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Abstract 

Statistics, reports and research show that sexual harassment is a common problem 
in high schools and that young people have a negative attitude towards the problem 
and do not take it seriously. One of the main causes of the current attitudes is the 
ignorance that young people have when it comes to sexual harassment and what it 
means, but also when it comes to norms, gender equality and LGTB, something 
that requires more information as well as talking about it in classrooms. The 
subjects are rarely discussed at school and the schools themselves have no 
information material available to increase the knowledge of young people. 

Another cause of sexual harassment in schools is the fact that young people have a 
misleading idea of what sex is, but also about how girls and boys are expected to 
be and act according to community norms. The fact that their behavior never ends 
up having consequences makes it possible for them to continue. Similar attitudes 
are also shared by many adults, which reinforces the wrong idea young people 
have. 

Previous research shows that the three rhetorical convictions, ethos, pathos and 
logos, can be used in texts and information to influence and change people's 
feelings, thoughts and perspectives, which in turn can lead to a change in attitudes. 

Based on a rhetorical analysis and focus group interviews, this study has come to 
the conclusion that ethos, pathos and logos can be used in an information folder 
about sexual harassment, norms, gender equality and LGBT in order to raise 
awareness of these topics, which could then contribute to changing the audience's 
approach and attitude towards the problem. 
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Sammanfattning 

Statistik, rapporter och forskning visar att sexuella trakasserier är ett vanligt 
förekommande problem på högstadieskolor samt att ungdomar har en negativ 
attityd till problemet och inte tar det på allvar. En av de största orsakerna till  
rådande attityder är ungdomars okunskap i fråga om sexuella trakasserier och vad 
det är för något, men också om normer, jämställdhet och HBTQ, något som kräver 
mer information och en ökad diskussion i klassrummen. Ämnena diskuteras sällan i 
skolan och skolorna har själva inget informationsmaterial att tillgå för att öka 
ungdomarnas kunskap.  

Andra orsaker till att sexuella trakasserier äger rum i skolorna är att ungdomar har 
en felaktig bild av sex och hur tjejer och killar förväntas vara enligt samhällets 
normer, samt att beteendet inte får några konsekvenser. Liknande attityder återfinns 
dessutom hos många vuxna vilket förstärker den felaktiga bilden ungdomar har.  

Tidigare forskning visar att retorikens tre övertygelsemedel, ethos, pathos och 
logos, med fördel kan tillämpas i text och information för att påverka och förändra 
människors känslor, tankar och perspektiv, något som i sin tur kan leda till 
förändrade attityder.  

Denna studie har utifrån en retorisk analys och fokusgruppsintervjuer kommit fram 
till antagandet att ethos, pathos och logos med fördel kan användas i en 
informationsfolder om sexuella trakasserier, normer, jämställdhet och HBTQ för 
att öka kunskapen och medvetenheten om ovanstående ämnen vilket sedan skulle 
kunna bidra till att förändra målgruppens synsätt och attityd till problemet.    
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Förord 

”Words are, in my not-so-humble opinion, our most inexhaustible source of magic. 
Capable of both inflicting injury and remedying it.”  

- Albus Dumbledore  
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1. Inledning 

I detta avsnitt förklarar jag bakgrund, det praktiska problemet, syfte och mål, 
frågeställningar, målgrupp, kanal, avgränsningar och begreppsförklaringar. 

1.1 Bakgrund 
Enligt diskrimineringslagen (Svensk författningssamling 2008:567) innebär 
sexuella trakasserier ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet” (1 kap. 4 §). Exempel på sexuella trakasserier kan vara att någon rör vid 
en på ett sätt man inte tycker om, tittar närgånget eller ger oönskade komplimanger 
och antydningar (Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier:2018).   

Sexuella trakasserier förekommer både på arbetsplatser, i skolor och på Internet 
och blir allt mer uppmärksammat. Under 2017 gav me too-rörelsen upphov till ett 
upprop som tydligt visade hur normaliserat problemet har blivit och kvinnor 
världen över valde att dela med sig av sina egna erfarenheter om trakasserier och 
övergrepp de blivit utsatta för. Me too-rörelsen startades av kvinnorättsaktivisten 
Tarana Burkes år 2006 (NE metoo:2018) men fick ytterligare uppmärksamhet när 
den amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano skapade och spred hashtagen 
metoo i sociala medier. Efter att berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp 
i filmbranschen uppdagats uppmanade hon andra kvinnor att sprida hashtagen och 
dela sina egna historier. Syftet med rörelsen är att lyfta fram vad kvinnor blir 
utsatta för, att bryta tystnaden kring problemet och att ändra fokus så att skulden 
inte längre hamnar hos den som blir utsatt utan istället hos den som utsätter andra.   

I Friendsrapporten 2017 framkommer att 14 procent av flickorna i årskurs 6-9 har 
blivit utsatta för sexuella trakasserier och att 6 procent av pojkarna har blivit det. 
Även om siffran för flickorna är betydligt högre än siffran för pojkarna visar 
rapporten att sexuella trakasserier drabbar båda könen och redan i en ung ålder 
(Friendsrapporten 2017:23). I sexualbrottsofferutredningens promemoria Anmälan 
och utredning av sexualbrott – förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv 
från 2005 framkommer att en av orsakerna till problemet är att ungdomar har en 
bristande kunskap om jämställdhet och genusfrågor men också en felaktig 
uppfattning om sexualitet och om vad sexuella trakasserier faktiskt innebär 
(Regeringskansliet, Justitiedepartementet 2005:140). Tack vare TV och Internet har 
pornografi idag blivit lättillgängligt, något som kan skapa en norm bland unga och 
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ge en missvisande bild av sexualitet om det inte tas upp till diskussion 
(Regeringskansliet, Justitiedepartementet 2005:141). En annan orsak är de 
värderingar och attityder som finns till problemet i fråga, något som skulle kunna 
bottna i brist på kunskap. Sverige ses idag inte som ett patriarkat men patriarkala 
strukturer lever fortfarande kvar och påverkar samhällsstrukturen, något som kan 
bidra till att ojämställdhet fortfarande råder (Patriarkat:2016). 
Nationalencyklopedin förklarar patriarkat som ett system där kvinnor är 
underordnade männen och att manligt förtryck inte enbart leder till löneskillnader 
utan även andra typer av förtryck som våldtäkt och pornografi (Ovesen & Brante 
NE:2018).    

