickats ut i tryckt
form till några av de boende i Strängnäs flerbostadshus. Analysen ämnar inte
bidra med svar på forskningsfrågan. Istället är syftet att utifrån tidigare kunskap
utvärdera hur pass övertygande det befintliga materialet är. Detta för att kunna
resonera kring om materialets utformning bidragit till att problemet kvarstår.

4. 2. 2. Metodkritik
I min analys har jag tillämpat ett kritiskt synsätt för att få en uppfattning om det
befintliga materialets persuasiva förmåga. Men det innebär inte nödvändigtvis att
textens tänkta målgrupp skulle uppleva och tolka texten på samma sätt. För att
veta det skulle storskaliga användartester behöva genomföras.
Vidare har jag behövt utgå från mina personliga erfarenheter och kunskaper för att
granska materialet. Det gör att det finns viss subjektivitet i analysen. Om metoden
skulle genomföras igen men utav en annan person, finns alltså inte någon garanti
för att resultatet skulle bli detsamma. Detta eftersom varje individs förkunskaper,
värderingar och ändamål skiljer sig åt, vilket gör det svårt att uppnå fullkomlig
objektivitet när man läser och tolkar en text (Ledin & Moberg, 2010, s. 153-154).
Analysens resultat bör därför ses mer som en indikation eller riktlinje, än som ett
faktum.
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4. 3. Enkätundersökning
För att tidigt inkludera målgruppen i designprocessen och kunna utgå från deras
behov och preferenser, behövde jag mer information om dem. Enligt Goodman,
Moed och Kuniavsky (2012, s. 327) kan en enkätundersökning vara den mest
effektiva metoden för att få in data om de avsedda användarna och på så sätt
kartlägga ett mönster hos dem. Undersökningen utförs med hjälp av ett formulär
med frågor om exempelvis respondentens egenskaper, beteenden eller attityd
gentemot ett visst ämne (Martin & Hanington, 2012, s. 140).
En enkätundersökning kan antingen genomföras i forskarens närvaro med ett
tryckt frågeformulär, eller i webbaserad form (Denscombe, 2016, s. 29). Jag
utformade en digital enkät. Detta eftersom internet underlättar spridning (Martin
& Hanington, 2012, s. 140), vilket möjliggör att samla in mycket data under kort
tid (Denscombe, 2016, s. 259). Att använda en webbaserad enkät är också
fördelaktigt eftersom det är kostnadseffektivt och miljövänligt, samtidigt som det
möjliggör automatisk sammanställning av insamlad data (s. 36). Det finns inte
heller något som tyder på att det digitala formatet skulle ge ett mindre tillförlitligt
resultat (ibid.). Jag tänker mig snarare att det kan locka fler till att svara på
enkäten eftersom det ger respondenten frihet att själv välja när och var frågorna
ska besvaras.
Det finns två tänkbara mål med att använda enkät som metod: ett beskrivande och
ett förklarande (Goodman, Moed och Kuniavsky, 2012, s. 331). En enkät med ett
beskrivande mål ämnar få konkreta uppgifter som definierar målgruppen och
deras beteenden, medan en enkät med ett förklarande mål avser att ta reda på om
det finns något samband mellan respondenternas svar (ibid.). Jag hade både ett
beskrivande och förklarande mål med min enkätundersökning. Detta eftersom jag
var intresserad av de individuella svaren, men också ville se hur de förhöll sig till
varandra – exempelvis om det fanns en koppling mellan respondenternas kunskap
i ämnet och deras vana att sortera eller inte sortera ut matavfall.
Resultatet på enkätundersökningen har använts för att bekräfta det problem som
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö påstod finns, samt för att kartlägga
målgruppens informationsbehov, attityder och mediepreferenser.

4. 3. 1. Enkätfrågor
Det finns två olika slags frågor: öppna och slutna (Denscombe, 2016, s. 252). En
öppen fråga låter respondenten formulera ett eget svar, vilket möjliggör
omfattande respons och komplexa tankar (ibid.). En sluten fråga har däremot
bestämda svarsalternativ som respondenten får välja mellan, vilket ofta
underlättar och effektiviserar arbetet både för personen som svarar och den som
sen ska analysera undersökningens data (s. 253). Öppna frågor innebär alltså en
större arbetsbelastning för både respondenten och forskaren, och bör därför
användas sparsamt (Goodman, Moed & Kuniavsky, 2012, s. 333). Med detta i
åtanke valde jag att använda övervägande slutna frågor. Frågeformuläret innehöll
enbart två öppna frågor, som ämnade förtydliga bilden av respondenternas
tidigare kunskap.
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Enligt Goodman, Moed & Kuniavsky (2012, s. 341) borde frågeformulär
innehålla färre än 30 frågor för att inte ta för lång tid att besvara. Min enkät bestod
av totalt 17 frågor, men alla respondenter hade inte möjlighet att svara på samtliga
frågor. Detta för några av frågorna hade en funktion som vidarebefordrade
respondenten till en följdfråga om ett visst svar angavs. Vidare hade några av
frågorna en förtydligande beskrivning eller exemplifiering för att undvika
eventuella missförstånd. Enkätens frågor, inklusive följdfrågor, var följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bor du i ett flerbostadshus i Strängnäs med tillgång till kärl för matavfall?
Hur gammal är du?
Gör du vardagliga val för att gynna miljön?
Skulle du vara villig att ändra dina vanor om det påverkade miljön positivt?
Skulle du vara villig att ändra dina vanor om det påverkade din ekonomi positivt?
Blandar du ditt matavfall med andra sopor?
– Följdfråga vid ja: Varför blandar du ditt matavfall med andra sopor?
– Följdfråga vid nej: Varför sorterar du matavfall separat från andra sopor?
Har du fått skriftlig information om sortering av matavfall från din kommun eller
fastighetsägare?
– Följdfråga vid ja: Läste du informationen som du fick om sortering av matavfall?
Vet du vad som räknas som matavfall och hur matavfall sorteras?
Vet du vad som händer med matavfall som har sorterats separat från annat avfall?
– Följdfråga vid ja: Förklara vad som händer med matavfall som har sorterats separat
från annat avfall.
Vet du vilka långsiktiga följder/effekter sortering av matavfall får?
– Följdfråga vid ja: Förklara vilka långsiktiga följder/effekter sortering av matavfall får.
Vad upplever du att du behöver veta mer om?
Genom vilket medium tar du helst/bäst till dig information från kommunen?

Varje fråga var sluten, bortsett från öppna följdfrågor på fråga nio och tio. De
flesta av de slutna frågorna var så kallade flervalsfrågor. En flervalsfråga är den
vanligaste frågevarianten och innebär att respondenten kan välja ett av flera
alternativ (Goodman, Moed & Kuniavsky, 2012, s. 333). Men eftersom
följdfrågorna på enkätens sjätte fråga inte nödvändigtvis enbart har ett svar,
utformade jag dem däremot som checklistfrågor. En checklistfråga är när
respondenten kan kryssa i valfritt antal alternativ (s. 334). Därtill har jag varit
noga med att undvika ordet inte i frågorna. Detta eftersom ordet inte skapar så
kallade negativa frågor, vilket tenderar att orsaka missförstånd (s. 336).

4. 3. 2. Urval av respondenter
Jag gjorde ett så kallat sannolikhetsurval, vilket Holme & Solvang (1997, s. 21)
förklarar som när ett ”representativt tvärsnitt” används i en studie. Eftersom jag
omöjligen kunde få alla boende i Strängnäs flerbostadshus att svara på mina
frågor, fick en mindre andel respondenter representera målgruppen som helhet.
Enligt Denscombe (2016, s. 43-44) är det lämpligt att sprida frågeformulär i
grupper på sociala medier, eftersom de ofta är inriktade på ett specifikt ämne eller
följs av en viss typ av människor som kan vara relevanta för studien. Min enkät
delades på Facebook hos Sevab Strängnäs Energi, som har 833 följare (Sevab
Strängnäs Energi, 2018). De är en av ägarna av Eskilstuna Strängnäs Energi &
Miljö (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, 2018), och många av de som följer
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verksamheten bor troligen i Strängnäs.
Frågeformuläret lades också ut som annons av Sevab Strängnäs Energi. Facebook
har nämligen uppgifter om sina medlemmar som gör att sponsrade annonser går
att rikta mot specifika individer (Denscombe, 2016, s. 45). Detta eftersom varje
medlem har en profil som kan innehålla information om exempelvis bakgrund och
aktiviteter (Heide, Johansson & Simonsson, 2012, s. 235). Det möjliggjorde för
mig att nå ut till fler inom målgruppen. Jag delade också enkäten personligen samt
hänvisade bekanta till att svara på och dela frågorna i förhoppningen om att skapa
ett snöbollsurval, vilket Denscombe (2016, s. 76) förklarar som när respondenter
hjälper att hitta nya respondenter. Enkäten var öppen i ungefär fem veckor.

4. 3. 3. Metodkritik
Det var 49 personer från målgruppen som svarade på enkäten. Resultatet är alltså
inte nödvändigtvis representativt för hela målgruppen och går inte att generalisera.
Det ger emellertid en fingervisning om hur målgruppen ser ut och tänker.
Av etiska skäl klargjordes enkätens ämne och syfte i en beskrivning innan själva
frågeformuläret. Det finns därför en risk för att personer som upplever ämnet som
ointressant har sett enkäten men valt att inte svara på den, medan desto fler av de
som redan sorterar ut matavfall och är miljömedvetna har tagit sig tid. Det gör att
statistiken kan skilja sig från hur det ser ut i verkligheten: det är möjligt att det
finns fler som inte sorterar ut än vad enkätens svar påvisar. Därtill spreds enkäten
enbart via Internet, vilket kan orsaka partiskhet mot sociala medier vid frågan om
genom vilket medium som respondenten föredrar att få information.
Adderas svarsfrekvensen på checklistfrågornas alternativ blir summan högre än
antalet respondenter som svarade på frågorna, eftersom det inte fanns någon
begränsning på hur många svarsalternativ som respondenterna kunde välja.
Resultatet på checklistfrågorna visar därför hur många av frågornas totala antal
respondenter som höll med om varje alternativ, snarare än vilket alternativ som
respondenterna kunde identifiera mest vid. Det är möjligt att resultatet hade sett
annorlunda ut om respondenterna behövt prioritera ett alternativ framför de andra.
Vidare möjliggjorde checklistfrågorna paradoxala svarskombinationer. Till
exempel svarade några personer ”Vet inte/har inte tänkt på det” tillsammans med
andra alternativ på frågan ”Varför blandar du matavfall med andra sopor?”, vilket
påvisar att de trots allt vet skälen bakom vanan.
Enkätundersökningar utgår därtill enbart från respondenternas egna tolkningar av
dem själva (Martin & Hanington, 2012, s. 140). Det gör att svarens autencitet
påverkas av deras självinsikt (Goodman, Moed & Kuniavsky, 2012, s. 328) och
att den som analyserar undersökningens data inte kan veta huruvida
respondenterna svarat sanningsenligt eller inte (Denscombe, 2016, s. 260). Jag
kan exempelvis tänka mig att vissa personer skulle kunna uppleva att frågorna har
”rätt” eller ”fel” svar, och på så sätt influeras av att göra ”bra” ifrån sig.
Vidare skapade och delade jag enkäten innan examensarbetet officiellt börjat.
Detta för att hinna med mer under kursens gång. Men som en följd hade jag inte
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satt mig in i projektet ordentligt. Det gjorde att frågeformuläret blev längre än vad
som antagligen var nödvändigt, då jag inte var helt säker på vad jag var ute efter.
Med större insikt hade jag säkerligen kunnat göra enkäten mer koncis, och på så
sätt nått ut till fler respondenter.
I efterhand inser jag att frågan ”Vad upplever du att du behöver veta mer om?”
hade behövt ytterligare ett alternativ. Fyra personer valde att inte svara på frågan,
sannolikt för att de upplever att de inte behöver veta mer om matavfall. Om
alternativet ”Jag behöver inte veta något mer” hade funnits tillgängligt, skulle
resultatet kanske sett annorlunda ut.
Därtill är det möjligt att personer som fick en öppen följdfråga efter att ha svarat
ja på ”Vet du vad som händer med matavfall som har sorterats separat från annat
avfall?” tyckte att det var ansträngande att behöva skriva ett manuellt svar. Risken
är därför att de svarade nej på nästkommande fråga – ”Vet du vilka långsiktiga
följder/effekter sortering av matavfall får?” – för att slippa göra om det.

4. 4. Utvärderande tester
Under designprocessen utförde jag två utvärderande tester. Detta med syfte att ta
reda på om gestaltningen hade avsedd inverkan och hur väl den förhöll sig till
läsarna. Ett utvärderande test kan nämligen förklaras som ett sätt att bedöma en
produkts effekt och användbarhet genom att låta möjliga användare testa den och
tycka till (Martin & Hanington, 2012, s. 74). På så sätt involverade jag alltså
potentiella mottagare i arbetet, vilket stärker studiens anknytning till
användarcentrerad design. Vidare förordar Martin och Hanington (ibid.) en
iterativ användning av tester, vilket är orsaken till att jag valde att genomföra två
tester istället för ett.
Till de utvärderande testerna använde jag två hjälpmedel: prototyp och
frågeformulär. Det förklaras närmare nedan.

4. 4. 1. Prototyp
Ett utvärderande test är mest fördelaktigt att använda medan produkten
fortfarande är under utveckling, eftersom det är enklare att åtgärda eventuella
brister i ett tidigt skede än vid produktion (Martin & Hanington, 2012, s. 74).
Därför utförs ofta sådana tester med hjälp av en prototyp (ibid.), vilket är ett
fysiskt utkast av produkten i fråga (Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind, 2015, s.
154). Det finns två olika slags prototyper: low-fidelity och high-fidelity (Martin &
Hanington, 2012, s. 74). En prototyp med low-fidelity brukar vara en enklare
skiss, medan en prototyp med high-fidelity är mer lik den avsedda slutprodukten
(ibid.). Jag utformade en prototyp med high-fidelity, eftersom ändamålet var att ta
reda på hur ett näst intill färdigt informationsmaterial om matavfallssortering
grundat på retoriska bevismedel och budskapsstrategier upplevdes av användarna.
Med utgångspunkt i teorin samt den dittills insamlade empirin utformade jag
alltså en prototyp av gestaltningen, som reviderades utifrån utvalda delar av det
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första testets resultat. Sedan testades den ändrade versionen för att ta reda på om
gestaltningen genererade ett annat gensvar. Detta för att bekräfta om justeringarna
påverkade vad läsarna tyckte om materialet samt för att se om materialet höll sig
på en stadig nivå. Testprocessen såg alltså ut så här:
Utforma prototyp à testa à revidera à testa igen

Efter det andra utvärderande testet gjorde jag ingen ytterligare revidering. Detta
eftersom det andra testet enbart ämnade se om intrycket av gestaltningen blev
annorlunda efter ändringarna.