Katja Gillander-Gådin, professor i folkhälsovetenskap på Mittuniversitetet i 
Sundsvall (2018) förklarar att en annan orsak till att sexuella trakasserier är så 
vanligt bland unga är att beteendet normaliseras i skolorna och inte får några 
konsekvenser. Vidare beskriver hon att det också handlar om genus och en slags 
patriarkal struktur där den som utsätter gör det för att få makt över den som blir 
utsatt (2018). I artikeln Do schools normalise sexual harassment? An analysis of a 
legal case regarding sexual harassment in a Swedish high school skriver Katja 
Gillander-Gådin och Nan Stein (2017:1) att sexuella trakasserier drabbar både 
tjejer och killar men att tjejer är de som drabbas mest.  

Vidare förklarar Gillander-Gådin och Stein (2017:2) att sexuella trakasserier är en 
typ av könsbaserat våld men att de definitioner som idag finns av sexuella 
trakasserier inte innehåller några tydliga gränser för vad som faktiskt bör räknas 
som sexuella trakasserier. Istället menar de att olika former av trakasserier går in i 
varandra då forskare räknar in olika faktorer i begreppet, något som resulterar i att 
det inte finns någon allmän och objektiv definition av vad sexuella trakasserier i 
själva verket är (Gillander-Gådin & Stein 2017:2). Gillander-Gådin och Stein 
(2017:2) förklarar att somliga forskares definition av sexuella trakasserier delvis 
hör ihop med lagens definition av sexuella övergrepp. Det kan exempelvis innebära 
att man griper tag i kroppsdelar som bröst eller könsorgan, försöker avlägsna 
någons kläder eller tvingar på någon en kyss. Andra forskare räknar också 
nedsättande kommentarer om kön som sexuella trakasserier.   

I artikeln studerar Gillander-Gådin och Stein (2017:4) ett juridiskt fall som handlar 
om en tjej som har blivit utsatt för sexuella trakasserier av en jämnårig kille i 
skolan utan att skolan gjort någonting för att åtgärda problemet, trots att tjejen 
upprepade gånger pratat med både sin lärare och skolans rektor. De sexuella 
trakasserierna, som pågick under ett år, anmäldes slutligen till 
diskrimineringsombudsmannen som valde att ta det vidare till domstol på grund av 



10 

 

att skolan brutit mot lagen genom att inte följa de regleringar som finns gällande 
diskrimineringar (Gillander-Gådin & Stein 2017:4). I artikeln framkommer det 
också att skolan ansåg att de sexuella trakasserierna som tjejen hade blivit utsatt för 
var så små att de inte ens kunde räknas som sexuella trakasserier (Gillander-Gådin 
& Stein 2017:8). Studien visar även att skolan inte ville se de sexuella 
trakasserierna som ett problem som de hade ansvaret att lösa utan istället var det 
den utsatta som fick skulden då lärarna menade att hon var för känslig och tog 
situationen på alldeles för stort allvar (Gillander-Gådin & Stein 2017:10). 
Samtidigt ursäktade lärarna killens beteende genom att påstå att han var omogen 
och barnslig och därför inte kunde ta ansvar för sina handlingar. 

I rapporten Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade från 
Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet har Adam Jonsson (2012) 
gjort en studie om hur gymnasiekillar och högstadielärare ser på sexuella 
trakasserier när det är pojkar som utsätter andra pojkar. För att inte behöva be om 
vårdnadshavarnas tillstånd har Jonsson valt att använda sig av testpersoner i 
åldrarna 18-19 år men de scenarion som killarna diskuterar handlar om pojkar i 
åldrarna 13-15 år. I studien genomför Jonsson fokusgruppsintervjuer där deltagarna 
ska diskutera tre olika scenarion och huruvida beteendet i dem kan uppfattas som 
sexuella trakasserier. Det första scenariot utspelar sig under en lektion i träslöjd där 
en manlig elev stoppar upp en ljusstake mellan benen på en annan manlig elev för 
att imponera på ett killgäng som står i närheten (Jonsson 2012:8). I det andra 
scenariot har killar i årskurs nio bjudit in killar i årskurs sju till en fest i ett 
parkområde för att de ska lära känna varandra, men en av killarna i årskurs sju 
tvingas sedan ner på knä och får en trädgren med en kondom på instoppad i sin 
mun (Jonsson 2012:8). I det tredje scenariot är tre killkompisar i årskurs nio på väg 
nerför en trappa i skolkorridoren samtidigt som de boxas lätt med varandra och 
skrattar. En kort och smal kille, som går i årskurs sju och dansar balett, kommer 
gående uppför trappan och de tre killkompisarna ger sig på honom (Jonsson 
2012:9).  

Under fokusgruppsintervjuerna berättar gymnasiekillarna att händelserna som 
beskrivs i ovanstående tre scenarion är sådant som sker dagligen, att det hör till 
vardagen och att det därför inte är något man ska bli ledsen över (Jonsson 
2012:15). Vidare menar de att ”boys will be boys”, att det är viktigt att hävda sig 
och skilja sig från mängden och att det hela handlar om att få en hög status i skolan 
(Jonsson 2012:16). En av killarna menar att ”Ser man det som en normal grej tar 
man inte åt sig lika mycket” (Jonsson 2012:17). Ingen av killarna ser situationerna 
som sexuella trakasserier utan kallar det hela för ”grabbskämt” och ”pojkstreck” 
(Jonsson 2012:13). När de sedan får frågan om de anser att händelserna är sexuella 
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trakasserier om den utsatta är en tjej ser killarna på situationerna med ett helt annat 
allvar och uttrycker bland annat: ”När det är en tjej så är det övergrepp och när det 
är en kille så är det pojkstreck liksom...” och ”Man hör aldrig om killar som blir 
sexuellt trakasserade...” (Jonsson 2012:19).  

Även under fokusgruppsintervjuerna med högstadielärarna framkommer liknande 
åsikter. Lärarna är indelade i tre olika grupper, en med enbart kvinnor, en med både 
kvinnor och män och en som enbart består av män. Det är framförallt gruppen som 
består av män som delar gymnasiepojkarnas värderingar om att situationerna inte är 
speciellt allvarliga. De menar att det är sådant som sker mellan grabbar och att det 
hela går över relativt fort med tanke på deras unga ålder (Jonsson 2012:24). Vidare 
är lärarna tveksamma till att ingripa då de inte anser att det som sker kan liknas vid 
mobbning och sexuella trakasserier utan snarare bör ses som fostran (Jonsson 
2012:25). Däremot påpekar de manliga lärarna, precis som gymnasiekillarna, att 
situationen skulle vara en helt annan om den utsatta istället är en tjej. Då råder det 
ingen tvekan om att det är sexuella trakasserier (Jonsson 2012:30).  