4. 4. 2. Frågeformulär
Som tidigare nämnt är frågeformulär ett behändigt sätt att ta reda på och förvalta
användares åsikter (Martin & Hanington, 2012, s. 140). Därför har jag använt det
för att samla in respondenternas svar vid de utvärderande testerna. Med skillnad
från den tidigare enkätundersökningen har jag emellertid använt tryckta formulär,
istället för digitala över distans. Detta för att det är enklare att avgöra om svaren
är sanningsenliga när undersökningen sker på plats (Denscombe, 2016, s. 260).
Det är förstås inte möjligt att avgöra om respondenternas åsikter är ärligt angivna,
men genom att använda tryckta formulär vid fysiska tester kunde jag i alla fall
försäkra mig om att prototypen blev läst och att respondenterna inte influerades av
andra personer. Det gav även respondenterna chansen att ställa frågor om något
var oklart.
Ett tag övervägde jag att använda fokusgrupper istället för enkäter. En fokusgrupp
är när ett antal frågor diskuteras muntligen i en grupp respondenter (Wikberg
Nilsson, Ericsson & Törlind, 2015, s. 87), vilket hade kunnat ge upphov till en del
intressanta åsiktsutbyten. Jag valde emellertid bort metoden av två orsaker. För
det första upplever jag att svar från ett frågeformulär är enklare att sammanställa,
analysera och presentera. Sen kändes också risken för grupptryck i en fokusgrupp
stor. Jag ville att alla skulle delge sina ärliga tankar och inte kunna påverkas av de
andra respondenternas åsikter.
Syftet med de utvärderande testerna var att samla in information om vad
användarna tyckte om gestaltningen och ta reda på om den hade någon inverkan
på dem. I formuläret ställde jag därför främst så kallade attitydfrågor.
Attitydfrågor ämnar ta reda på om en produkt gör användarna nöjda samt om den
förhåller sig deras preferenser och önskemål (Goodman, Moed och Kuniavsky,
2012, s. 331-332). Det kan till exempel innebära att fråga om materialet har några
brister och om innehållet motsvarar respondenternas förväntningar (s. 332).
För att alla respondenter skulle testa gestaltningen under likvärdiga förutsättningar
använde jag samma enkät med samma instruktioner vid båda testomgångarna.
Formuläret innehöll totalt 22 frågor, men de två första hade enbart demografiskt
syfte. Resten rörde prototypen. Några av frågorna var öppna, eftersom jag ville
möjliggöra för respondenterna att reflektera fritt. Öppna frågor är nämligen inte
lika begränsande som flervalsfrågor (Denscombe, 2016, s. 252).
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Jag använde även likertskalor i formuläret. En likertskala är en slags flervalsfråga
där ett påstående förses med en femgradig skala (Denscombe, 2016, s. 351). De
fem alternativen sträcker sig mellan två ytterligheter och erbjuder neutralitet i
mitten av skalan (Goodman, Moed & Kuniavsky, 2012, s. 339; Bryman, 2011, s.
157). Respondenterna tar sedan ställning till i vilken grad de håller med om
påståendena, vilket möjliggör att utläsa ”intensiteten i en känsla eller upplevelse”
(Bryman, 2011, s. 157). Ofta brukar siffran ett representera att respondenten inte
alls håller med om påståendet i fråga, medan siffran fem brukar representera att
respondenten helt håller med (Jamieson, 2004, s. 1217; Bryman, 2011, s. 157). Så
här såg alternativen i mina likertskalor ut:

Bild/figur 1: Alternativen i mina likertskalor

Anledningen till att jag valde att använda likertskalor var för att komplettera
svaren från de öppna frågorna med kvantitativ data, men samtidigt tillåta
nyanserade svar. Likertskalor brukar dessutom användas för att mäta attityden
gentemot något (Jamieson, 2004, s. 1217; Bryman, 2011, s. 157), vilket som
tidigare nämnt var mitt mål med de utvärderande testerna. Bryman (2011, s. 235)
påpekar också att likertskalornas ”kodning” gör resultatet lätt att sammanställa.
Skalornas numrerade svarsalternativ möjliggjorde för mig att summera siffrorna
från respektive påstående, och på så sätt göra konkreta jämförelser mellan
testomgångarna. Vidare utgår jag från positivt formulerade påståenden, vilket
enligt Bryman (ibid.) innebär att en högre summa motsvarar ett mer positivt
gensvar gentemot det som testas. Hela frågeformuläret finns som Bilaga 3.

4. 4. 4. Urval av respondenter
Jag har använt en tillgänglig grupp, vilket enligt Patel och Davidson (2011, s. 59)
är personer utanför den avsedda målgruppen. Ett sådant urval av respondenter
används ofta på grund av svårigheter med att få tag på mer lämpade representanter
(ibid.), vilket var hur min situation såg ut. För att få ihop respondenter till de
utvärderande testerna publicerade jag ett inlägg på Facebook, där jag efterfrågade
personer som kunde tänka sig att testa min gestaltning. För att göra testerna mer
attraktiva att delta i och på så sätt öka chansen för fler respondenter, erbjöd jag
dessutom alla som deltog biobiljetter som ESEM finansierade.
Sammanlagt deltog åtta personer i testerna. De delades in i två grupper, med fyra
personer i varje grupp. Samma personer testade alltså inte båda gestaltningarna:
hälften tyckte till om den första prototypen, medan den andra hälften tyckte till
om den reviderade versionen. Det är inte troligt att respondenternas svar har
influerats av att vi är så kallade ”vänner” på Facebook. Detta eftersom jag inte har
nära relation med personerna som deltog, vilket gör det osannolikt att det skulle
finnas en intressekonflikt.
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4. 4. 4. Testsituation
Båda de utvärderande testerna såg ungefär likadana ut. De genomfördes i en
lärosal hos Mälardalens högskola, relativt sent på eftermiddagen. Därför hade
många studenter hunnit gått hem för dagen, vilket gjorde att respondenterna
kunde sitta helt ostörda under testernas gång.
Respondenterna ombads att sprida ut sig i salen, för att de inte av misstag skulle
råka se och influeras av någon annans svar. Den enda avvikelsen var att en
respondent inte hade möjligt att närvara samtidigt som resterande vid första testet.
Därför fick vi träffas separat innan istället, vilket inte borde ha någon inverkan på
resultatet då det enbart gjorde att det tog längre tid för mig att samla in all data.
Totalt tog det ungefär 30 minuter för respondenterna att ta del av materialet och
besvara frågorna.

4. 4. 5. Metodkritik
En attityd kan ta lång tid att ändra, och sannolikt behöver ett informationsutskick
kombineras med andra kommunikativa insatser för att göra långsiktig, märkbar
skillnad. Det är därför svårt att mäta om materialet i fråga skulle få önskvärd
effekt i längden. Det som jag däremot kan se i min mätning är om respondenterna
har fått ny kunskap och om de argument som jag har använt upplevs som
övertygande: något som i sin tur kan leda till en attitydförändring.
Enbart åtta personer medverkade i de utvärderande testerna. Fler respondenter
hade gett studien större tyngd, samt underlättat att se mönster. Därtill är
reaktionen som ett material väcker hos en mottagare en följd av just den
individens personlighet samt kulturella och sociala kontext (Dahlqvist & Linde,
2005, s. 24), vilket medför subjektiva svar. Det innebär exempelvis att ett annat
gensvar mot den reviderade gestaltningen inte nödvändigtvis betyder att
gestaltningen har blivit starkare eller svagare. Istället kan det bero på att
respondenterna tänkt och bedömt annorlunda. Därtill kan det vara svårt att avgöra
svarens genuinitet. Eftersom det är en norm att bry sig om miljön, finns risk att
respondenterna inte vill medge om materialet inte påverkar dem i positiv riktning.
Det är även möjligt att resultatet har påverkats av att testerna utfördes på en
tillgänglig grupp istället för på målgruppen. Patel och Davidson (2011, s. 59)
förklarar nämligen att ”vi inte kan påstå att resultatet gäller för andra grupper än
de undersökta”. Detta eftersom de olika grupperna sannolikt har olika egenskaper,
vilket gör det svårt att avgöra om de skulle tycka likadant om materialet. Krug
(2014, s. 114) påpekar emellertid att tester alltid är användbara, även om den som
testar inte är en avsedd användare. Enligt honom är det bra men inte nödvändigt
att testa materialet på målgruppen (s. 120). Han menar att sådant som kan
förbättras i ett material ofta framhålls oavsett vilka respondenterna är (s. 114), och
att forskaren borde fokusera på att hinna genomföra fler tester snarare än att hitta
”rätt” personer till dem (s. 120). Krug (ibid.) nämner att det till och med kan vara
till en fördel att testa på personer utanför målgruppen, för att säkerställa att
materialet inte är för avgränsat till en specifik grupp individer. Utifrån detta anser
jag att de utvärderande testerna genererade värdefull data, trots att jag inte testade
på målgruppen. Svaren kan fortfarande indikera vad potentiella mottagare tycker
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om materialet och möjliggjorde för mig att se tendenser, utifrån vilka jag fick nya
kunskaper och kunde förbättra materialet.
Trots detta vill jag reflektera kort kring hur testerna med en tillgänglig grupp kan
ha påverkat resultatet. Den primära målgruppen är, som tidigare nämnt, boende i
Strängnäs flerbostadshus som inte sorterar ut. Enkätundersökningen indikerade att
det främst är personer över 56 år. Respondenterna i testerna är dock boende i
Eskilstuna, och de demografiska frågorna i formuläret avslöjade att fem av dem
redan sorterar ut, samt att enbart två hade ”rätt” ålder. Skillnaden mellan
respondenterna och målgruppen är alltså bostadsort, utsorteringsgrad och ålder.
Jag tänker emellertid att bostadsorten är irrelevant. Detta eftersom åsikter
sannolikt inte begränsas till en viss stad, i alla fall inte när städerna ligger så nära
varandra. Det vore annorlunda om det rörde städer med helt skilda kulturer.
Gällande graden av utsortering hade det förstås varit fördelaktigt att få tag på
personer som inte sorterar ut för att se om argumenten hade någon inverkan, men
det är ändå möjligt att se om respondenterna stärkts i sitt val efter att ha tagit del
av informationen. Åldern är det som jag tror kan påverka resultatet mest, eftersom
olika generationers uppväxt och bakgrund sannolikt kan utveckla skilda
preferenser. Men som jag nämnt tidigare, är det fördelaktigt om materialet kan
göra inverkan på vuxna i alla åldrar. Därför kan det vara givande att samla in data
från personer som är olika gamla, även fast materialet inte främst riktas mot dem.

4. 5. Etiska förhållningssätt
Flera av metoderna som genomförts har involverat människor: intervjun,
enkätundersökningen och de utvärderande testerna. Därför har jag varit noga med
det etiska förhållningssättet. Detta bland annat genom att utgå från kraven om
information och samtycke som står i lagen om etikprövning som avser människor.
Lagen angår egentligen inte studenter på högskolan (SFS 2003:460 § 2), men
användes som utgångspunkt av respekt för de medverkande och deras integritet. I
lagen betonas bland annat vikten av att förklara studiens syfte, att de medverkande
själva väljer om de vill delta (§ 16), att de kan ta tillbaka sitt samtycke i efterhand
(§ 19) samt att deras privatliv inte får inkräktas (§ 40).
I enlighet med lagen gav jag studiens intervjuperson och respondenter information
om ämnet, avsikten med undersökningen samt om hur resultatet skulle användas.
Vid intervjun bad jag om tillstånd för att spela in samtalet och använda personens
namn i rapporten. Jag skickade också en kopia av intervjuns referat till
intervjupersonen, så att hon kunde läsa igenom och godkänna innan det blev
offentligt. Vid enkätundersökningen och de utvärderande testerna var
respondenterna anonyma: jag samlade varken in namn eller andra
personuppgifter. Detta eftersom det inte var relevant för studien. Vidare har jag
försökt att använda ett tydligt språk vid utformandet av informationen och
frågorna, med syftet undvika missförstånd samt underlätta förståelse för personer
med eventuell läs- och skrivsvårighet. Vid testerna förklarade jag också att
respondenterna fick avbryta när de ville, samt att det var gestaltningen och inte de
själva som testades.
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5. Resultat av intervju,
textanalys och enkätundersökning
I detta kapitel redovisas empirisk data som samlats in genom studiens intervju,
textanalys och enkätundersökning. Tillsammans med teori utgör empirin till viss
del grunden för gestaltningen. Resultatet från de utvärderande testerna
presenteras i nästa kapitel.

5. 1. Intervju
Som tidigare nämnt kan intervjun inte bidra med svar på forskningsfrågan, utan
snarare generera information som är relevant för att rama in projektet och ge
bakgrund till problemet.

5. 1. 1. Referat av intervju
I intervjun berättar Isa Nelsson (2018) att utsorteringen i Strängnäs länge har varit
ett problem. Många boende ser enligt henne på sortering som något jobbigt,
onödigt och svårt. Det har bland annat synts genom negativ kunddata, som påvisar
en skeptisk inställning. Nelsson (2018) påpekar emellertid att det är vanligare att
människor hör av sig när de är missnöjda än nöjda, och att det därför är svårt att
avgöra om en negativ attityd råder generellt. Hon betonar att verksamheten inte
har gjort någon undersökning om saken, samt att det sannolikt finns olika
anledningar till att människor väljer att inte sortera: attityd och okunskap är bara
ett par av många möjliga orsaker. Därför finns ett flertal målgrupper att nå ut till.
Isa Nelsson (2018) tror att bristande kommunikation är orsaken till att främst
personer i Strängnäs flerbostadshus utgör ett problem. Hon berättar att de som
målgrupp inte har blivit särskilt uppmärksammade. Istället har fokus legat på att
informera villaboende och fastighetsägare. Hon tillägger att det befintliga
materialet som de använder till boende i flerbostadshus inte förklarar varför
läsaren ska sortera ut, samt att delar av innehållet har använts tidigare och därför
kan upplevas som tjatigt. Hon tror emellertid att information är en viktig del av
problemets lösning. Nelsson (2018) säger att även om inte alla går att omvända, är
det viktigt att uppmuntra till sortering av matavfall och öka medvetenheten om att
varje person gör skillnad.
Nelsson (2018) berättar att Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö har gjort flera
satsningar för att få fler att sortera ut matavfall. De har emellertid inte fått önskad
effekt, utan snarare upplevts som röriga. Men vid årsskiftet 2018 infördes en
avfallstaxa i kommunen. Nelsson (2018) förklarar att det förut kostade
fastighetsägaren pengar att installera kärl för matavfall, men att det nu är gratis.
Istället måste fastighetsägaren betala en miljöavgift om kärl för matavfall inte
finns tillgängligt för de boende. Avgiften kan även gälla om de som hämtar
soporna märker att kärlet inte har används rätt. På så sätt kan de boende indirekt
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påverkas i form av höjda hyror, trots att insatsen främst riktas mot fastighetsägare.
Nelsson (2018) förklarar att samma system fungerat i Eskilstuna och för
villaboende i Strängnäs sedan 2010 respektive 2015, men att det inte räcker att
bara göra kärl tillgängliga: det är också viktigt att bedriva informationskampanjer
för att säkerställa att sorteringen sker i praktiken. Nelsson (2018) påpekar dock att
det är svårare att nå ut till boende i flerbostadshus än i villor, eftersom det inte går
att uppmärksamma specifika individer om felsortering då flera hushåll delar kärl.
Angående vad som händer med mat som har sorterats ut och vilka effekter det får,
förklarar Nelsson (2018) att avfallet skickas till Lilla Nyby i Eskilstuna, görs till
en slurry och sen förs till en biogasanläggning för rötning. Biogasen som skapas
kan exempelvis användas till bussar, sopbilar, taxis och privatbilar, och släpper
inte ut farliga gaser. Restprodukten från rötningen används som gödsel på åkrar.
En del av maten används också för att föda upp larver. Nelsson (2018) berättar att
de strävar efter att allt avfall ska komma till användning, och att larverna som
livnärs på matavfallet kan användas som näringsrikt, lokalproducerat foder åt
husdjur. Nelsson (2018) tillägger att utsortering av matavfall även minskar
matsvinnet, eftersom de boende får en mer konkret uppfattning av hur mycket
som slängs. Det påverkar både den individuella ekonomin och miljön.

5. 1. 2. Analys
Jag bedömer att Isa Nelsson har goda kunskaper i ämnet. Hon arbetar med
återvinning och matavfall dagligen, och framstår i intervjun som insatt. Hon
använder emellertid ofta ord som tror och borde, samt medger att mycket av det
som hon berättar om är information som hon har hört från andra och inte
nödvändigtvis har tagit reda på själv (Nelsson, 2018). Hon blir därför en
andrahandskälla, vilket kan påverka tillförlitligheten. Vidare finns inte några
studier som ger stöd åt hennes antaganden (ibid.), exempelvis gällande varför
personer med tillgång till kärl väljer att inte sortera ut. Istället grundas
hypoteserna och resonemangen på egna upplevelser och samtal med kollegor på
företaget (ibid.). Jag tar därför informationen med en nypa salt.
Intervjun har emellertid låtit mig rama in projektet. Den tillhandahöll också
nödvändig bakgrundsinformation om hur uppdragsgivaren upplever problemet,
utifrån vilken jag kan göra följande antaganden:
•
•
•
•

Det finns till viss del en skeptisk attityd gentemot sortering av matavfall
Det befintliga materialet som används är bristfälligt
Information till boende i flerbostadshus har bortprioriterats
Det är viktigt att informera och uppmuntra till sortering.
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5. 2. Textanalys
5. 2. 1. Retorisk analys
Informationsmaterialets (se: Bilaga 1) syfte är att få mottagaren att sortera ut
matavfall. Detta framgår tidigt i texten. Exempelvis lyder rubriken: ”Nu är det
dags att börja sortera matavfall”, vilket gör det tydligt vad texten handlar om och
vilket gensvar som förväntas av mottagarna. På materialets framsida finns också
en bild på matavfall, som förtydligar ämnet. När material går rakt på sak är det en
indikation på att en rationell budskapsstrategi har använts (Gregory, 2006, s. 3).
Det finns både för- och nackdelar med detta sakliga tillvägagångssätt. Å ena sidan
kan den upplevas som tydlig (s. 13). Samtidigt kan den tyckas vara tråkig (ibid.),
och därmed minska chansen för att materialet blir läst. Det första intrycket är
viktigt (s. 10) och eftersom informationsmaterialet fokuserar på att informera
snarare än intressera finns en risk för att det hamnar direkt i sopkorgen.
Trots att informationsmaterialet ämnar öka sorteringsgraden av matavfall,
dominerar inte persuasiva inslag i texten. Brännpunkten ligger nämligen på att
förklara att sortering har införts och hur det går till, snarare än att berätta varför
det är viktigt. Texten är alltså övervägande informerande och instruerande, trots
att en övertygande stil skulle kunna anses vara mer lämplig. Därför kan vi anta att
mottagarna bemöter materialet med en del motstånd. För trots att den kunskap
som förmedlas är relevant, motiverar den inte läsaren till att ändra sina vanor.
Eftersom det är ansträngande att ändra ett beteende är det viktigt att få handlingen
att framstå som meningsfull (Fredriksson, 2005, s. 26). Det är också svårt att
påverka ett beteende utan att först påverka mottagarens attityd (s. 18). Jag tror
därför att avsändaren har förbisett den viktigaste informationen, nämligen varför.
Att berätta om hur utsortering går till och vad som inkluderas under begreppet
”matavfall” möjliggör själva beteendet, men klargör inte varför det är mödan värt
eller vilken effekt det får i längden. Det finns helt enkelt inte några starka
argument för varför mottagaren ska gå från att aldrig ha behövt sortera ut
matavfall tidigare, till att plötsligt göra det nu. Det ändrar troligen varken
inställningen eller beteendet.
Retoriska grepp som logos, patos och etos används alltså i låg grad, men finns
ändå att urskilja i materialet. Påståendet om att mat som sorteras ut blir till biogas
är exempelvis ett logosargument. Det konkretiseras dessutom med ett specifikt
exempel: att biogas från bara ett bananskal kan driva en bil hundra meter. Här
förutsätter avsändaren emellertid att läsaren vet varför biogas är att föredra
framför andra drivmedel, vilket inte nödvändigtvis är fallet. Om mottagaren inte
har kunskap om att biogas inte släpper ut farliga ämnen, tar det udden av
logosargumentets effekt. Vidare är informationen placerad i en sidobelagd
pratbubbla, vilket gör att den kan förefalla vara mindre viktig kuriosa snarare än
ett skäl till att utsortera.
Att det värdeladdade ordet häftigt används i texten kan ses som ett patosargument.
Detta eftersom det ger upphov till en känsla av att mottagarna bidrar med något
spännande om de börjar sortera ut sitt matavfall. Ordet står också i en retorisk
fråga, vilket enligt Lindqvist Grinde (2008, s. 268) är ett sätt att framstå som
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obestridbar och på så sätt försvåra för läsaren att säga emot ett påstående. Men
häftigt är ett av få värderande ord i texten: de flesta termerna är känsloneutrala.
Något annat som kan upplevas vara ett patosargument är informationsmaterialets
avslutning. På bladets baksida står: ”Tack för att du sorterar matavfall”, alltså en
uppskattning för ett beteende som ännu inte har anammats. Det skulle kunna
väcka skuldkänslor och på så sätt ge en föreställning om moralisk skyldighet att
göra sig förtjänt av tacket.
I texten står inte något explicit utskrivet om avsändaren, Sevab Strängnäs Energi.
Däremot syns verksamhetens logga tydligt, vilket gör att det anseende som de
redan har påverkar huruvida materialet upplevs som trovärdigt. Företaget är
väletablerat, distribuerar el till kommunens hushåll, hämtar deras avfall och är
starkt förknippat med miljöfrågor. Därför är många sannolikt bekanta med vem
avsändaren är. Om så är fallet blir den synliga loggan ett etosargument, eftersom
avsändarens identitet i sig förmedlar att de är kunniga och hängivna inom
området. Att Sevab Strängäs Energi dessutom är en kommunägd verksamhet kan
indirekt agera som argument för att de arbetar för allmänhetens bästa.
Ett annat etosargument är att verksamheten med en utskriven länk hänvisar till att
läsa mer på deras webbplats om mottagaren är osäker på hur sortering av
matavfall går till. De har alltså förutspått en potentiell fråga och tillhandahåller
svar på den, vilket gör att de upplevs som kunniga. Avsändarens etos stärks
ytterligare genom användningen av ordet vi i pratbubblan. Istället för att få
generell information om att det går att tillverka biogas av ett bananskal, blir
mottagaren upplyst om att det är just Sevab Strängäs Energi som sköter
omvandlingen. De framstår på så vis som sakkunniga.
Något som kan anses både stärka och försvaga avsändarens etos, är den
auktoritära roll som de kliver in i. I informationsmaterialet finns påståenden som
”Nu är det dags” och ”Du ska”, vilket kan anses vara ordrar. Å ena sidan kan den
bestämda tonen upplevas som kompetent. Den kan emellertid även ge en
fingerpekande känsla av att mottagaren inte har ett eget val. I samband med att
materialet inte argumenterar för varför de boende ska utsortera sitt matavfall, kan
intrycket bli att beteendeförändringen ska ske bara för att avsändaren säger det.
Om mottagarna känner ett krav på att ändra sina vanor bara för att de blivit
tillsagda, finns en risk för att avsändaren karakteriseras med högmod, vilket skulle
påverka deras etos negativt.
I informationsmaterialet finns också en påtaglig avsaknad av gemenskap.
Eftersom det centrala i texten är vad läsaren förväntas göra, kan hela ansvaret
upplevas ligga hos mottagaren. Om Sevab Strängäs Energi däremot hade betonat
att det är en gemensam kamp som båda parter bedriver tillsammans, skulle en
samhörighet kunnat uppstå mellan avsändare och mottagare. Det hade påvisat
välvilja och sannolikt stärkt verksamhetens etos.
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5. 2. 2. Sammanfattning
Det som jag har konstaterat i min analys är alltså bland annat att:
•
•
•
•
•
•

en rationell budskapsstrategi har tillämpats
retoriska grepp som etos, patos och logos används i låg grad
beteendeförändringen motiveras inte
avsändaren förutsätter förkunskap som inte nödvändigtvis finns
det finns en avsaknad av gemenskap
mottagaren tilldelas en undergiven roll.

Utifrån detta drar jag slutsatsen att informationsmaterialet inte uppnår sitt syfte.
Texten ger ett ointressant första intryck och övertygar inte om att utsortering av
matavfall är viktigt. Det framgår inte heller varför den som läser ska anstränga sig
för att ändra på sina vanor, och mottagaren får inte relevant kunskap för att kunna
ta ett välgrundat, aktivt beslut. Rent krasst tror jag att texten skulle hamna i
sopkorgen, snarare än att bidra till en förändring. Det är alltså möjligt att det
befintliga informationsmaterialet kan ha bidragit till att problemet i Strängnäs
flerbostadshus fortfarande kvarstår.

5. 3. Enkätundersökning
Enkätundersökningen genomfördes för att bekräfta problemet samt kartlägga
målgruppen utifrån deras informationsbehov, inställningar och mediepreferenser.
Resultatet har varit underlag för bland annat val av information och medium vid
gestaltningsarbetet.
Det var sammanlagt 62 personer som svarade på frågeformuläret. Av dessa var
det 13 individer som inte tillhörde målgruppen, trots att jag tydliggjort vilka som
var relevanta för studien i både enkätens början och inläggen som enkätlänken
delades i. Deras svar är därför inte inkluderade i statistiken nedan, bortsett från i
första frågan som användes för att sålla bort personer som inte var relevanta för
undersökningen.
Nedan presenteras en sammanfattning av respondenternas svar, samt om frågorna
har interna bortfall. Ett internt bortfall är när en eller flera respondenter valt att
inte svara på en fråga (Johansson, 2010, s. 95). Det kompletta resultatet från
enkätundersökningen finns som diagram i Bilaga 2.

5. 3. 1. Enkätens svar
1. Bor du i ett flerbostadshus i Strängnäs med tillgång till kärl för matavfall?
49 av 62 personer svarade ”ja”. De tillhör alltså målgruppen. Resterande personer
tillhör inte målgruppen och deras svar är inte inberäknade i övrig statistik.
2. Hur gammal är du?
Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
16 av 49 personer som svarade på enkäten är över 66 år gamla. Det utgör en
majoritet av respondenterna. Därefter är 14 av 49 personer mellan 56-65 år gamla.
Resten är under 56 år.
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3. Gör du vardagliga val för att gynna miljön?
Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
42 av 49 personer svarade ”ja”. Exempel som gavs för att förtydliga frågan
inkluderade att stänga av vattnet när de borstar tänderna, släcka lampor i tomma
rum och tvätta med full maskin.
4. Skulle du vara villig att ändra dina vanor om det påverkade miljön
positivt?
Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
38 av 49 personer svarade ”ja”. 11 personer svarade ”vet inte/kanske”.
5. Skulle du vara villig att ändra dina vanor om det påverkade din ekonomi
positivt?
Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
43 av 49 personer svarade ”ja”. 6 personer svarade ”vet inte/kanske”.
6. Blandar du ditt matavfall med andra sopor?
Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
21 av 49 personer svarade ”ja”.
7. Varför blandar du matavfall med andra sopor?
Antal respondenter: 21 av 21 (internt bortfall: 0).
Frågan kunde bara besvaras av de som svarat ”ja” på om de blandar matavfall
med andra sopor. En respondent kunde välja obegränsat antal alternativ. De
alternativ som valdes oftast var ”För att jag slänger väldigt lite mat”, ”Jag vet
inte/jag har inte tänkt på det” och ”För att det jag gör inte påverkar det stora hela”.
8. Varför sorterar du matavfall separat från andra sopor?
Antal respondenter: 28 av 28 (internt bortfall: 0).
Frågan kunde bara besvaras av de som svarat ”nej” på om de blandar matavfall
med andra sopor. En respondent kunde välja obegränsat antal alternativ. Det
alternativ som valdes oftast var ”För att jag värnar om miljön”, som fick 20 svar.
Därefter kom ”För att jag känner mig moraliskt skyldig” med 12 svar.
9. Har du fått skriftlig information om sortering av matavfall från din
kommun eller fastighetsägare?
Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
29 av 49 personer svarade ”ja”. 8 personer mindes inte.
10. Läste du informationen som du fick om sortering av matavfall?
Antal respondenter: 29 av 29 (internt bortfall: 0).
Frågan kunde bara besvaras av de som svarat ”ja” på om de fått information om
sortering matavfall. 22 av 29 personer svarade att de har läst informationen.
11. Vet du vad som räknas som matavfall och hur matavfall sorteras?
Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
39 av 49 personer svarade att de vet vad som räknas som matavfall och hur det
sorteras. Det utgör en majoritet.
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12. Vet du vad som händer med matavfall som har sorterats separat från
annat avfall?
Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
28 av 49 personer anser att de inte vet vad som händer.
13. Förklara vad som händer med matavfall som har sorterats separat från
annat avfall.
Antal respondenter: 18 av 21 (internt bortfall: 3).
Frågan kunde bara besvaras av respondenter som svarat ”ja” på frågan om de vet
vad som händer med matavfall som har sorterats separat från annat avfall. 12 av
18 personer vet att maten blir biogas.
14. Vet du vilka långsiktiga följer/effekter sortering av matavfall får?
Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
36 av 49 personer anser att de inte vet följderna.
15. Förklara vilka långsiktiga följer/effekter sortering av matavfall får.
Antal respondenter: 9 av 13 (internt bortfall: 4).
Frågan kunde bara besvaras av respondenter som svarat ”ja” på frågan om de vet
vilka följder sortering av matavfall får. 5 av 9 visar goda kunskaper om
sorteringens effekter.
16. Vad upplever du att du behöver veta mer om?
Antal respondenter: 45 av 49 (internt bortfall: 4).
24 av 45 personer upplever att de behöver veta mer om vilka följder det blir av att
sortera ut matavfall. 14 personer vill veta mer om vad som händer med avfallet
efter det har slängts.
17. Genom vilket medium tar du helst/bäst till dig information från
kommunen?
Antal respondenter: 48 av 49 (internt bortfall: 1).
30 av 49 personer föredrar fysiska utskick. 16 personer tycker mer om internet.