1.2 Problembeskrivning 
I rapporten Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade från 
Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet belyser Adam Jonsson 
problematiken kring attityderna som finns i fråga om sexuella trakasserier. Syftet 
med studien är att undersöka hur normer påverkar tankar och beteende när det 
kommer till maskulinitet och sexuella trakasserier i skolan. Enligt Jonsson 
(2012:31) visar studien att såväl elever som lärare anser att det finns stora 
skillnader mellan pojkar som trakasserar pojkar och pojkar som trakasserar flickor 
och att det inte går att likna dem vid varandra. Jonsson förklarar också att det är av 
största vikt att titta på antaganden om kön och hur pojkar enligt normen ska bete 
sig för att uppfattas som ”riktiga” pojkar (2012:4). Föreställningen att pojkar ska 
vara tuffa, acceptera händelsen och göra motstånd med våld medan flickor är 
osäkra offer genomsyrar testpersonernas diskussioner och såväl gymnasiekillarnas 
som lärarnas svar tyder på att kunskap saknas. Både gymnasiekillarna och de 
manliga lärarna menar att sexuella trakasserier endast kan ske mellan personer av 
motsatt kön (Jonsson 2012:31). Gymnsiekillarna framhäver också att pojkar inte 
vill bryta mot normen och verka svaga genom att framstå som ett offer, eller som 
en av de intervjuade uttrycker det ”Nej men man vill ju liksom inte bli sedd som en 
loser” (Jonsson 2012:13).   
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Rapporten visar att det här finns ett behov av att prata med och informera 
ungdomar om sexuella trakasserier för att kunna förändra deras attityder till 
problemet men också att mer kunskap behövs om både normer och jämställdhet. 
Föreställningen om vad som är manligt respektive kvinnligt är en föråldrad sådan 
där killar ständigt måste vara tuffa och tjejer ses som underlägsna och svaga. Att 
lärare dessutom delar många av dessa åsikter bidrar till att upprätthålla rådande 
strukturer eftersom ungdomar lär av vuxna och många gånger tar efter både 
beteende och attityder.  

I artikeln Do schools normalise sexual harassment? An analysis of a legal case 
regarding sexual harassment in a Swedish high school från 2017 av Katja 
Gillander-Gådin och Nan Stein uppmärksammas också de attityder som ungdomar 
idag har till sexuella trakasserier. I studien visar det sig att det inte bara är en utan 
flera tjejer som blir utsatta för sexuella trakasserier av samma kille men att de 
andra tjejerna ser det som att han skämtar och därför inte tar det på lika stort allvar 
(Gillander-Gådin & Stein 2017:9). Detta är något som också skulle kunna tyda på 
att kunskap saknas då tjejerna inte verkar vara medvetna om allvaret i situationen, 
eller att beteendet de blir utsatta för i själva verket inte är acceptabelt. Det i sin tur 
resulterar i att lärarnas attityder gentemot problemet blir likadana, istället för att se 
situationens allvar bortförklarar de killens beteende genom att påstå att han är 
omogen och barnslig och skyller samtidigt på tjejen som har blivit utsatt och menar 
att det är hennes eget fel för att hon reagerar så starkt (Gillander-Gådin & Stein 
2017:10). Studien visar att lärarna ställer sig på killens sida, förminskar problemet 
och framställer tjejen som en utsatt och överkänslig person, något som kan 
resultera i att killar lär sig att de får trakassera medan tjejer får lära sig att de måste 
förvänta sig ett sådant beteende (Gillander-Gådin & Stein 2017:14).   

I Friendsrapporten 2017 efterfrågar lärare ökad kunskap om kränkningar och 
exempelvis HBTQ-frågor samt aktuell forskning inom ämnet för att kunna samtala 
om det med sina elever (Friendsrapporten 2017:28). Det är en efterfrågan som går 
hand i hand med den bristande information som nu finns att tillgå. Eva Norling 
(2018) som är högstadielärare på en skola i Eskilstuna förklarar att skolan inte har 
någon generell plan om hur de ska arbeta med sexuella trakasserier, att de inte har 
något informationsmaterial om ämnet och betonar även att eleverna inte vet särskilt 
mycket om det. Att information inom det här området alltså saknas gör att 
problemet har en tydlig koppling till informationsdesign och textdesign. Med hjälp 
av just text och även teorier inom textdesign, i detta fall retorik och retoriska 
övertygelsemedel, kan jag skapa ett informationsmaterial som innehåller 
information om de ämnen som jag nämnde ovan, det vill säga sexuella trakasserier, 
normer, HBTQ och jämställdhet, för att på så sätt försöka bidra med den kunskap 
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som det idag inte finns tillräckligt mycket av. Då bristen på kunskap resulterar i de 
attityder som ungdomar idag har till problemet finns också ett behov av att utgå 
från retoriken. Retoriska övertygelsemedel kan bidra till att utforma ett material 
som skulle kunna påverka, och förhoppningsvis även förändra, ungdomarnas 
nuvarande attityder.  

Enligt Eva Norling (2018) beror problemet med sexuella trakasserier på både 
okunskap och osäkerhet då högstadiet är en tid där ungdomar försöker hitta sig 
själva och ofta är rädda för att sticka ut, något som gör det enklare att utsätta någon 
annan istället för att riskera att bli utsatt själv. För att kunna förändra ungdomarnas 
attityder till sexuella trakasserier tror Eva Norling (2018) att mer kunskap behövs, 
men också att man lyfter ämnet och pratar om det, samt lär ungdomar vilka 
beteenden som är acceptabla och inte. 

Enligt Linda Sund (2018), kurator på ungdomsmottagningen i Eskilstuna, vet 
många ungdomar inte ens om att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier förrän 
de anställda på mottagningen börjar ställa frågor som gör att ungdomarna kommer 
till insikt om att handlingarna de har råkat ut för är oacceptabla. För att ungdomars 
attityder ska kunna förändras tror Linda Sund (2018) att mer kunskap behövs, men 
också att vuxna måste förmedla vad som faktiskt är rätt och fel. Hon understryker 
att vuxenvärlden många gånger ser likadan ut och att vuxna därför måste ge en 
sund bild av vad som är accepterat och inte.  

Också Katja Gillander-Gådin (2018) förklarar att okunskap är en av faktorerna som 
bidrar till problemet då hon menar att det är något som många utsätts för men som 
det inte pratas tillräckligt mycket om vilket resulterar i att problemet osynliggörs. 
Katja Gillander-Gådin (2018) berättar att beteenden ofta bortförklaras med 
ursäkten att ”pojkar är pojkar” vilket är detsamma som att säga att de inte är mogna 
nog att ta ansvar för sina handlingar. Hon menar att det skapar en problematisk syn 
på maskulinitet och kön som gör att unga tvingas lära sig att acceptera de sexuella 
trakasserierna de råkar ut för. För att kunna förändra attityderna till sexuella 
trakasserier men också ungdomars beteende tror Katja Gillander-Gådin (2018) att 
det är viktigt att ha ett aktivt jämställdhets- och demokratiarbete, samt att 
ungdomarnas handlingar får konsekvenser.     

En stor del av informationen som idag finns om sexuella trakasserier riktar sig till 
människor som redan har blivit utsatta. Ett exempel är ungdomsmottagningens 
webbsida där ungdomar kan hitta råd om hur de ska hantera sexuella trakasserier. 
Fokus i den tillgängliga informationen hamnar på hur problemet kan bearbetas 
efter att det har inträffat istället för att utbilda ungdomar och öka medvetenheten 
om problemet för att på så sätt försöka förändra deras attityder innan händelsen 
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inträffar. Också Jonsson (2012:34) understryker vikten av att prata med ungdomar 
om sexualitet, trakasserier och normer och att problemet med de nu tillåtande 
attityderna baserade på normer måste tas på allvar för att attityderna ska kunna 
förändras.      

Följande studie kommer att behandla problemet om hur retoriska övertygelsemedel 
kan användas för att skapa ett informationsmaterial som ökar medvetenheten om 
sexuella trakasserier och bakomliggande faktorer samt ger högstadieelever mer 
kunskap om sexuella trakasserier, normer, jämställdhet och HBTQ för att försöka 
förändra ungdomars attityder till sexuella trakasserier. Jag är medveten om att 
sexuella trakasserier är ett samhällsproblem och att jag inte kommer att kunna få 
det att försvinna men jag vill med min studie ge mer kunskap och förståelse för att 
försöka förändra nuvarande värderingar. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka hur man med hjälp av retoriska 
övertygelsemedel kan utforma en informationsfolder för ungdomar som ökar 
medvetenheten om sexuella trakasserier samt ökar kunskapen om ämnet för att på 
så sätt förändra ungdomars attityder till problemet. Målet med studien är att skapa 
ett underlag som lärare och elever tillsammans kan diskutera i skolan.  

1.4 Frågeställningar 
Hur kan man med hjälp av retoriska övertygelsemedel utforma ett 
informationsmaterial för ungdomar som ökar medvetenheten om sexuella 
trakasserier? 

Underfråga: 

o Är det möjligt att använda retoriska övertygelsemedel för att 

förändra ungdomars attityder gällande sexuella trakasserier?  

1.5 Målgrupp, kanal och avgränsningar 
Jag har valt att rikta mig till målgruppen högstadieelever, det vill säga ungdomar i 
åldrarna 13-15 år. Även om detta informationsmaterial skulle kunna användas även 
på andra åldersgrupper väljer jag att göra denna avgränsning. Med hjälp av min 
förstudie kan jag konstatera att sexuella trakasserier förekommer på högstadiet då 
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det i Friendsrapporten 2017 finns statistik som bekräftar det (Friendsrapporten 
2017:23). Under mina intervjuer med en kurator på ungdomsmottagningen och en 
högstadielärare har jag också fått till mig att de, utifrån egna erfarenheter inom sina 
respektive yrken, upplever att högstadieelever saknar kunskap om sexuella 
trakasserier. De behöver därför mer information om både sexuella trakasserier, 
jämställdhet och normer. Jag väljer också att göra denna avgränsning baserat på 
min intervju med Katja Gillander-Gådin som har forskat om sexuella trakasserier 
bland högstadieelever och därför genomfört studier med samma målgrupp, samt för 
att de rapporter jag har tagit del av under förstudien belyser samma problem. 
Genom att rikta mig till högstadieelever kan informationsmaterialet också 
användas och diskuteras under lektionstid i skolan, tillsammans med en lärare, och 
kanske även tas upp i samband med sexualundervisningen som elever får på 
högstadiet. Då min förstudie har visat att just denna åldersgrupp är en utsatt grupp 
där problemet är stort upplever jag att det är en lämplig målgrupp att rikta mig till. 
Jag väljer också att göra denna avgränsning med hänsyn till utformningen av min 
gestaltning eftersom jag måste anpassa informationen efter min målgrupp då såväl 
språk som layout skiljer sig mycket för barn i olika åldrar.  

Då sexuella trakasserier är ett samhällsproblem är inte syftet med detta arbete att få 
problemet att upphöra utan att öka medvetenheten om problemet och ge ungdomar 
mer kunskap för att på så sätt försöka förändra deras attityder. Informationen ska 
främst användas i skolor för att eleverna ska kunna diskutera informationen 
tillsammans, men den skulle också kunna finnas på exempelvis 
ungdomsmottagningar dit unga kan vända sig för att få hjälp. Materialet ska inte 
fungera som en kungörelse av vad som är rätt och fel och inte heller utpeka 
ungdomar som skyldiga och oskyldiga utan istället informera och öppna upp för 
diskussion som sedan kan leda till ökad kunskap och förändrade attityder. 

Jag har också valt att avgränsa mig i fråga om den tidigare forskningen i det här 
arbetet. Forskningen behandlar retorikens tre övertygelsemedel i text och inte i bild 
då texten är mitt huvudsakliga fokus. Trots det kommer jag att diskutera bilderna i 
min gestaltning, vilka känslor de kan väcka samt om bilderna i denna kontext kan 
vara övertygande och på så sätt bidra till att budskapet når fram.      

1.6 Begreppsförklaringar 

1.6.1 Norm 
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NE förklarar normer som något som ses som normalt och som människor förväntas 
leva efter och anpassa sig till. I denna rapport förekommer ordet ”norm” i samband 
med pojkars och flickors beteenden och hur de förväntas vara för att bli 
accepterade i samhället. Människor som lever efter rådande normer upplever fler 
fördelar inom många områden, exempelvis kan det ge pengar och makt (NE), och 
människor som bryter mot normen kan bli utsatta för trakasserier och 
diskriminering.  

1.6.2 HBTQ 
Det nationella sekretariatet för genusforskning (2016) förklarar att HBTQ är den 
vanligaste förkortningen för att beskriva de personer som inte upplever att de 
tillhör hetero- och tvåkönsnormen. Förkortningen står för homosexuell, bisexuell, 
transexuell och queer. Att vara homosexuell innebär att man attraheras av någon av 
samma kön, bisexuell att man är attraherad av både kvinnor och män, transexuell 
att ens könsidentitet inte är densamma som det juridiska könet man tilldelades vid 
födseln och queer att man vill inkludera alla könsidentiteter och sexualiteter i sin 
egen identitet.   