5. 3. 2. Analys
Resultatet på enkätens sjätte fråga (”Blandar du ditt matavfall med andra sopor?”)
indikerar att det ponerade problemet från ESEM verkligen finns. Det är
visserligen fler som har svarat att de sorterar ut än antalet personer som har svarat
att de inte gör det, vilket kan tolkas som att det inte är ett problem. Men siffrorna
skiljer sig inte mycket åt. Eftersom 21 av 49 personer har svarat att de inte
sorterar ut matavfall, är det möjligt att anta att en stor andel av personerna som
har tillgång till kärl i Strängnäs flerbostadshus väljer att inte sortera ut.
Respondenternas svar på nedanstående frågor indikerar att det finns
kunskapsbrist:
•
•

Vet du vad som händer med matavfall som har sorterats separat från annat avfall?
Vet du vilka långsiktiga följder/effekter sortering av matavfall får?
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Svaren visar att 28 av 49 personer inte vet vad som händer med matavfallet,
medan 36 av 49 personer inte vet vilka effekter som utsortering av matavfall får.
Om de som svarat att de sorterar ut matavfall exkluderas från statistiken, indikeras
ett tydligare samband mellan okunskap och sorteringsgrad. Av de 21 personerna
som svarat att de inte sorterar ut matavfall har 16 respondenter – alltså 76 procent
– angett att de inte vet vad som händer med matavfallet, och 18 personer – alltså
86 procent – svarat att de inte vet effekterna. Det kan jämföras med att 12 av de
28 respondenterna som sorterar ut – alltså 43 procent – svarat att de inte vet vad
som händer med matavfallet, medan 18 av dem – alltså 64 procent – svarat att de
inte vet effekterna. Resultatet antyder alltså att personer som inte sorterar ut sitt
matavfall har sämre kunskap. Om okunskapen har påverkat utsorteringsgraden går
inte att säga säkert, men sambandet indikerar att det är möjligt.
Det går även att tolka enkätundersökningens resultat som att det finns en negativ
attityd hos personer som inte sorterar ut matavfall. Det indikeras främst genom
frågan: ”Varför blandar du matavfall med andra sopor?”. En negativ attityd
grundad på okunskap visas bland annat genom att respondenter har svarat:
•
•
•

För att allt ändå bränns tillsammans
För att det tar mer energi än vad det ger
För att det jag gör inte påverkar det stora hela

Det är myter, utifrån vilka respondenterna alltså har gjort aktiva val att inte sortera
ut matavfall. Även alternativet ”För att jag slänger väldigt lite mat” skulle kunna
passa in här, eftersom små mängder mat också gör skillnad. Men det kan också
vara en felbedömning från respondenternas sida. Enligt Livsmedelsverket (2013)
tror nämligen många att de slänger mindre mat än vad de egentligen gör. Vidare
indikerar frågan även en negativ inställning som skapats av lättja, genom att
respondenter svarat ”För att det är bekvämt/jag har alltid gjort så”: ett resonemang
som möjligen uppstått för att respondenterna inte har sett någon rimlig anledning
till att ändra sina beteenden. Att några personer har svarat ”Vet inte/har inte tänkt
på det” indikerar ett inaktivt val till att inte sortera ut, kanske orsakad av okunskap
men inte nödvändigtvis förknippat med en negativ attityd.
Utifrån enkätens resultat går det också att tolka att det material som har skickats
ut till boende är bristfälligt. Detta eftersom många av respondenterna påstår att de
har fått och läst information om matavfall, men ändå inte sorterar ut. Att det
befintliga materialet inte är effektivt är något som stärks av den retoriska
analysen, som tydliggjorde att materialet nästan enbart innehåller information om
vad matavfall är och hur det sorteras ut. Enligt enkätens resultat är det kunskap
som målgruppen redan har. Det är möjligt att de har lärt sig det av det befintliga
materialet, men likväl är det möjligt att de redan visste det innan läsningen: det
går inte att avgöra. Däremot är det tydligt att informationen inte var tillräcklig för
att övertyga eller göra en skillnad i målgruppens attityd.
Resultatet visar också att de flesta respondenterna är villiga att ändra sina vanor
om det påverkar miljön positivt. Även detta kan tolkas som okunskap, då många
som inte sorterar ut svarade att de kunde tänka sig att ändra vanor för miljön.
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Vidare indikerar svaren att respondenterna föredrar utskick för att få information
samt att de flesta i målgruppen är över 56 år gamla.
Slutligen vill jag föra en kort reflektion kring ekonomi som styrmedel. Det var
fler som svarade att de var villiga att ändra sina vanor för sin ekonomi än för
miljön. Det får mig att tro att avfallstaxan som Nelsson (2018) berättade om i
intervjun är ett steg i rätt riktning. I dagsläget finns emellertid ingen garanti för att
de som sorterar ut matavfall inte påverkas av taxan (ibid.). Detta eftersom
flerbostadshus delar soputrymme, vilket gör det svårt att peka ut vilka som ”gör
rätt”. Det är också upp till varje hyresvärd om hyrorna höjs på grund av generell
misskötsel (ibid.). För att verkligen använda ekonomi som ett kompletterande
styrmedel till information vore det därför lämpligt att på något sätt försäkra de
boende om att de som sorterar ut får lägre hyra än de som inte gör det. Det ger en
personlig och direkt inverkan som sannolikt kan aktivera det önskade beteendet.
Men det är något för eventuella framtida projekt.
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6. Gestaltning
I detta kapitel beskrivs hur studiens designprocess har sett ut. Avsnittet förklarar
även hur den slutgiltiga gestaltningen framställts utifrån teori och empiri, samt
presenterar resultatet från de utvärderande testerna.

6. 1. Designprocess
Designprocessen inleddes med att jag definierade projektet, vilket innebar att
samla in bakgrundsinformation om problemet samt lära känna uppdraget. Jag
planerade även arbetet genom att välja ut vilka metoder som jag skulle använda i
studien, samt göra en preliminär tidsplanering över det som jag behövde hinna
med. Därefter samlade jag in data om målgruppen samt letade efter relevant teori.
Nästa steg blev att tolka den data som jag fått in om målgruppen, analysera
uppdragsgivarens befintliga informationsmaterial samt börja reflektera över den
kommande gestaltningens utformning. Med utgångspunkt i dittills insamlad
empiri och teori skapade jag sedan ett utkast av gestaltningen, som jag testade.
Utifrån testets resultat gjorde jag ändringar, för att sedan testa gestaltningen igen.
Därpå följde en utvärdering av arbetet. Hur min designprocess såg ut visualiseras
övergripande av diagrammet nedan.

Bild/figur 2: Designprocessen
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6. 2. Designval
6. 2. 1. Informationsurval
Informationen i gestaltningen grundas på fakta från fyra källor: intervjun med
Nelsson (2018), statistik från Naturvårdsverket (2017b), en folder om
klimatförändringar från Naturvårdsverket (2008) samt statistik från en artikel av
Kommunförbundet Skåne (2015).
I urvalet av information har jag främst utgått från målgruppens doxa, som
framgick i resultatet från enkätundersökningen. Den visade att många är villiga att
ändra sina vanor om det gynnar miljön eller den egna ekonomin, vilket är
anledningen till att jag framhävde just hur miljö och ekonomi påverkas av att
sortera ut. Jag har också utgått från målgruppens informationsbehov, genom att
fokusera på att besvara frågan varför snarare än hur. Detta eftersom
enkätundersökningen visade att de flesta vet vad som räknas som matavfall och
hur det sorteras, medan desto färre är medvetna om vad som händer med
matavfallet och vilka effekter utsortering får.

6. 2. 2. Format och grafisk formgivning
När det kommer till format och grafisk formgivning har jag behövt utgå från
ESEM:s profilhandbok, som innehåller strikta restriktioner kring hur företagets
material ska utformas. I profilhandboken står bland annat att:
•
•
•
•
•
•

•

loggan ska vara minst 20 mm stor (Sevab Strängnäs Energi,
2017, s. 98) och placeras i nedre, högra hörnet på broschyrers
fram- och baksida (s. 112)
företagets webbadress ska stå i vänstra hörnet på framsidan,
medan adressuppgifter anges i vänstra hörnet på baksidan (s.
112)
typsnittet Interstate light används i brödtext, medan Interstate
regular och Interstate bold används i rubriker (s. 101)
texten ska vara skriven i 80 % svart färg (s. 100)
den så kallade ”energibalken” placeras längst ner på sidorna,
alternativt både längst ner och högst upp (s. 112)
färger som används är ljusgult, mörkgult samt tre nyanser av
grått (s. 99)
formatet för broschyrer är antingen A4 eller A5 (s. 112-113).

Utöver detta berättar Nelsson (2018) att företaget undviker att
använda utfallande rutor och bilder, föredrar rundade kanter
på färgplattor och foton samt har Shutterstock som bildbank.
Jag fick emellertid tillåtelse att arbeta utanför
profilhandboken gällande några aspekter, exempelvis att
framhäva enskilda ord i annan färg än svart, samt att fota en
egen bild till broschyrens framsida.
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Bild/figur 3:
SEVAB:s logga,
typsnitt, färger
och energibalk

Det som jag har kunnat styra över beträffande format och grafisk formgivning är
alltså radlängd och marginaler, teckengrad, textrutor, bildmotiv samt om
materialet ska vara i A4- eller A5-format. Enligt Palm (2006, s. 80) ger material i
stora format intryck av att inte vara särskilt viktiga att behålla medan material i
mindre format är mer lockande att ha kvar hemma, trots att innehållet inte
nödvändigtvis är av intresse. Därför valde jag att göra broschyren i A5-format,
istället för A4. Det är möjligt att det hade varit fördelaktigt med ännu mindre
storlek.
Enligt Melin (2011, s. 42) ger ljusrum ett luftigt och välkomnande intryck.
Eftersom jag vill locka till läsning valde jag därför att ha rejäla marginaler runt
texten: lite mer än två centimeter. Radlängden blev således ungefär 70 tecken i
löptexten. Eftersom det är till en fördel att ha rader som är kortare än 80 tecken (s.
44), blev det en passande längd.
När det kommer till teckengrad och textrutor har jag haft kontrast i åtanke. Att
använda olika storlekar gör det lättare för mottagaren att veta var läsningen ska
börja (Bergström, 2015, s. 232). Därför har jag varit noga med att framhäva
exempelvis rubriker genom en större grad än brödtexten. Ord eller meningar som
jag velat betona lite extra har jag därtill markerat med en annan färg eller genom
att använda färgade rutor. Detta eftersom färgkontrast drar till sig läsarens blick
samtidigt som det gör materialet mer livfullt (ibid.). Hur jag har tänkt kring
bildmotiv står nedan.

6. 2. 3. Disposition
För att göra informationsmaterialet effektivt ur en kommunikativ synvinkel har
jag utgått från den retoriska dispositionsmodellen, där jag har applicerat de delar
som jag ansett varit relevanta i min situation. Lindqvist Grinde (2008, s. 201)
presenterar åtta olika steg, varav jag har tillämpat fem eller sex, beroende på hur
man ser på saken. Framsidan skildrar vad broschyren handlar om och är på så sätt
materialets inledning, men innehåller även tesen ”Sortera ut matavfall”. Därför är
framsidan både materialets exordium och propositio. Anledningen till att jag valde
att presentera tesen tidigt, trots att den enligt dispositionsmodellen kommer
senare, berättar jag om nedan under rubriken ”Budskapsstrategi”.
Det första uppslaget ger kort bakgrundsinformation kring vad problemet är, och
fungerar alltså som materialets narratio. Därefter kommer två uppslag där jag
anger skälen till att läsaren borde sortera ut: argumentatio. Sist är avslutningen,
peropratio, som i informationsmaterialet består av två meningar på baksidan:
”Kasta bort undanflykterna. Sortera ut maten”. Dessa ämnar genom sin ordvits att
ge extra kraft åt den återkommande tesen.
Delarna från den retoriska dispositionsmodellen som jag valde att inte ha med är
divisio och recapitulatio. Detta för att jag ansåg att sådana sammanfattningar
skulle bli redundant i ett så kort informationsmaterial, och troligen minska
chansen för vidare läsning. Jag har inte heller tillägnat en separat del av texten åt
refutatio, alltså försvar mot eventuella motargument. Däremot har jag formulerat
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enskilda meningar i syfte att bemöta argumenten som respondenterna i
enkätundersökningen använde till att inte sortera ut. Detta förklarar jag mer nedan
under rubriken ”Logos”.

6. 2. 4. Budskapsstrategi
Jag har använt en blandad budskapsstrategi, alltså ett mellanting av den rationella
och den emotiva strategin. Det innebär att jag inte har varit enbart saklig. Istället
har jag utformat en del av informationen utifrån teori om patos, med syfte att
väcka känslor. Anledningen till att jag valde en blandad strategi grundar sig bland
annat i resultatet från studien av Judy Gregory. Hon kom fram till att en emotiv
strategi är lämplig att använda för att väcka intresse hos en målgrupp som inte
letar efter informationen i fråga (Gregory, 2006, s. 17), men påpekar också att den
rationella strategin innebär färre risker eftersom den ofta upplevs som mindre
missledande (ibid.). Jag ville såklart locka till läsning och göra läsarna engagerade
av materialet som hamnar i deras brevlåda, men samtidigt ta fasta på den
rationella strategins tydlighet. Därför blev det en kombination: fakta varvas med
känsla, utan att någon av dem blir alltför dominanta. Den emotiva strategin
framträder emellertid något mer än den rationella, med avsikten att inte ge ett för
faktatungt intryck.
Ett exempel är framsidan. I studien av Gregory
(2006, s. 10) framgick det att första intrycket är
avgörande för vad läsarna tycker om resten av
materialet. Jag ville därför inte förleda läsaren om
ämnet, utan valde att framhålla en rättvis och tydlig
bild av vad materialet handlar om. Detta genom att
visualisera ämnet genom en bild med mat, samt
presentera tesen ”Sortera ut ditt matavfall” direkt i
underrubriken, trots att den retoriska
dispositionsmodellen föreslår att presentera
propositio senare i texten. På så sätt tillämpade jag
den rationella strategin. Men att bara visa mat och
uppmana till att sortera ut skulle sannolikt inte
upplevas som särskilt intressant för mottagarna.
Därför tillämpade jag också principer för att skapa
patos, och på så sätt komplettera den rationella
strategin med den emotiva. På framsidan innebar
det att exempelvis använda metafor och anafor,
vilket du kan läsa mer om nedan.

Bild/ figur 4: På framsidan
står ”Var slänger du din
mat? Allt har sin plats.
Sortera ut matavfall: för
dig, för miljön för framtiden.”

6. 2. 5. Etos
För att skapa etos i informationsmaterialet har jag tillämpat arete, phronesis och
eunoia. Arete innebär som tidigare nämnt att visa sig dygdig (Lindqvist Grinde,
2008, s. 93), och förmedlas i materialet genom meningar som exempelvis ”Att
sortera ut matavfall kan verka svårt, men är enklare än du tror” och ”Vi vet också
hur tufft det kan vara att få ihop ekonomin”, som framställer avsändaren som
förstående och sympatisk. Detta är egenskaper som jag tror att många värdesätter.
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Phronesis framträder bland annat genom att materialet är i enlighet med företagets
grafiska profil. Loggan syns tydligt och genom att använda typsnitt, färger och
annat som associeras med Sevab Strängnäs Energi stärks anknytningen mellan
materialet och företaget. En sammanhållen layout stärker förtroendet (Mral &
Olinder, 2011, s. 40), och genom att applicera den grafiska profilen ämnar jag ge
intrycket av ett pålitligt material från en pålitlig avsändare.
Phronesis visas också genom avsändarens kunskap, som både framgår implicit
och explicit. Faktauppgifter och meningar som ”Av maten skapar vi på Sevab
biogas” får avsändaren att framstå som kunnig och företagsam, medan texten
”Har du frågor? Vår kunniga personal svarar gärna på dem” direkt uttalar
kunskapen. Samtidigt framställer meningen avsändaren som välvilligt inställd mot
läsaren, vilket visar eunoia.
Jag har även anspelat på eunoia genom att använda ett personligt tilltal. Att
hänvisa till läsaren som du inger nämligen en känsla av att läsaren är viktig, vilket
i sin tur stärker avsändarens etos (Hellspong, 2004, s. 252). Vidare använder jag
ofta vi och tillsammans för att minska avståndet till läsaren och skapa en jämlik
samhörighet mellan båda parter. Därtill förmedlas eunoia också genom meningar
som ”Vi bryr oss om dig” och ”Det är du och din insats för miljön värd”, där
avsändaren visar uppskattning och omtanke för mottagaren. Texten ”Du sorterar
ut. Vi sköter resten” antyder dessutom att Sevab åtar sig det största arbetet för att
avlasta läsaren, vilket kan ses som hänsynsfullt.