1.6.3 Jämställdhet 
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och 
möjligheter att forma sina liv men också samhället. Det omfattar områden som 
exempelvis utbildning, hälsa, ekonomi, arbete och makt (Regeringen.se) 

1.6.4 Ickebinär 
Att vara ickebinär innebär att en person ”identifierar sig som mellan eller bortom 
kvinna-man-uppdelningen av kön” (Transformering.se:2018). Begreppet används 
också för att beskriva olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen och kan 
ha olika betydelser för personer som definierar sig som ickebinär. Vissa personer 
identifierar sig själva som mellan tjej och kille medan andra inte är något kön alls.  
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2. Metoder 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva metoderna jag har valt att använda mig av 
för att besvara forskningsfrågan. Jag skriver också om ”metodkritik”där jag 
diskuterar de olika metoderna och deras nackdelar samt har en avslutande del om 
de etiska aspekter som jag har behövt ta hänsyn till under mitt arbete.  

2.1 Förstudie 
I början av min arbetsprocess genomförde jag en förstudie för att samla 
information och kunskap om sexuella trakasserier och vad det innebär, men också 
för att ta reda på hur vanligt förekommande sexuella trakasserier är hos min 
målgrupp och vad problemet beror på. Syftet med förstudien var även att få 
information om hur skolor pratar om sexuella trakasserier idag, om det redan finns 
ett befintligt informationsmaterial och vad det i så fall innehåller. 

2.1.1 Kvalitativa intervjuer 
Min förstudie bestod av tre kvalitativa intervjuer med Katja Gillander-Gådin, 
professor i folkhälsovetenskap på Mittuniversitetet i Sundsvall, Eva Norling som är 
högstadielärare på en skola i Eskilstuna och Linda Sund som arbetar på 
ungdomsmottagningen i Eskilstuna. Syftet med intervjuerna var att få mer 
bakgrundsinformation, att tydliggöra och bekräfta problemet samt att få veta hur 
lärare och elever diskuterar sexuella trakasserier i skolan idag.  

Denscombe (2016:266) beskriver flera olika typer av intervjuer och förklarar att det 
finns både strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Han beskriver den 
strukturerade intervjun som ett frågeformulär med begränsade svarsalternativ där 
forskaren redan innan intervjun har skapat färdiga frågor (Denscombe 2016:266). 
Den semistrukturerade intervjun har också färdiga frågor men där har frågorna 
öppna svar så att den intervjuade kan beskriva och utveckla såväl åsikter som idéer 
(Denscombe 2016:266). I den ostrukturerade intervjun ger forskaren den 
intervjuade ett ämne eller tema som den intervjuade får utveckla och prata om 
medan forskaren deltar så lite som möjligt (Denscombe 2016:266). I min förstudie 
valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer där jag förberedde frågor 
men lät intervjupersonerna ge öppna och utvecklande svar.  
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Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015:83) menar att en intervju kan vara bra 
att genomföra i början av en process eftersom den kan ge viktig information om 
hur produkter används samt om beteendet hos användarna. I mitt arbete fanns det i 
förstudien inga produkter för mina intervjupersoner att ta ställning till utan syftet 
var istället att få värdefull information om målgruppen, problemet och bakgrunden 
samt orsaken till problemet. I enlighet med Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 
(2015:83) skapade jag även tre olika intervjuguider inför mina tre intervjuer.  

 

Intervjuguiden som användes under intervjun med Linda Sund på 
ungdomsmottagningen såg ut så här: 

o Hur ofta besöker högstadieelever er för att prata om sexuella 

trakasserier? 

o Vilken grupp skulle du säga är mest drabbad av sexuella trakasserier?  

o Vad tror du att sexuella trakasserier bland högstadieelever beror på? 

o Vilka konsekvenser kan sexuella trakasserier bland högstadieelever 

få? 

o Vad anser du behövs för att förändra högstadieelevers attityder till 

sexuella trakasserier?  

 

Intervjuguiden som användes under intervjun med Katja Gillander-Gådin på 
Mittuniversitetet såg ut så här: 

o Du har forskat om sexuella trakasserier i skolan. Vad skulle du säga 

att sexuella trakasserier i skolan beror på?  

o Vad var syftet med din forskning? 

o Du skriver att sexuella trakasserier har normaliserats i skolan. Vad 

beror det på? 

o Vilken grupp är mest drabbad av sexuella trakasserier?  

o Hur kommer det sig att det främst är flickor som drabbas? 

o Vad anser du behövs för att förändra högstadieelevers attityder till 

sexuella trakasserier? 

o Vilket resultat kom du fram till under din forskning? 

 

Intervjuguiden som användes under intervjun med högstadieläraren Eva Norling 
såg ut så här: 
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o Hur pratar ni om sexuella trakasserier i klassrummet idag?  

o Vad använder ni för informationsmaterial om sexuella trakasserier? 

o Vad tror du att sexuella trakasserier i skolan kan bero på? 

o Finns det någon information om och kring sexuella trakasserier som 

du som lärare upplever saknas? 

o Vad anser du behövs för att förändra högstadieelevers attityder till 

sexuella trakasserier?  

o Vad anser du att jag bör tänka på när jag utformar ett 
informationsmaterial om sexuella trakasserier för högstadieelever? 

2.1.2 Metodkritik  
Att genomföra en förstudie i början av mitt arbete ämnade inte i första hand att 
svara på forskningsfrågan utan var ett sätt att få mer kunskap om bakgrunden till 
problemet för att på så sätt också kunna avgränsa problemet och beskriva det samt 
för att ge underlag till min gestaltning. För att kunna föra arbetet framåt var detta 
en viktig del av processen och den får därför en egen rubrik i det här avsnittet.  

Jag valde att transkribera mina intervjuer men då det resulterade i väldigt många 
sidor kommer jag inte att ha med dem som bilagor i detta arbete. Istället har jag 
sammanställt och sammanfattat dem under rubriken Resultat. Jag är också 
medveten om att informationen jag fick fram under mina intervjuer inte kan ses 
som en absolut sanning då det handlar om människors uppleveleser av olika 
situationer baserade på egna erfarenheter inom respektive yrken. Därför valde jag 
också att använda mig av rapporter för att komplettera informationen jag fick under 
intervjuerna. Då informationen i rapporterna stämde överens med mycket av det 
som sades under intervjuerna jag gjorde har jag ändå gjort bedömningen att 
intervjuerna bidrar till att ge en tydligare bakgrund till mitt problem samt att de 
bekräftar problemet.  

Intervjuerna med Linda Sund och Eva Norling genomfördes på 
ungdomsmottagningen i Eskilstuna och på en skola i Eskilstuna vilket innebär att 
jag träffade dem ansikte mot ansikte. Den tredje intervjun med Katja Gillander-
Gådin på Mittuniversitetet var dock en telefonintervju då hon bor i en annan stad. 
Jag är medveten om att jag gick miste om själva mötet i det fallet men upplever 
ändå att vårt samtal och informationen jag fick fram är trovärdig och bidrar till 
både bakgrund och problembeskrivning då Katja berättade om sina studier och 
vilka resultat hon hade kommit fram till.  
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2.2 Litteraturstudie 
Martin & Hanington (2012:112) förklarar att en litteraturstudie handlar om att 
samla in forskning och information om ett specifikt ämne. Syftet med 
litteraturstudien är att hitta tidigare forskning som har gjorts om ämnet i fråga och 
sammanfatta informationen då den kan vara till nytta i den egna undersökningen 
(Martin & Hanington 2012:12). Vidare skriver Martin & Hanington (2012:112) att 
den tidigare forskningen måste vara relevant för den egna forskningen samt att 
källan måste vara trovärdig.  

I min litteraturstudie tog jag del av flera olika böcker om retorik då det är den 
teorin jag har valt att använda mig av i det här arbetet. Valet av litteratur baserade 
jag delvis på författarnas utbildningar och yrke då Lindhardt är professor i retorik 
och har arbetat på Köpenhamns universitet och Lindqvist är universitetslektor i 
retorik vid Uppsala universitet. Båda hänvisar dessutom till andra retorikkällor 
vilket jag anser tyder på trovärdighet och kunskap inom området. I dessa böcker får 
jag även en tydlig bild av vad retorik är för något samt en fördjupning av de tre 
övertygelsemedlen jag har valt att använda mig av, det vill säga ethos, logos och 
pathos.  

Jag har också valt att använda mig av två böcker om retorik där författarna inte är 
professorer i ämnet utan  istället har mycket praktisk erfarenhet av retorik och har 
arbetat med det i många år, något jag anser kan vara bra när jag ska utforma mitt 
informationsmaterial. På så sätt kan jag komplettera den vetenskapliga aspekten av 
retorik med den praktiska för att kunna skapa ett material som kan påverka min 
målgrupp. 

2.3 Kvalitativa intervjuer 
För att få information och kunskap om hur jag ska anpassa och formge min 
gestaltning efter min utvalda målgrupp har jag gjort två kvalitativa intervjuer med 
Suzana Löfman och Eva Lundström som båda arbetar som redaktörer och gör 
läroböcker på bokförlaget Liber. I enlighet med Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind (2015:83) skapade jag en intervjuguide med följande frågor: 

o Vad är viktigt att tänka på vid utformningen av ett 

informationsmaterial för högstadieelever? 

o Vad bör man tänka på i fråga om språket när man utformar ett 

informationsmaterial för högstadieelever? 

o Vad bör man tänka på i fråga om layout och form när man utformar 

ett informationsmaterial för högstadieelever? 
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o Finns det något man bör undvika när man utformar ett 

informationsmaterial för högstadieelever? 

2.3.1 Metodkritik  
I likhet med intervjuerna jag genomförde under förstudien valde jag att transkribera 
också dessa intervjuer för att få en tydlig översikt av informationen, men då även 
det resulterade i många sidor kommer jag inte att ha med dem i sin helhet i denna 
rapport. Istället har jag precis som med föregående intervjuer sammanfattat 
informationen under rubriken Resultat. Även här är jag medveten om att 
informationen inte kan ses som en absolut sanning men eftersom både Suzana och 
Eva arbetar med att skapa böcker och läromedel för högstadieelever anser jag att 
informationen jag fick under mina intervjuer med dem kan hjälpa mig med min 
utformning eftersom de gav många råd om vad som är viktigt att tänka på när man 
skapar ett informationsmaterial för ungdomar. Också dessa intervjuer gjordes över 
telefon men jag upplever ändå informationen som användbar och trovärdig. 

2.4 Retorisk analys  
Hellspong (2001:100) förklarar att en retorisk analys används för att undersöka hur 
någon kan  övertyga en mottagare med hjälp av text eller tal. För att göra detta 
förklarar han att det är viktigt att undersöka om texten har ett persuasivt syfte, 
vilket det retoriska budskapet är, om det persuasiva inslaget är avgörande för texten 
eller bara ett stöd, vilka som är sändare och mottagare av texten samt vilken 
inställning mottagarna kan ha till texten. Han menar också att man i en retorisk 
analys måste titta på sändarens användning av ethos, pathos och logos, det vill säga 
vilka medel sändaren använder för att övertyga sina mottagare om en särskild åsikt 
(Hellspong 2001:102). Utöver det skriver Hellspong (2001:103) också att textens 
disposition spelar in och att man måste undersöka om texten följer den retoriska 
processen med stegen inventio (att hitta ett passande material), dispositio (att ordna 
materialet), elocutio (att hitta ett passande språk för materialet) och actio (att kunna 
framföra materialet).   

I detta arbete har jag använt mig av den retoriska analysen för att undersöka hur en 
informationsfolder om finnar för ungdomar i puberteten och tonåren är utformad 
för att kunna använda det som underlag när jag ska utforma ett eget 
informationsmaterial för samma målgrupp. I Hellspongs analys valde jag att 
fokusera på den retoriska situationen med sändare, mottagare och textens 
persuasiva syfte (2001:100-101), de retoriska resurserna med ethos, pathos och 
logos eftersom dessa övertygelsemedel är mitt huvudfokus i detta examensarbete 
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(2001:101-102) samt den retoriska processen där jag valde att ta med stegen 
inventio och dispositio eftersom de behandlar textens innehåll och disposition, 
något som även jag kommer att utgå från i min gestaltning (2001:103-104).  

För att analysera folderns utformning och layout valde jag även att använda mig av 
textens grafiska form i Hellspongs läsbarhetsanalys (2001:87).  

2.4.1 Metodkritik  
När det kommer till den retoriska analysen är jag medveten om att jag har 
analyserat en folder som berör ett helt annat ämne än det jag själv ska skriva om. 
Eftersom foldern jag har analyserat handlar om finnar måste jag ha i åtanke att min 
gestaltning kommer att beröra ett känsligare ämne där jag måste vara noggrann 
med såväl ordval som bildval eftersom de kan väcka starka känslor hos 
målgruppen. Då syftet med den retoriska analysen var att se hur sändaren av 
materialet har utformat information för samma målgrupp jag själv ska utforma för 
upplever jag dock att analysen ändå fyllde en funktion då jag kunde undersöka hur 
sändaren har använt sig av retorik.  