6. 2. 6. Patos
Jag skapar patos genom att ta avstånd från en neutral stil och istället skildra
avsändarens egna känslor med hjälp av ett frekvent användande av värdeladdade
ord, som exempelvis slösas, betydande, allvarlig och farliga. Jag målar också upp
en konkret bild över konsekvenserna av koldioxidutsläpp, som är en av följderna
av att inte sortera ut. På så sätt anspelar jag på läsarens fruktan. Eftersom
konkretion och detaljer ökar chansen för att en text ska upplevas som
känsloladdad (Lindqvist Grinde, 2008, s. 87) har jag varit utförlig i beskrivningen.
Med avsikten att konkretisera innehållet ytterligare ligger fokus på konsekvenser
nära i tid, exempelvis en ökad spridning av sjukdomar. Detta för att göra det
personligt för läsaren. Hopp skapas emellertid genom att betona att situationen
förbättras om att den som läser materialet börjar sortera ut sitt matavfall.
Jag anspelar också på mottagarens presumtiva medkänsla genom meningen ”…
när dina barnbarn har växt upp kommer det att vara värre”. Enligt Lindqvist
Grinde (2008, s. 86) kan starka känslor väckas genom att involvera barn, och
eftersom övervägande andel av målgruppen för materialet indikerats vara 56+ går
det att anta att många är mor- eller farföräldrar.
Jag har också använt en del foton i materialet. Detta eftersom bilder under de
flesta omständigheter genererar någon form av känslomässigt gensvar (Melin,
2011, s. 135) och har stor inverkan på hur materialet upplevs som helhet (s. 37).
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Jag har valt bildmotiv som anspelar mycket på
längtan, för att kontrastera mot den förhållandevis
negativa texten.
Jag förlitar mig emellertid inte enbart på det faktum
att blotta närvaron av foton skulle göra materialet
emotivt, utan har valt bildmotiven med omsorg för att
optimera chansen att väcka känslor. Som tidigare
nämnt kan metafor och hyperbol användas för att
skapa patos (Lindqvist Grinde, 2008, s. 293), något
som jag tagit fasta på. Ett exempel är fotografiet på
materialets framsida, som tillämpar både metafor och
hyperbol. Bilden föreställer en byrå, med en av
lådorna utdragna. I byrålådan ligger en blandning
mellan matavfall och kläder, och under bilden står
den tematiskt bundna texten ”Var slänger du din
mat?”. Det finns sannolikt ingen som slänger
matrester i byrån, därav hyperbolen. Det blir
emellertid en metafor för att sortera ut. Avsikten är
att signalera att det är lika fel att slänga maten med
vanligt hushållsavfall i restpåsen som att slänga den i
byrålådan tillsammans med kläder, samt att indirekt
poängtera att om läsaren ”sorterar” sina kläder borde
det inte finnas någon ursäkt för att inte göra
detsamma med maten. Det hela skapar kognitiv
dissonans, ämnat ge läsaren en tankeställare.
Lindqvist Grinde (2008, s. 203) poängterar dessutom
att exordium, alltså materialets inledning, kan väcka
intresse om den är ”drastisk”, vilket bilden ämnar
vara genom sin lite humoristiska överdrift.
Även fotografiet på materialets andra uppslag kan
tolkas vara en metafor. Bilden återger än ung flicka
som håller hand med en äldre man: något som
representerar livets gång och framtiden. Det
förtydligas genom tillhörande textruta med orden
”När du sorterar ut ditt matavfall har du framtiden i
tanken”, som genom sitt homonyma ord tanken både
kan tolkas som det läsaren tänker och tanken på en
bil. Jag tänker mig att bilden i kombination med
texten inger en känsla av att läsarens handlingar
påverkar kommande, oskyldiga generationer. Bilden
kan även anses tillämpa synekdoke. Detta eftersom
barnet är en del av framtiden, och får beteckna
framtiden som helhet.

Bild/figur 5: Framsidan

Bild/figur 6: Bilden på
andra uppslaget

Materialets tredje fotografi föreställer en äldre dam
Bild/figur 7: Bilden på
som gungar på stranden. Bilden associerar till att vara
tredje uppslaget
på semester och ämnar tillsammans med textrutan ”Har
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du råd att leva ut dina drömmar?” få läsaren att vilja unna sig saker. I brödtexten
som bilden står i relation till förklaras att läsaren kan spara pengar genom att
sortera ut sina matrester. I sin kontext antyder bilden därför att läsaren kan unna
sig en resa eller något annat dyrt om maten sorteras ut ordentligt. Detta är
emellertid en överdrift. Det är sant att det är möjligt att spara pengar, men det
handlar inte om summor skulle räcka till att resa. På så sätt tillämpar bilden
hyperbol.
Jag har också använt hyperbol i texten. Ett exempel
är meningen ”Hur framtiden ser ut är upp till dig”,
som hänvisar till läsarens moraliska skyldighet och
överdriver på så sätt att en enda individ såklart inte
Bild/figur 8: Exempel på
bär ensamt ansvar för planetens överlevnad. Texten
visuell hyperbol i materialet
tillämpar till viss del även visuell hyperbol. Detta
exempelvis genom att bokstäverna i ordet ”lätt” på tredje uppslaget svävar iväg,
och att ”25 % sorteras ut“ på första uppslaget kontrasterar med sin storlek, vilket
ämnar ”överdriva” formgivningen och förstärka innebörden av det jag vill säga.
Även metaforer har tillämpats i texten. Till exempel står ”… ställning i striden
mot klimatförändringarna”, vilket likställer klimatförändringarna med krig där det
finns förlorare och vinnare. Jag använder också feber som en lite längre metafor
för planetens temperaturökning, där en jämförelse med det mänskliga tillståndet
får representera och konkretisera situationen. Så här använde jag metaforen:
Planeten har allvarlig feber. Våra utsläpp av koldioxid är en infektion som
har förhöjt jordens kroppstemperatur över det normala. […] Precis som när
du har feber, gör infektionen att jorden inte fungerar som den ska. […] Därför
måste vi, redan idag, hjälpa planeten att bli frisk. […] När du sorterar ut ditt
matavfall bidrar du till planetens återhämtning. […] Du tillåter jorden att
läka.

Som framgår i citatet ovan har texten också en liknelse. Vidare tillämpade jag
även anafor på två ställen i materialet. Anafor är som tidigare nämnt när ord
återkommer i flera meningars början (Lindqvist Grinde, 2008, s. 281), och en av
stilfigurerna som kan användas för att väcka känslor (s. 293). Den första anaforen
finns på materialets framsida, där det står ”Sortera ut matavfall: för dig, för
miljön, för framtiden”, medan den andra finns på andra uppslaget för att ge
innehållet mer kraft genom att upprepa ”Redan idag”.

6. 2. 7. Logos
Jag har två dominerande entymemiska argument. Det ena argumentet påstår att
utsortering av mat är bra för planeten. Tillsammans med den outtalade principen
om att det är viktigt att bry sig om planeten, blir slutsatsen att det är viktigt att
sortera ut. Det andra argumentet påstår att utsortering av mat gynnar läsarens
ekonomi. Här är den outtalade principen att mer pengar är att föredra framför
mindre pengar, vilket även det ger slutsatsen att det är bra att sortera ut. I valet av
entymemiska argument har jag som tidigare nämnt utgått från målgruppens doxa.
Entymemiska resonemang fungerar nämligen enbart om mottagaren delar
värderingen i den outtalade principen (Hellspong, 2004, s. 250). Målgruppens

46

värdering framgick i min enkätundersökning, där resultatet visade att en majoritet
av respondenterna är villiga att ändra sina vanor om det gynnar miljön eller deras
ekonomi. Därför upplever jag det som lämpligt att anspela på dessa aspekter för
att bygga upp materialets logos. Utöver dem har jag emellertid använt några
mindre omfattande entymemiska argument i enskilda meningar, exempelvis ”Hur
framtiden ser ut är upp till dig” på första uppslaget, där den outtalade principen
om att framtiden är viktig leder till slutsatsen om att individen behöver agera.
Jag har även bemött några av enkätrespondenternas argument till att inte sortera
ut. Exempelvis skrev jag ”… många som börjar sortera ut sina rester från annat
avfall blir förvånade över hur mycket mat de verkligen gör sig av med” samt
betonade att även små mängder mat gör skillnad som gensvar på argumentet ”För
att jag slänger väldigt lite mat”. Jag skrev också ”En liten vana gör stor skillnad”
för att parera påståendet ”För att det jag gör inte påverkar det stora hela”. Därtill
är det möjligt att en del mottagare ser fördelar snarare än nackdelar med en
temperaturökning, vilket jag nämner som en konsekvens av att inte sortera ut.
Därför tog jag upp motargumentet explicit i texten genom att skriva ”Men varför
ska vi oroa oss för det? Det är väl bara skönt med ett lite varmare klimat?”. På så
sätt kunde jag bemöta det rätt på med ovanstående, entymemiska logosargument.
Jag har också använt en del paradigmatiska argument.
Detta bland annat genom konkreta exempel, som
”100 meter kan en bil köra på biogasen som vi skapar
av ett enda bananskal” i en faktaruta på det andra
uppslaget. I materialet finns även exempel på följder
av att inte sortera ut, samt foton för att åskådliggöra
konkreta situationer och på så sätt öka textens
upplevda sanningshalt. Trots att fotografier kan
mixtras med, uppfattar nämligen de flesta bilder som
ärliga (Mral & Olinder, 2011, s. 37).

Bild/figur 9: Exempel på
paradigmatisk argumentation

Vidare presenterar jag en del fakta och statistik. Jag
använder även så kallade ”faktabaserade
visualiseringar”, vilket enligt Mral och Olinder
(2011, s. 41) upplevs som mer trovärdigt än samma
information än text. Den faktabaserade
visualiseringen i materialet består av tjugofyra
bananer på första uppslaget, sex stycken gula och
arton svarta. Syftet med den är emellertid inte enbart
att öka pålitligheten, utan även att ge en tydligare bild
av hur lite 25 % är.
Bild/figur 10: Bananer
visualiserar 25 %.

6. 3. Resultat från utvärderande tester
De utvärderande testerna genomfördes för att se om gestaltningen hade avsedd
inverkan och hur den förhöll sig till potentiella läsare. Resultatet från testerna har
använts till att revidera gestaltningen, samt för att besvara forskningsfrågan.
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6. 3. 1. Resultat från det första testet
Det första utvärderande testet indikerade att respondenterna tilltalades av
materialet samt att det hade positiv inverkan på deras inställning gentemot att
sortera ut matavfall. Några förslag på förbättringar framkom, men överlag verkade
materialet uppnå sitt syfte gällande att förmedla kunskap och övertyga med sina
argument. I bilaga 4 finns testets fullständiga resultat. Nedan lyfter jag vissa delar.
Den första frågan var öppen och ombad respondenterna att skumma igenom
materialet och delge vilket det första intrycket var. Samtliga uttryckte att de fick
ett positivt intryck. De gillade bilden på framsidan och upplevde strukturen som
tydlig. En respondent skrev ”förstår syftet direkt”, medan en annan skrev
”inbjudande och luftig”. Övriga kommentarer på frågan var bland annat ”tydlig
avsändare”, ”lagom mycket information”, ”rubriken är humoristisk på sista sidan”
och ”intrycket i stort lättsamt”. Trots att ämnet säkerligen kan upplevas som
tråkigt, verkade alltså respondenterna intresseras av materialet. Att de upplevde
det som tilltalande indikerar att den budskapsstrategi som jag valde att utgå ifrån
fick det avsedda mottagandet.
Därefter följde några frågor i form av likertskalor, där respondenterna fick
markera i vilken mån de höll med om påståenden om gestaltningen. Alternativet
”håller inte alls med” representeras av en etta, medan ”håller helt med” motsvaras
av en femma. Nedan är en tabell som sammanställer svaren. Eftersom fyra
personer medverkade var den lägsta möjliga summan fyra, medan högsta var 20.
En högre summa indikerar ett mer positivt gensvar gentemot materialet.
Påstående

Summa

Framsidan gör mig intresserad av att läsa vidare

19 / 20

Första uppslaget ger relevant bakgrundsinformation

18 / 20

Avsändaren framstår som pålitlig och kunnig

17 / 20

Jag känner samhörighet med avsändaren

17 / 20

Jag blir personligt berörd

17 / 20

Materialet får mig att känna mig inflytelserik, att jag kan påverka

16 / 20

Jag har fått nya kunskaper och insikter

17 / 20

Argumenten till att sortera ut är övertygande

18 / 20

Bilderna stärker textens budskap

18 / 20

Baksidans avslut är effektfullt

19 / 20

Helheten känns givande

19 / 20

Efter att ha läst materialet känns det viktigare att sortera ut mat än innan

16 / 20
211/240

Bild/figur 11: Tabell med resultat från det första utvärderande testet

Som tabellen visar, var svaren på frågorna övervägande positiva. Inget av
påståendena fick negativ respons, vilket indikerar att de budskapsstrategiska och
retoriska greppen som applicerats har tagits emot på ett bra sätt. Svaren visar
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också att materialet har ett starkt etos, patos och logos. Detta bland annat eftersom
respondenterna upplevde avsändaren som kunnig och samhörig, att materialet fick
dem att känna sig inflytelserika samt för att de övertygades av argumenten och
fick ny kunskap. Att de tyckte om bildmotiven i materialet indikerar att positivt
laddade foton gav ett gott intryck, samt att metafor och hyperbol i dem fungerar.
Respondenterna verkade tycka mest om materialets framsida, då ”Framsidan gör
mig intresserad av att läsa vidare” var ett av påståendena som fick högst summa.
Det stärks genom svaren på de öppna frågorna, där några av respondenterna
förklarade att framsidan upplevdes ge tydliga signaler om ämnet samtidigt som
den kändes ”rolig”. Även påståendena om baksidan och materialets helhet fick
samma summa. Lägst summa fick påståendet om materialet fick utsortering av
mat att kännas viktigare, samt att om att materialet får mottagaren att känna sig
inflytelserik. Svaren kan bero på att det är lätt att känna sig liten och maktlös i
förhållande till problemets storlek, och tyder på att dessa aspekter i materialet kan
behöva utvecklas.
Genom de nästkommande, öppna frågorna framgick det bland annat att materialet
ökade respondenternas medvetenhet. En person svarade att utsortering ”kanske
inte är så jobbigt”, medan en annan uppskattade jämförelsen med mänsklig feber
då det gjorde det lätt att ”relatera och se sambandet”. Några kommentarer var
också att materialet kändes personligt, att bilderna kändes roliga och varma, samt
att det hade några ”slagkraftiga och sammanfattande meningar”. Att Sevab stod
med i texten uppskattades, likaså banan-illustrationen som förtydligar 25 % samt
faktarutan. Samtliga respondenter angav att de blivit mer positivt inställda till att
sortera ut efter att ha läst materialet. Materialet mottogs alltså mycket positivt.
Gestaltningen fick emellertid några kritiska kommentarer. Till exempel ville en
person veta vad som händer med mat som blandas med hushållsavfall, antagligen
för att få en tydligare helhetsbild över varför det är bra att sortera ut. En annan
ville att texten och bananillustrationen på första uppslaget skulle byta plats.
Eftersom den västerländska läsriktningen går från vänster till höger kanske
personen upplevde att den naturliga läsrytmen bröts, då texten behöver läsas för
att illustrationen ska bli förstådd. Ytterligare förslag var att förstärka färgen i
bilden på materialets framsida, samt att ändra benämningen ”globala
uppvärmningen” till ”klimatförändringen” som används tidigare. Övriga
önskemål var att ha en illustration som beskriver hur mat blir biogas samt att
ändra formatet så att det skulle sticka ut mer. En person anmärkte också att jag
använt ”redan nu” tre gånger i en följd vid konsekvenserna av koldioxidutsläpp.
Sammantaget var respondenterna i det första utvärderande testet positivt inställda
till materialet. Ingen av likertskalorna genererade negativ respons, och det verkar
som att respondenterna både fick förtroende för avsändaren, berördes av
innehållet samt övertygades av argumenten. Samtliga påstod dessutom att deras
inställning gentemot att sortera ut matavfall har blivit mer positiv. Det tyder på att
de budskapsstrategiska och retoriska grepp som jag har använt har haft inverkan.
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6. 3. 2. Revideringar och slutgestaltning
Jag reviderade gestaltningen utifrån några av kommentarerna från det första testet.
Det jag gjorde var att:
•
•
•
•
•
•