Då foldern handlar om finnar, varför de uppkommer samt om hur problemet kan 
behandlas och förebyggas är det viktigt att titta på om foldern överhuvudtaget har 
ett retoriskt anslag och syfte, något jag efter min analys anser att den har. Foldern 
följer inte den klassiska retorikens disposition men flera av delarna förekommer 
och även de retoriska övertygelsemedlen ethos, pathos och logos. Då sändaren av 
materialet är ett hudvårdsföretag är det också viktigt att ha i åtanke att företaget kan 
ha ett underliggande syfte att sälja produkter för att hjälpa ungdomarna med deras 
problem, vilket också gör att foldern är lämplig att analysera eftersom texten då 
kan ha persuasiva inslag.  

Syftet med den retoriska analysen var också att se hur man kan tillämpa retoriska 
övertygelsemedel i en informativ text då min egen gestaltning kommer att utformas 
på ett liknande sätt. Jag kommer inte att följa alla punkter i den klassiska retorikens 
dispositionsordning och inte heller att utforma informationen som ett 
argumenterande tal. Därför kunde en analys av ett liknande material hjälpa mig i 
mitt eget arbete då jag efter analysen kan se hur retorik kan tillämpas och användas 
i en annan kontext där retoriken inte är lika uppenbar och sändaren inte lika tydlig 
med att den vill övertyga mottagaren om en viss ståndpunkt, vilket i det här fallet 
alltså är en informationsfolder.  

Jag gjorde också valet att inte ta med alla punkter från Hellspongs retoriska analys 
då alla inte passade för det jag ville undersöka. Då flera av punkterna emellertid 
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finns med anser jag att jag trots allt har lyckats genomföra en övergripande analys 
av foldern. I Hellspongs läsbarhetsanalys valde jag att enbart analysera utifrån en 
punkt men då det enbart var den grafiska aspekten jag hade nytta av från den 
analysen upplever jag att den räckte i det här sammanhanget.      

För en mer utförlig beskrivning av den klassiska retorikens dispositionsordning, se 
teoriavsnittet på sida 30.  

Resultatet av den retoriska analysen finns att läsa i resultatavsnittet på sida 46.  

2.5 Utprovning 

2.5.1 Prototyp 
För att kunna testa mitt arbete har jag också använt mig av prototyper, något som 
Martin & Hanington (2012:138) menar behövs för att se hur en artefakt fungerar 
för användarna och för att sedan kunna vidareutveckla den ytterligare. Wikberg 
Nilsson, Ericson och Törlind (2015:154) förklarar att en prototyp kan ses som en 
lärdomsmodell, något som innebär att man får mer kunskap om sitt koncept innan 
man utvecklar det och skapar sin slutgestaltning. Syftet med prototypen menar de 
är att få en förståelse för vad artefakten måste klara av men också att få nya 
lärdomar när man arbetar vidare med sin gestaltning efter utprovningen (Wikberg 
Nilsson, Ericson och Törlind 2015:154). Min prototyp bestod av ett utskrivet första 
utkast till min informationsfolder där jag med hjälp av retorikens tre 
övertygelsemedel samt delar av den klassiska retorikens dispositionsordning skapat 
information om sexuella trakasserier, normer, HBTQ och jämställdhet. Detta 
testade jag sedan på min målgrupp för att se om informationen kunde ge någon ny 
kunskap samt om den nya kunskapen kunde förändra målgruppens sätt att tänka 
och se på de olika ämnena som foldern innehöll.  

2.5.2 Fokusgruppsintervju  
Min utprovning bestod av två fokusgruppsintervjuer med sju högstadieelever, fyra i 
den första gruppen och tre i den andra. Den första gruppen bestod av två flickor 
och två pojkar och den andra av två flickor och en pojke. Enligt Denscombe 
(2016:268-269) består en fokusgrupp av sex till nio deltagare samt en moderator, 
det vill säga forskaren som håller i fokusgruppsintervjun, där syftet är att 
undersöka vad människorna i gruppen har för attityder, känslor och åsikter om ett 
specifikt ämne. Dock förklarar Denscombe (2016:269) att mindre 
forskningsprojekt ofta har mindre fokusgrupper då det kan kräva både tid och 
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kostnader att planera och genomföra den här typen av intervju. Wikberg Nilsson, 
Ericson och Törlind (2015:87) skriver att testpersonerna i en fokusgruppsintervju 
kan utveckla varandras frågor och svar och ge varandra nya tankar som kanske inte 
fanns innan samtalet började. 

Jag började mina fokusgruppsintervjuer med att ställa ett antal frågor om de ämnen 
jag har skrivit om i min gestaltning, detta för att se vilka förkunskaper och tankar 
målgruppen hade om dem sedan tidigare. Därefter fick de enskilt och under tystnad 
ta del av informationsmaterialet innan de fick diskutera samma frågor igen för att 
jag skulle kunna se om de hade mer kunskap om ämnena efter att ha läst min 
gestaltning, samt om de hade fått några nya tankar och perspektiv. I enlighet med 
Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015:87) skapade jag en intervjuguide till 
mina fokusgruppsintervjuer som innehöll följande frågor: 

 

o Vad är sexuella trakasserier? 

o Vilka kan bli utsatta för sexuella trakasserier? 

o Varför tror ni att människor blir utsatta för sexuella trakasserier? Vad 

kan det bero på? 

o Vad är normer?  

o Hur ska tjejer och killar vara?  

o Måste man vara på ett visst sätt? Vad händer om man inte är det? 

o Vem bestämmer hur man ska vara? 

o Vad är HBTQ? 

o Vad innebär jämställdhet? 

o Varför är jämställdhet bra? 

    

Under utprovningens andra diskussion, efter att deltagarna tagit del av 
gestaltningen, ställde jag förutom ovanstående frågor också dessa frågor: 

 

o Vad tänker ni nu när ni har läst den här foldern?  

o Tänker ni på ett annat sätt än ni gjorde innan ni läste den?  

o Har ni lärt er någonting nytt? Om ja, vad har ni lärt er? 

o Vad tycker ni om den här foldern? Varför tycker ni så? Vad är det 

som är bra/dåligt med den? 
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Syftet med de sista frågorna var att få deltagarna att reflektera över informationen i 
gestaltningen och att få åsikter om hur gestaltningen upplevs av målgruppen för att 
på så sätt få kunskap om hur väl jag har anpassat den efter dem.  

Den andra fokusgruppsintervjun ägde rum en vecka efter den första. Efter att ha 
sammanställt resultatet från den första intervjun lade jag till ytterligare några frågor 
i intervjuguiden inför den andra intervjun: 

 

o Vilka tankar väcker bilderna i foldern? 

o Hur skulle ni vilja arbeta vidare med dessa ämnen? 

o Om jag skulle göra om foldern och ha diskussionsfrågor efter varje 

avsnitt istället för på slutet, vad tänker ni då? Skulle det vara bättre 

eller sämre och i så fall varför? 