sida 1: förstärka färgen i bilden
sida 2: lägga till fakta om vad som händer med mat som inte sorteras ut
sida 2: lägga till ”Och det bästa av allt? Det är hur lätt som helst!”
sida 2-3: byta plats på text och illustration, så att texten hamnade först
sida 4: lägga till ”Tänk då vilken enorm skillnad du gör när du sorterar ut
alla rester!”
sida 7: ändra ”den globala uppvärmningen” till ”klimatförändringarna”.

I det här stycket motiverar jag den första, andra och fjärde punkten. Som tidigare
nämnt påverkar formgivningen etos, vilket är anledningen till att jag utifrån
önskemål i testet valde att förstärka färgerna i bilden på framsidan, samt byta plats
på bananillustrationen och texten på första uppslaget. Ett annat förslag var att
lägga till information om vad som händer med mat som inte sorteras ut. Det blir
ett slags entymemiskt resonemang, eftersom det genom att förmedla att det är
dåligt att blanda mat med hushållsavfall underförstått argumenterar för det
motsatta. Jag valde därför att lägga till detta på första uppslaget för att stärka
materialets logos.
I det här stycket motiverar jag den tredje och femte punkten. I det första testet fick
påståendet ”Materialet får mig att känna mig inflytelserik, att jag kan påverka”
lägst summa. För att stärka känslan av att individen kan göra skillnad lade jag till
några meningar som utgår från att skapa patos genom uppriktighet. Meningarna
som jag lade till efter testet var ”Och det bästa av allt? Det är hur lätt som helst!”
på första uppslaget, samt ”Tänk då vilken enorm skillnad du gör när du sorterar ut
allt matavfall!” i faktarutan på det andra uppslaget.
Sist men inte minst motiverar jag i detta stycke den sjätte punkten. Jag ändrade
orden ”den globala uppvärmningen” till ”klimatförändringarna”, då en av
respondenterna påpekat ett inkonsekvent terminologiskt användande. Phronesis
kan uppstå genom ett genomtänkt språk (Lindqvist Grinde, 2008, s. 93) och ett
enhetligt ordval förtydligar innehållet (Forsberg, 2011, s. 40). Därför valde jag att
ändra orden utifrån respondentens kommentar, så att de benämndes lika överallt
och på så sätt stärker materialets etos. Meningen ”När du sorterar ut ditt matavfall
tar du inte bara ställning i striden mot den globala uppvärmningen” blev således
”När du sorterar ut ditt matavfall tar du inte bara ställning i striden mot
klimatförändringarna”.
Jag valde att inte göra ändringar utifrån alla önskemål. Till exempel bortsåg jag
från förslaget om att ha en illustration som beskriver hur mat blir biogas. Det är en
spännande idé, som säkerligen skulle förtydliga textens innehåll. Jag kan
emellertid tänka mig att det även kan göra att materialet upplevs som tyngre.
Dessutom hade min uppdragsgivare inte tillgång till en sådan bild, och att
illustrera ligger utanför mitt område. Därtill hade en annan respondent anmärkt att
jag använt ”redan nu” tre gånger i en följd. Det var, som tidigare nämnt, ett
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medvetet val för att skapa patos genom anafor, och det är tänkvärt att personen i
fråga uppmärksammade det. Även om hon avsåg sin kommentar som kritik mot
materialet, känns det lyckat att patosargumentet har stuckit ut och fått läsaren att
stanna upp. Så trots att det kan anses vara en risk att behålla anaforen, valde jag
att ha kvar den i förhoppningen att få fler att stanna upp för att begrunda
innehållet. Slutligen valde jag att bortse från kommentaren att ändra formatet. Jag
håller visserligen med om att en annan form skulle kunna få gestaltningen att
sticka ut mer, men eftersom jag behövde förhålla mig till företagets grafiska profil
gjorde jag inte någon revidering på den fronten.
Inför det andra utvärderande testet, som det står om nedan, fanns alltså små
variationer i gestaltningen från det tidigare testet. Det andra testet ämnade till viss
del att utreda om ändringarna gjorde någon skillnad, men även om gestaltningen
som helhet fortfarande fungerade. Syftet var alltså att bekräfta resultatet från det
första testet. Därför reviderade jag inte efter det andra testet. På nästa sida ser du
hur slutgestaltningen blev. Texten finns att läsa i bilaga 6, medan större bilder
finns i bilaga 7.
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Bild/figur 12: Hela
slutgestaltningen
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6. 3. 3. Resultat från det andra testet
Syftet med att ha två tester var att se om revideringarna påverkade hur mottagarna
upplevde materialet, samt för att bekräfta resultatet från första testet och på så sätt
se om gestaltningen som helhet fungerade. Precis som tidigare lyfter jag enskilda
delar från resultatet här. Se bilaga 5 för respondenternas fullständiga svar.
Det verkar som att även respondenterna från det andra utvärderande testet fick ett
positivt, första intryck. På första frågan, som rörde just intrycket efter att
respondenterna skummat igenom innehållet, gavs kommentarer som: ”verkar lätt
att ta åt sig”, ” konkreta meningar […], små subtila budskap som skiner igenom
när man scannar” och ”inspirerande”. En respondent gav emellertid ett sakligt
konstaterande snarare än en värdeladdad bedömning, vilket gör det svårare att
avgöra den personens inställning. Svaret som respondenten i fråga gav var: ”Stora
bilder och ganska mycket text. Samma färger gult och svart”.
På likertskalorna blev summorna från respondenternas svar likvärdiga de från det
första utvärderande testet. Ofta skilde enbart någon enhet dem åt. Å ena sidan ser
jag det som något positivt, då det tyder på att materialet håller en stadig nivå samt
att även respondenterna från det andra utvärderande testet upplevde materialet
som övertygande, förtroendeingivande och intressant. Resultatet befäster alltså
resultatet från det första testet. Ingen av respondenterna svarade ”håller inte alls
med” eller ”håller inte med” på något av påståendena, vilket indikerar att de
uppskattade materialet och dess innehåll. Samtidigt gör likheten det svårt att
bedöma om ändringarna i materialet gjorde någon skillnad. Eftersom det var helt
nya personer som testade gestaltningen, kan eventuella skillnader istället bero på
personliga preferenser. Tabellen nedan sammanställer respondenternas svar.
Påstående

Summa

Framsidan gör mig intresserad av att läsa vidare

18 / 20

Första uppslaget ger relevant bakgrundsinformation

18 / 20

Avsändaren framstår som pålitlig och kunnig

19 / 20

Jag känner samhörighet med avsändaren

17 / 20

Jag blir personligt berörd

19 / 20

Materialet får mig att känna mig inflytelserik, att jag kan påverka

19 / 20

Jag har fått nya kunskaper och insikter

17 / 20

Argumenten till att sortera ut är övertygande

20 / 20

Bilderna stärker textens budskap

17 / 20

Baksidans avslut är effektfullt

18 / 20

Helheten känns givande

19 / 20

Efter att ha läst materialet känns det viktigare att sortera ut mat än innan

19 / 20
220/240

Bild/figur 13: Tabell med resultat från det andra utvärderande testet.
Summor markerade med röd färg är lägre än vid det första testet, medan summor i grönt är
högre. Svarta siffror innebär att summan är identisk med den från förra testet.
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När siffrorna jämförs mellan testerna framgår att framsidan, bilderna och avslutet
fick något lägre summor i det andra testet. Förutom att förstärka färgerna i bilden
på framsidan, hade jag inte ändrat dessa delar, vilket får mig att tro att skillnaden
beror på respondenternas individuella åsikter snarare än revideringen. Materialets
bakgrundsinformation samt känslan av ny kunskap, samhörighet och en givande
helhet fick samma summa som innan. Det som respondenterna från det andra
utvärderande testet var mer positivt inställda gentemot var emellertid avsändarens
pålitlighet, att bli berörd, känna sig inflytelserik, övertygas av argumenten samt
känslan av att det är viktigare att sortera ut i förhållande till innan. En del av
ökningen beror sannolikt även här på individuella aspekter. Men eftersom jag
inför det andra testet lade till meningar som betonar att individen lätt kan göra
skillnad, kan revideringen till viss del ligga bakom skillnaden. Att några
kommenterade ”bra att trycka på hur enkelt det är” och ”det är trevligt att texten
hela tiden understöder att det är lätt att sortera” antyder att så är fallet.
De öppna frågorna genererade både positiv respons och förslag på förbättringar.
De positiva kommentarerna var bland annat att gestaltningen innehöll intressant
information, att jämförelsen mellan jordens tillstånd och människan var
pedagogisk samt att bilderna inspirerade. En person skrev dessutom ”Bilden på
framsidan får mig att fundera vad det är för pucko som lägger mat i byrålådan”,
vilket är ett fall av kognitiv dissonans. Det var den reaktion som jag ville få
eftersom det sannolikt får mottagaren att stanna upp och tänka efter. Sen
kommenterade respondenterna även ”bra format” och ”jag blir förskräckt över hur
få som sorterar ut matavfallet, trodde det var betydligt fler”. En majoritet angav
därtill att deras inställning gentemot utsortering av mat blivit mer positiv efter att
ha läst materialet. Det var en person som skrev ”sorterar redan ut och har redan
minskat mitt eget matsvinn, men det går alltid att göra mer”, vilket är en mer
neutral reaktion som inte nödvändigtvis tyder på någon påverkan.
Förslagen på förbättringar var att:
• använda en mörkare gul färg i de markerade orden i rubrikerna
• visa räkneexempel på hur temperaturen påverkas om fler sorterar ut
• berätta var mat som sorteras ut hamnar och hur det blir biogas
• välja en annan bild till framsidan för att den nuvarande ”inte stämmer med
bilden jag har av att sortera ut mitt matavfall”.
Att de gula orden skulle bli tydligare med en mörkare färg håller jag med om.
Färgen som används i gestaltningen följer företagets grafiska profil, men om det
hade varit upp till mig skulle jag ha valt en mörkare nyans – eller en helt annan
färg – för att öka läsbarheten. Så jag förstår vad respondenten menar.
Gällande räkneexempel, var det något som jag från början hade tänkt ha med för
att stärka materialets logos genom faktaupplysningar. Det blev emellertid svårt att
hitta konkreta siffror på hur exempelvis temperaturen skulle påverkas av att fler
sorterar ut, vilket är anledningen till att jag valde bort det. Ett tag var jag även
inställd på att informera om var som mat sorteras ut hamnar och hur det blir
biogas, men jag tog bort det från utkastet för att jag upplevde att det gjorde
innehållet för faktatungt. I efterhand känner jag att det var rätt val. Detta bland
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annat för att en respondent svarade ”Nej, då blir det för mycket att läsa och jag
skulle kanske inte orka ta till mig allt som står” på frågan om information saknas i
materialet.
Den sista, ”negativa” kommentaren tycker jag är intressant. Respondenten skrev
att bilden på framsidan ”inte stämmer med bilden jag har av att sortera ut mitt
matavfall”, vilket var avsett som kritik eftersom det skrevs som svar på frågan där
respondenterna ombads ge förslag på förbättringar. Jag ser dock kommentaren
som positiv. Syftet med fotot var att den inte skulle hålla sig inom den typiska
mallen, utan snarare sticka ut och orsaka viss dissonans, vilket är precis vad den
verkar ha gjort för den här respondenten. Mitt bildval stärks också i och med att
resterande respondenter varit positivt inställda till den.
Det som jag kan se utifrån testerna är att gestaltningsförslaget inte är perfekt, men
att den uppnår sitt syfte. Överlag verkar argumenten ha tagit fastna på såväl
personer som inte sorterar ut som på de som redan gör det, och som helhet
indikerar testerna att gestaltningen ökat mottagarnas kunskaper samt haft en
övertygande inverkan. Eftersom en förändrad attityd går hand i hand med att
acceptera argumenten för ett visst beteende (Palm, 2006, s. 70), går det därför att
tänka sig att materialet har avsedd effekt och kan leda till en mer positiv
inställning gentemot beteendet att sortera ut matavfall. Det är däremot svårt att
avgöra om revideringarna sedan det första testet gjorde någon skillnad, men då
den sammanlagda responsen från det andra utvärderande testet överlag var mer
positiv än vid det första, finns antydningar på att de haft viss inverkan.
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7. Slutsats
I detta kapitel klargörs vad studien kom fram till.
Syftet med studien var att komma fram till hur information kan utformas för att
göra mottagarna mer positivt inställda gentemot beteendet att sortera ut matavfall.
En attityd är svår att mäta och det tar sannolikt lång tid att förändra någons
ståndpunkt, men genom användning av ovannämnda teorier och metoder
indikeras vad som kan påverka. Resultatet från de utvärderande testerna som
genomfördes, tyder på att informationen i fråga gör positiv inverkan på
mottagarnas inställning när den utgår från principer inom retorik och
budskapsstrategier. Nedan sammanfattas några av delarna som har antytts ge
avsedd effekt.
En slutsats som kan dras utifrån studien är att en blandad budskapsstrategi med
fördel kan användas. Som tidigare nämnt hävdar teorin att en kombination av
rationell och emotiv strategi kan vara lämplig när syftet både är att informera och
övertyga, vilket bekräftades genom de utvärderande testerna. Det visade sig att
tydligheten från den rationella strategin uppskattades, samtidigt som det till stor
del verkade vara de emotiva inslagen som skapade intresse och personlig
relevans. En hypotes utifrån resultatet är därför att en renodlad, rationell strategi
hade upplevts som tråkig medan en helt emotiv strategi hade riskerat att anses
vara oklar och därför förlora läsarens engagemang i ett tidigt skede.
En annan slutsats som kan dras är att skildrandet av åtråvärda egenskaper, ett
genomtänkt språk, du-tilltal samt vi-omtal främjar informationens persuasiva
förmåga. Detta är några av de retoriska principerna för att skapa förtroende som
har tillämpats i gestaltningen och som verkade influera mottagarnas syn på
avsändaren, något som i sin tur kan ha inverkan på inställningen gentemot det
önskvärda beteendet. Till exempel framgick det av resultatet från testerna att
mottagarna uppfattade företaget som pålitligt och kunnigt, att de kände
samhörighet med avsändaren samt att de upplevde att avsändaren ville förmedla
något av personlig vikt och relevans, vilket kan förmodas vara en direkt följd av
dessa principer.
En tredje slutsats är att bilder är fördelaktigt att komplettera texten med. Eftersom
bilder enligt den retoriska teorin både kan användas för att ”bevisa” något och för
att väcka känslor, tillämpades ett fotografi på varje uppslag i gestaltningen. I de
utvärderande testerna framgick det att fotografierna stärkte textens budskap, samt
gjorde innehållet inspirerande och mer lockande att ta till sig, vilket styrker deras
vikt. Vidare applicerades både värdeord, utförliga beskrivningar, visuella och
verbala metaforer samt hyperbol i gestaltningen, då teorin uppger att de väcker
känslor. Det bekräftas i och med att resultatet från testerna framhäver metaforerna
i gestaltningen som tankeväckande och pedagogiska, medan materialet som helhet
berörde läsarna personligen. Dessutom fick den emotivt laddade framsidan, där
både metafor och hyperbol använts, många att stanna upp. Ett annat element som
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teorin hävdar skapar känsla är anafor. Resultatet från testerna verifierar det, då en
av materialets anaforer fick läsaren att stanna upp och begrunda texten. Det kan
såklart anses vara något positivt eftersom det fick innehållet att sticka ut, men då
personen i fråga stördes av ordens upprepning är en möjlig slutsats även att anafor
kan vara riskabelt att använda.
Ytterligare en slutsats är att argument som utgår från de presumtiva mottagarnas
värderingar stärker informationens övertygande effekt. Enligt den retoriska teorin
är det viktigt att utgå från målgruppens doxa. I det här arbetets specifika
gestaltning innebar det att argumentera utifrån miljö och ekonomi, då det framgått
i enkätundersökningen att målgruppen var villiga att ändra sina vanor om det
påverkade dessa aspekter. I de utvärderande testerna framgick det sedan att
argumenten upplevdes som övertygande, vilket tyder på att argument baserade på
mottagarnas värderingar är att föredra när en inställning ska påverkas. Nu testades
gestaltningen visserligen på en tillgänglig grupp, som skulle kunna ha en annan
doxa. Resultatet kan emellertid ändå anses vara tillförlitligt, då majoriteten av
respondenterna redan sorterar ut, vilket indikerar att de värdesätter miljön, samt
för att det är en allmän norm att mer pengar är bättre än mindre pengar. På så sätt
utgår argumenten ändå från testgruppens värderingar. För övrigt tyder resultatet
från studiens teori och empiri bland annat på att ett enhetligt språk och en
genomtänkt layout främjar läsarens övertygelse, och på så sätt kan påverka
inställningen gentemot det önskade beteendet.
Om materialet som skapades i studien är en lösning på det praktiska problemet går
bara att resonera kring. Sannolikt behöver fler kommunikativa insatser samverka
med andra styrmedel för att göra långsiktig inverkan. Det är till exempel tänkbart
att större utrymmen under lägenheternas diskbänkar samt personliga belöningar
skulle främja beteendet. Men resultatet från de utvärderande testerna visar att
samtliga mottagare upplever att deras inställning gentemot att sortera ut matavfall
har blivit mer positiv efter att ha läst materialet, vilket tyder på att det kan bli
startskottet till en presumtiv förändring. Slutsatsen är därför att material som
följer designvalen som gjorts i gestaltningen, och därmed tillämpar retoriska och
budskapsstrategiska principer, har möjlighet att positivt inverka på mottagarnas
inställning. Carlsson och Koppfeldt (2008, s. 67) skriver: ”Idag behöver vi bara
öppna en tidningssida eller slå på en tv-apparat för att inse att mediernas språk har
anpassats till retorikens spelregler”. Kanske är det till en fördel att göra detsamma
med vanlig samhällsinformation?

57

8. Diskussion
I detta kapitel presenteras en allmän reflektion kring arbetet, samt förslag på
vidare forskning inom området.
Detta har varit en småskalig studie, vilket har inneburit en del begränsningar. Till
exempel har studiens finansiella och tidsmässiga resurser varit limiterade. En
forskare med fler tillgångar skulle sannolikt kunna få tag på fler respondenter vid
de olika undersökningarna samt hinna utföra fler iterativa tester, något som hade
ökat resultatens tillförlitlighet genom att ge en mer representativ bild av
mottagarna och deras respons. Resultaten från den här studien kan fortfarande
anses vara värdefulla, men att studien har genomförts i liten skala gör dem till
indikationer av verkligheten snarare än faktum.
En utmaning i arbetet har varit att balansera teori med krav från uppdragsgivaren.
Gestaltningsförslaget ämnade framstå som lockande och intressant, men behövde
samtidigt förhålla sig till företagets relativt begränsande grafiska profil. Ibland
kolliderade profilen med klassiska formgivningsprinciper, vilket gör det rimligt
att anta att ett material obundet till företagets grafiska ramar hade genererat ett
annat resultat.
Värt att nämna är också att gestaltningsförslagets fakta behöver genomgå
kvalitetskontroll innan officiell användning. Detta eftersom olika källor angav
olika saker, vilket ibland gjorde det svårt att avgöra vad som var sant. Jag utgick
alltid från den källa som jag bedömde vara mest trovärdig, men för att säkerställa
att mottagarna får korrekt information är en kvalitetsgranskning att
rekommendera.
Att analysera andra material som ämnar övertyga hade kunnat tydliggöra vad som
är normen, alltså om det finns gemensamma nämnare som målgruppen kan tänkas
förvänta sig av ett sådant material och som behöver närvara för att det ska
upplevas som seriöst. Jag har inte gjort en sådan analys, men inofficiellt jämfört
min gestaltning med material som jag har stött på i min vardag för att för egen del
se hur gestaltningen förhåller sig till annan kommunikation. Exempel på vad jag
har tittat på är broschyrer på vårdcentralen och apoteket, som vill övertyga
mottagaren om vikten med vaccin och liknande. Dessa jämförelser har framhävt
flera likheter. Det förefaller exempelvis vara tradition att undvika fackspråkliga
termer, utnyttja få sidor, ha mycket ljusrum samt använda många bilder. Det
verkar alltså inte som att gestaltningen avviker alltför mycket från normen. Det
skulle emellertid behövas en ordentlig analys för att klargöra det med säkerhet.
Vidare går det att resonera kring om kanalvalet var ”rätt”. Jag valde att utforma
gestaltningen som en folder, då respondenterna från enkätundersökningen påstod
sig föredra tryckta utskick med information. Det är emellertid värt att begrunda
om svaren grundades på respondenternas faktiska preferenser eller på vad de är
vana vid. Kanske hade det varit fördelaktigt att överraska med ett mer oväntat
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kanalval. Att information dyker upp där mottagaren minst anar skulle eventuellt
kunna influera hur de upplever materialet som helhet.
Därtill har studien utgått från Strängnäsbor som målgrupp. Det som resultaten
indikerar borde emellertid vara applicerbart på andra fall. Detta eftersom
inställningar och åsikter med stor sannolikhet inte begränsas till enskilda städer.
Förslag på vidare forskning är att undersöka hur information kan utformas för att
övertyga hyresvärdar att inrätta matavfallssortering i lägenheterna, alternativt att
studera hur andra styrmedel kan kombineras med information för att uppnå större,
persuasiv effekt. Det vore också intressant att undersöka hur grafiska profiler från
olika företag kan påverka förtroendet för materialets innehåll. Eftersom det är
viktigt för den som utformar information att ha insikt i mottagarnas behov och
preferenser, kan det därtill vara relevant att göra en liknande undersökning som
denna, fast med fler iterativa tester samt ännu större fokus på användarcentrering.
Information om att sortera ut matavfall kan trots allt upplevas som tråkigt, så ju
mer vi lär oss om olika mottagare, desto större chans har designern i fråga att
anpassa utformningen så att fler intresseras och övertygas av innehållet.
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10. Bilagor
10. 1. Bilaga 1: ESEM:s befintliga informationsmaterial

Nu är det dags
att börja sortera

Tack för att du
sorterar matavfall

matavfall

Nu införs matavfallssortering i ditt hus. Det innebär
att du ska slänga alla dina matrester i en separat påse.
Knyt ihop påsen med en dubbelknut och
.
biogas
lägg den sedan i det kärl som är uppmärkt
blir till
atrester
l kan vi
Dina m da bananska
l
Matavfall i husets sorteringsrum.
er en bi
en
iv
Av ett
som dr
?
biogas
tigt va
tillverka
er. Häf
ra met
i hund

Exempel på matavfall:

•
•
•
•
•
•
•
•

grönsaksrester
fruktskal
kaffesump
tepåsar
gammal mat
köttben
fiskrens
matfett

Osäker på hur du ska sortera?
Sök i vår sorteringsguide på
sevab.com/sorteringsguiden

sevab.com/sorteringsguiden
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10. 2. Bilaga 2: Enkätundersökningens resultat

13 av 62 personer tillhör inte målgruppen och är inte inkluderade i övrig statistik.

Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
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Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
Exempel som gavs för att förtydliga frågan inkluderade att stänga av vattnet när
de borstar tänderna, släcka lampor i tomma rum och tvätta med full maskin.

Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
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Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).

Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
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Antal respondenter: 21 av 21 (internt bortfall: 0).
Frågan kunde bara besvaras av de som svarat ”ja” på om de blandar matavfall
med andra sopor. En respondent kunde välja obegränsat antal alternativ.

Antal respondenter: 28 av 28 (internt bortfall: 0).
Frågan kunde bara besvaras av de som svarat ”nej” på om de blandar matavfall
med andra sopor. En respondent kunde välja obegränsat antal alternativ.
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Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).

Antal respondenter: 29 av 29 (internt bortfall: 0).
Frågan kunde bara besvaras av de som svarat ”ja” på om de fått information om
sortering matavfall.
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Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).

Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
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Förklara vad som händer med matavfall som har sorterats separat från annat avfall.
Ex biogas
Det blir gas
Det rötas till biogas i Eskilstuna
Det rötas och blir till biogas
Värmeproduktion
Det blir t.ex. biogas till busstrafik
Matavfall används till något bränsle
Rötas och blir till biogas
Tror man gör gas av det
Komposteras till biogas
Rötas till gas
Kan användas som bränsle
Blir energi
Återanvänds på bondgårdar
Processas till biogas och används som
Jord
bränsle
Biogas
Det omvandlas

Antal respondenter: 18 av 21 (internt bortfall: 3).
Frågan kunde bara besvaras av respondenter som svarat ”ja” på frågan om de vet
vad som händer med matavfall som har sorterats separat från annat avfall. Syftet
var att kontrollera kunskapen respondenterna upplever sig ha.

Antal respondenter: 49 av 49 (internt bortfall: 0).
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Förklara vilka långsiktiga följder/effekter sortering av matavfall får.
Minskad användning av fossila bränslen
Bättre miljö
Billigare biogas, går att använda mer som
Sopbergen minskar
en miljövänlig energikälla
Mindre avfall att förbränna, matrester kan
Matavfall, eller som jag kallar det,
återanvändas som kompost, lättare att
kompostavfall, återförs till naturen
förstå och minska svinn
1) mindre svinn, man tänker en vända till
Vi minskar användandet av ex bensin
innan man slänger. 2) bidrar till biogas eller
och sparar på jordens resurser vilket är
bättre jordar till odlingar.
nödvändigt i längden
Förbättrar miljön

Antal respondenter: 9 av 13 (internt bortfall: 4).
Frågan kunde bara besvaras av respondenter som svarat ”ja” på frågan om de vet
vilka följder sortering av matavfall får. Syftet var att kontrollera kunskapen
respondenterna upplever sig ha.

Antal respondenter: 45 av 49 (internt bortfall: 4).
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Antal respondenter: 48 av 49 (internt bortfall: 1).
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10. 3. Bilaga 3: Frågeformulär till utvärderande tester

Enkät till utvärderande test
Hur gammal är du?

Sorterar du ut ditt matavfall?

☐ 18-25

☐ 36-45

☐ 56-65

☐ Ja

☐ 26-35

☐ 46-55

☐ 66+

☐ Nej

Bläddra igenom materialet så att du får en överblick, utan att ta del av informationen närmare.
Vilket intryck får du?

Läs nu igenom informationsmaterialet mer ordentligt. Nedan står några påståenden om det. Kryssa i
alternativen som du tycker passar bäst. Det finns inte något rätt eller fel svar.

1
Håller inte
alls med

2
Håller inte
med

3
Håller
varken med
eller inte

4
Håller med

5
Håller helt
med

Framsidan gör mig
intresserad av att läsa vidare

☐

☐

☐

☐

☐

Första uppslaget ger relevant
bakgrundsinformation

☐

☐

☐

☐

☐

Sändaren framstår som
pålitlig och kunnig

☐

☐

☐

☐

☐

Jag känner samhörighet
med sändaren

☐

☐

☐

☐

☐

Jag blir personligt berörd

☐

☐

☐

☐

☐

Materialet får mig att känna
mig inflytelserik: att jag kan
påverka

☐

☐

☐

☐

☐

Jag har fått nya kunskaper
och insikter

☐

☐

☐

☐

☐

Argumenten till att sortera ut
mat är övertygande

☐

☐

☐

☐

☐

Bilderna stärker textens
budskap

☐

☐

☐

☐

☐
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Baksidans avslut är
effektfullt

☐

☐

☐

☐

☐

Helheten känns givande

☐

☐

☐

☐

☐

Efter att ha läst materialet
känns det viktigare att
sortera ut mat än innan

☐

☐

☐

☐

☐

Vad kände du när du tog del av materialet mer på djupet, och varför?

Anser du att information saknas i materialet?

Anser du att materialet har överflödig information?

Vad tycker du kan förbättras i materialet och varför?

Finns något som du tyckte mycket om eller fastnade för i materialet?

Upplever du att din inställning gentemot sortering av matavfall har påverkats? Hur?

Övriga kommentarer
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10. 4. Bilaga 4: Resultat från det första utvärderande testet
Hur gammal är du?
Testperson 1: 18-25
Testperson 2: 18-25
Testperson 3: 46-55
Testperson 4: 66+
Sorterar du ut ditt matavfall?
Testperson 1: Nej
Testperson 2: Ja
Testperson 3: Nej
Testperson 4: Ja
Bläddra igenom materialet så att du får en överblick, utan att ta del av
informationen närmare. Vilket intryck får du?
Testperson 1: Tydlig struktur. Tycker om att det börjar med tydliga bilder och
liten men säkert relevant text. Färgglad, förstår syftet direkt.
Testperson 2: Jag får intrycket att den ska vara informativ och uppmana till
sortering.
Testperson 3: Positiv och ljus. Inbjudande och luftig. Lite skämtsam bild på
framsidan. Tydlig avsändare. Lagom mycket information.
Testperson 4: Rubriken är humoristisk på sista sidan. Intrycket i stort sätt lättsamt
och positivt. Rolig bild på framsidan.
Intressant framsida
Relevant bakgrund
Pålitlig/kunnig avsändare
Samhörighet
Personligt berörd
Känner mig inflytelserik
Nya kunskaper
Övertygande argument
Bilder stärker budskap
Effektfullt avslut
Givande helhet
Utsortering känns viktigare

Person 1
5/5
4/5
4/5
4/5
5/5
4/5
4/5
4/5
5/5
4/5
5/5
4/5

Person 2
5/5
5/5
4/5
5/5
4/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

Person 3
5/5
4/5
4/5
4/5
3/5
3/5
5/5
4/5
3/5
5/5
4/5
3/5

Person 4
4/5
5/5
5/5
4/5
5/5
4/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5

Totalt
19/20
18/20
17/20
17/20
17/20
16/20
17/20
18/20
18/20
19/20
19/20
16/20
211/240

Vad kände du när du tog del av materialet mer på djupet, och varför?
Testperson 1: Att det kanske inte är så jobbigt. Mina argument för att inte sortera
matavfall håller inte längre efter läsning.
Testperson 2: Informerad. En påminnelse att mina vardagsbeslut påverkar min
omgivning.
Testperson 3: Kände mera insikt när första textdelen (sid 4 – mittuppslag)
jämförde jordens tillstånd med mänsklig feber. Jag kan lätt relatera och se
sambandet – en sjukdom – som behöver botas.
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Testperson 4: Förstår bättre allvaret i hur vår jord mår.
Anser du att information saknas i materialet?
Testperson 1: Nja, jag tycker nog syftet med det enkla, överblickbara kan
försvinna om mer läggs till.
Testperson 2: Vad händer när maten inte sorteras, när allt hamnar i brännbart eller
när folk blandar sopor i en påse?
Testperson 3: Mer om nyttan och vinsten med att sortera. Varför jag ska göra det.
Testperson 4: Nej, jag tycker att den är utförlig och bra.
Anser du att materialet har överflödig information?
Testperson 1: Nej, relevant för den enskilde personen.
Testperson 2: Nej. Informationen är relevant.
Testperson 3: Måhända stor del om feber. Nyttan med att sortera hamnar en smula
i skymundan. Fördelar och vinster med att sortera matrester kan lyftas upp mera.
Den ekonomiska delen är bra men tar upp fel sida.
Testperson 4: Nej.
Vad tycker du kan förbättras i materialet och varför?
Testperson 1: Var några upprepningar som säkert ska stärka argument, däremot
var det något jag uppmärksammade att redan idag 3 ggr nämns.
Testperson 2: Möjligtvis framsidan? Färgen på byrån är trist. Annars bra, stilren,
strukturerad och tydlig.
Testperson 3: Kanske en bild som förtydligar/ersätter texten om biogas. Att den
räcker till bussar, taxibilar osv.
Testperson 4: Orden ”den globala uppvärmningen” nämns inte tidigare och
kanske borde bytas ut mot ”klimatförändringar”.
Finns något som du tyckte mycket om eller fastnade för i materialet?
Testperson 1: Jag fastnade för att informationen går ut till ”just mig” som läsare.
Vad jag som enskild individ kan bidra med globalt och för egen vinning.
Testperson 2: Slagkraftiga och sammanfattande meningar, ex. ”hur framtiden ser
ut är upp till dig”, ”En liten vana gör stor skillnad”, ”Låt inte dina pengar hamna i
soporna”.
Testperson 3: Framsidan, bilderna (humor och värme), färgvalet och luften
(mycket vitt och inte så komprimerat).
Testperson 4: Bilderna talar sitt tydliga språk. Gillar fakta i den grå rutan och ”en
liten vana gör stor skillnad”.
Upplever du att din inställning gentemot sortering av matavfall har
påverkats? Hur?
Testperson 1: Jag har innan upplevt att det finns lite utrymme till sopor i
lägenheter. Men att bara sortera något mer (få plats med någon mer påse) kan
gynna och faktiskt främja globala skeenden.
Testperson 2: Jag fick en insikt då det händer att jag slarvar. Således att papper
och plast hamnar tillsammans med maten. Jag kommer troligen ha detta i åtanke
framöver.
Testperson 3: Min vilja att sortera matavfall har stärkts.
Testperson 4: Sorterar redan. Känns mer betydelsefullt nu än innan.
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Övriga kommentarer:
Testperson 1: Tycker om att företaget Sevab står med ibland utan att rucka på
materialets viktighet, alltså det är viktigt i allmänhet och Sevab vill snarare
förstärka den synen.
Testperson 2: Bra illustration att det endast är 25 % som är utsorterat.
Testperson 3: Gärna ett annat format på formatet så att det sticker ut i mängden av
post och reklam på hallgolvet. Förklarande illustrationer som kan ersätta en del av
texten, ex. biogasdelen. Lägg banandelen längre bak och låt textinnehållet komma
först. Bra sista sida.
Testperson 4: Utförlig och bra folder.
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10. 5. Bilaga 5: Resultat från det andra utvärderande testet
Hur gammal är du?
Testperson 1: 66+
Testperson 2: 46-55
Testperson 3: 36-45
Testperson 4: 36-56
Sorterar du ut ditt matavfall?
Testperson 1: Ja
Testperson 2: Nej
Testperson 3: Ja
Testperson 4: Ja
Bläddra igenom materialet så att du får en överblick, utan att ta del av
informationen närmare. Vilket intryck får du?
Testperson 1: Verkar lätt att ta åt sig. Bananbilden är tydlig.
Testperson 2: Det första jag tänker är: Vad är det för människa som lägger mat i
en byrålåda?? Annars: inspirerande!
Testperson 3: Konkreta meningar; ”Allt har sin plats”, ”gott att sortera ut mat” ger
tydligt budskap vid överblick. ”En liten vana gör stor skillnad”, små subtila
budskap som skiner igenom när man ”scannar” materialet.
Testperson 4: Stora bilder och ganska mycket text. Samma färger gult och svart.

Intressant framsida
Relevant bakgrund
Pålitlig/kunnig avsändare
Samhörighet
Personligt berörd
Känner mig inflytelserik
Nya kunskaper
Övertygande argument
Bilder stärker budskap
Effektfullt avslut
Givande helhet
Utsortering känns viktigare

Person 1
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5

Person 2
5/5
4/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5

Person 3
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5

Person 4
4/5
4/5
4/5
3/5
4/5
4/5
3/5
5/5
3/5
4/5
4/5
5/5

Totalt
18 / 20
18 / 20
19 / 20
17 / 20
19 / 20
19 / 20
17 / 20
20 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
19 / 20
220/240

Vad kände du när du tog del av materialet mer på djupet, och varför?
Testperson 1: Varför har inte åtgärder vidtagits tidigare, är en fråga som väcks.
Testperson 2: Man förstår verkligen allvaret i det hela. Det är ju inte så svårt att
sortera ut matavfall. Inspirerande att kunna göra skillnad.
Testperson 3: Jag känner mig stärkt i min åsikt att det är viktigt att (käll–)sortera
och att varje person kan göra skillnad. Jag blir förskräckt över hur få som sorterar
ut matavfallet, trodde det var betydligt fler.
Testperson 4: Bra och viktig information, alla behöver hjälpas åt.
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Anser du att information saknas i materialet?
Testperson 1: Broschyren är lättförståelig och täcker upp det nödvändiga.
Testperson 2: Nej. Då blir det för mycket att läsa och jag skulle kanske inte orka
ta till mig allt som står.
Testperson 3: Jag tycker att det kanske kan vara intressant att veta var matresterna
hamnar och hur de blir till biogas: kort info om det.
Testperson 4: Det skulle kunna finnas en jämförelse med temperaturer om alla
skulle sortera och minska svinnet med vissa kilon – räkneexempel.
Anser du att materialet har överflödig information?
Testperson 1: Då tappar informationen sin udd.
Testperson 2: Nej. Informationen är intressant.
Testperson 3: Nej, ingen överflödig info. Texten skulle kunna ”bantas” något,
men det är inte avgörande. Innehållet är intressant.
Testperson 4: Kan vara onödigt många ord.
Vad tycker du kan förbättras i materialet och varför?
Testperson 1: Kanske byta ut färgnyansen på de gula orden. Orange färg skulle
kunna förstärka ordets betydelse.
Testperson 2: –
Testperson 3: Bilden på framsidan stämmer inte med bilden jag har av att sortera
ut mitt matavfall (kunde tänka mig en annan, kanske en miljöbil för att förstärka
vikten av att tillverka biogas som drivmedel?). Övriga bilder kompar bra med
texterna!
Testperson 4: På vissa ställen är det långa meningar och på andra väldigt korta,
där det kanske känns som att det skulle borde sitta ihop, lite hackigt.
Finns något som du tyckte mycket om eller fastnade för i materialet?
Testperson 1: Gillar fotot med farbrorn och flickan, det gamla och framtiden.
Testperson 2: 1) Bilden på framsidan som får mig att fundera vad det är för
”pucko” som lägger mat i byrålådan!! 2) Att kunna köra 100 m på bara 1
bananskal = coolt! 3) inspirerande bilder.
Testperson 3: Jämförelsen infektion jorden kontra människa: det blir pedagogiskt
och tydligt att något är ”fel” i systemet och att det går att påverka. Sista sidan:
kort, koncist och tydligt. Bra med den ekonomiska aspekten och att anpassa sina
inköp.
Testperson 4: Bra att trycka på hur enkelt det är.
Upplever du att din inställning gentemot sortering av matavfall har
påverkats? Hur?
Testperson 1: Har sorterat ut i flera år och med denna information stödjs mitt
handlande.
Testperson 2: Ja absolut. Just för enkelheten som jag faktiskt inte tänkt på, men
som gör sån skillnad om vi alla hjälps åt. Tankeställare!
Testperson 3: Det känns ännu mer meningsfullt! Min känsla att göra gott för vår
planet genom att sortera har blivit starkare.
Testperson 4: Sorterar redan och har redan minskat mitt eget matsvinn, men det
går alltid att göra mer.
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Övriga kommentarer:
Testperson 1: –
Testperson 2: –
Testperson 3: Sista bilden och citatet är verkligen bra! Bra format på foldern. Det
är trevligt att texten hela tiden understöder att det är ”lätt” att sortera.
Testperson 4: –
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10. 6. Bilaga 6: Slutgestaltningens text
SIDA 1

Var slänger du din mat?
Allt har sin plats. Sortera ut matavfall: för dig, för miljön, för framtiden.
SIDA 3
I Sverige kastar varje person 100 kilo mat årligen, men bara 25 % sorteras ut.
Visste du att varje gång ett bananskal, en kaffesump eller annan mat slängs med
vanligt hushållsavfall belastar det vår planet? Dina rester är en resurs som vi kan
använda till att förbättra världen med, men blandar du maten med annat bränns
den upp och går förlorad. Sorterar du däremot ut ditt matavfall kan du göra
verklig skillnad: för dig och för vår jord. Här finns information om hur du genom
att sortera ut gör en betydande insats för miljön, samtidigt som du gynnar din
ekonomi. Och det bästa av allt? Det är hur lätt som helst! Hur framtiden ser ut är
upp till dig.
SIDA 4

Därför gör det gott att sortera ut mat
Planeten har allvarlig feber. Våra utsläpp av koldioxid är en infektion som har
förhöjt jordens kroppstemperatur över det normala. Men varför ska vi oroa oss för
det? Det är väl bara skönt med ett lite varmare klimat?
Precis som när du har feber, gör infektionen att jorden inte fungerar som den ska.
Redan idag orsakar den stigande värmen extrem torka, kraftiga stormar och
förödande översvämningar. Redan idag är vintrarna mildare, vilket sprider
sjukdomar och farliga insekter som fästingar. Redan idag tvingas djur kämpa för
att överleva det förändrande klimatet, och allt fler människor avlider på grund av
den tilltagande hettan. Och jordens feber går inte över av sig själv: när dina
barnbarn har växt upp kommer det att vara värre. Därför måste vi, redan idag,
hjälpa planeten att bli frisk.
En liten vana gör stor skillnad. När du sorterar ut ditt matavfall bidrar du till
planetens återhämtning. Av maten skapar vi på Sevab biogas, vilket är ett
drivmedel som inte släpper ut koldioxid eller andra skadliga ämnen. Genom att
sortera ut dina matrester möjliggör du alltså för bilar, bussar och andra fordon att
drivas av ett miljövänligt bränsle. Du tillåter jorden att läka.
Du sorterar ut. Vi sköter resten. Tillsammans gör vi skillnad.
Textruta 1: 100 meter kan en bil köra på biogasen som vi skapar av ett enda
bananskal. Tänk då vilken enorm skillnad du gör när du sorterar ut alla rester! 100
miljoner liter bensin kan bytas ut mot biogas om alla i Sverige sorterar ut sina
matrester under ett år.
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SIDA 5
Textruta 2: När du sorterar ut ditt matavfall har du framtiden i tanken!
SIDA 6
Textruta 3: Har du råd att leva ut dina drömmar?
SIDA 7

Låt inte dina pengar hamna i soporna
Vi bryr oss om dig och vill att du ska kunna unna dig saker i vardagen. Vi vet
också hur tufft det kan vara att få ihop ekonomin. Därför får du ett litet tips av oss.
När du sorterar ut ditt matavfall tar du inte bara ställning i striden mot
klimatförändringarna: du gör det även möjligt för dig själv att spara pengar.
Slänger du väldigt lite mat åt gången? Då upplever du troligen att matsvinn inte är
ett problem hos dig. Men många som börjar slänga sina rester separerat från annat
avfall blir förvånade över hur mycket mat de verkligen gör sig av med. Att se
påsen fyllas upp med enbart mat ger en tydlig bild av hur mycket som går till
spillo. Därför blir det lättare för dig som sorterar ut ditt matavfall att anpassa dina
inköp efter hur mycket du faktiskt förbrukar. På så sätt kan du spara många
tusenlappar. Det tycker vi att du och din insats för miljön är värd. För visst finns
roligare saker att göra med din inkomst än att slänga den i soporna?
Textruta 4: Sortera rätt, det är lätt. Att sortera ut matavfall kan verka svårt, men
är enklare än du tror. Släng maten i en egen påse, så att den separeras från annat
avfall från hemmet. Du kan antingen använda en påse av plast eller av papper. När
påsen är full knyter du ihop den. Sedan kastar du den i soprummets container eller
tunna för matavfall.
Både rå och tillagad mat räknas som matavfall. Exempel på matavfall är:
grönsaker och frukt; kött, fisk och skaldjur; äggskal; kaffesump och tepåsar; pasta,
potatis, bröd och ris; matfett.
Har du frågor? Vår kunniga personal svarar gärna på dem. Kontakta kundservice
på kundservice@sevab.com.
SIDA 8
Textruta 4: Kasta bort undanflykterna. Sortera ut maten.
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10. 7. Bilaga 7: Slutgestaltning
Gestaltningen som visas här är inte skalenlig med materialets verkliga storlek.
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Sidan i förhållande
till sidan bredvid:
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