2.5.3 Metodkritik 
Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015:87) skriver att en fokusgruppsintervju 
ofta ger svar på en generell nivå och att en intervju istället ger en större förståelse 
för användarna och hur de tänker. Dock valde jag ändå att ha en 
fokusgruppsintervju med flera deltagare eftersom jag ville ha med momentet 
diskussion under min utprovning. Detta för att jag ville att deltagarna skulle 
diskutera frågorna med varandra istället för med mig så att jag kunde se hur mycket 
kunskap de hade om ämnena sedan tidigare, vilken kunskap det i så fall var och om 
de kunde ge varandra nya perspektiv. Trots att fokusgruppsintervjuerna väckte 
många tankar och diskussioner hos deltagarna kan jag inte med säkerhet veta 
huruvida informationen i min gestaltning förändrade deras attityder eller inte. Jag 
kunde inte ställa en direkt fråga om de hade en annan attityd till ämnena efteråt, 
delvis för att deltagarna själva kanske inte är medvetna om nya tankar så snart inpå 
men också för att det är en väldigt personlig och känslig fråga som skulle kunna 
hänga ut deltagarna och därför göra att de ljuger istället för att ge ett ärligt svar. Att 
hänga ut någon på det sättet skulle också bryta mot de etiska aspekter jag tog 
hänsyn till under utprovningen och därför bestämde jag redan från början att en 
sådan fråga inte skulle förekomma.  

Det fokusgruppsintervjun kunde visa mig var om deltagarna fick ny kunskap och 
nya tankar efter att ha tagit del av gestaltningen och detta testade jag genom att 
ställa samma frågor igen för att se om diskussionerna gav andra svar, alternativt 
fler och mer utförliga svar. Utifrån de svaren är det sedan möjligt att fundera kring 
nya eventuella perspektiv hos målgruppen som i så fall skulle kunna indikera att 
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deltagarna har ett nytt sätt att se på ämnet, vilket alltså skulle kunna innebära en 
förändrad attityd tack vare mer kunskap. Jag är dock medveten om att dessa svar 
och tolkningarna inte kan ses som sanning utan enbart som en indikation på hur det 
skulle kunna vara.  

Eftersom en fokusgruppsintervju innebär att deltagarna diskuterar i grupp är jag 
medveten om att deltagarna kan hålla med varandra i vissa frågor istället för att 
tänka själva. Då ungdomar har en tendens att påverka varandra och en vilja att bli 
accepterad av övriga i gruppen kan jag därför inte ta för givet att allt de säger är 
sant eller att de faktiskt uttrycker allt de tycker och tänker.  

Då jag enbart har testat min gestaltning på sju personer kan resultatet inte ses som 
en statistiskt säkerställd sanning utan mer som en indikation på att 
informationsmaterialet skulle kunna ge mer kunskap och förändra attityder, men 
för att kunna säkerställa det krävs mer forskning och fler testpersoner. 

Precis som med övriga intervjuer under mitt arbete valde jag att transkribera 
fokusgruppsintervjuerna men då det resulterade i väldigt många sidor har jag valt 
att inte ha med dem som bilagor i detta arbete. Istället har jag sammanfattat 
intervjuerna under avsnittet Resultat. 

2.6 Etiska aspekter 
Då jag har använt mig av intervjuer i mitt arbete måste jag ta hänsyn till flera etiska 
aspekter. När jag först kontaktade personerna informerade jag dem om mitt arbete, 
syftet med arbetet och vad deras svar skulle användas till. När intervjuerna sedan 
ägde rum informerade jag dem om arbetet och syftet ytterligare en gång, att 
deltagandet i intervjun var frivilligt, att samtalet skulle komma att spelas in, att de 
när som helst kunde välja att avbryta och att de hade rätt att vara anonyma, allt i 
enlighet med Denscombe (2016:431) och Lag (2003:460). Alla intervjupersoner 
fick också fylla i en blankett om informerat samtycke. Efterom jag och Katja 
Gillander-Gådin inte kunde mötas på grund av avståndet fick hon den mejlad till 
sig och hon mejlade tillbaka en inskannad blankett med sin namnteckning.  

Också intervjuerna med Suzana Löfman och Eva Lundström på bokförlaget Liber 
gjordes över telefon och i det här fallet mejlade jag blanketten till dem båda. De 
skickade inte några inskannade blanketter med underskrifter tillbaka till mig utan 
istället mejlade de tillbaka med bekräftelser på att de hade läst och förstått 
informationen samt att de godkände att deras namn och yrkesroller nämndes i 
arbetet. 
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Eftersom mina fokusgruppsintervjuer genomfördes med deltagare under 18 år 
delade jag ut samtyckesblanketter till deltagarnas vårdnadshavare där jag 
informerade dem om vem jag är, syftet med mitt arbete, vad svaren från intervjun 
skulle användas till samt att deltagandet för deras barn var både frivilligt och 
anonymt, allt i enlighet med Lag (2003:460, 18 §). Enligt samma lag ska 
deltagarna, om de fyllt 15 år och är medvetna om vad forskningen innebär, själva 
också informeras om arbetet och samtycka. Därför delade jag även ut blanketter om 
informerat samtycke till alla deltagare innan fokusgruppsintervjuerna började där 
de fick information om arbetet och vad deras svar skulle användas till, att deras 
medverkan var frivillig och anonym och att de när som helst kunde avbryta 
intervjun och gå ut.  

Blanketterna finns att se i sin helhet i bilaga 1 på sida 79. 
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3. Teori 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teorier och principer jag kommer att 
använda mig av i mitt arbete, det vill säga retorikens tre övertygelsemedel ethos, 
pathos och logos, delar av den klassiska retorikens dispositionsordning samt 
multimodalitet och bildens funktion i samband med text. 

3.1 Retorik 
Jan Lindhardt, en gång professor i retorik vid Köpenhamns universitet, hänvisar till 
den antika definitionen av retorik och förklarar det som ”vetenskapen om eller 
konsten att tala väl” (Lindhardt 2005:7). Vidare beskriver han retorik som 
kunskapen om hur man anpassar och utformar språket för att med hjälp av det få 
över mottagarna på sin sida (Lindhardt 2005:11). Lindqvist (2016:15), 
universitetslektor i retorik vid Uppsala universitet, förklarar att retorik innebär en 
undersökning av hur ord och olika sorters symboler kan användas för att påverka 
människor. Vidare berättar Lindqvist (2016:47) att den avgörande och mest 
betydelsefulla utgångspunkten för retoriken kommer från Aristoteles, som 
definierade retorik som ”en förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan 
vara övertygande eller övertalande” (Lindqvist 2016:48). Här uppmärksammar 
Lindqvist läsaren om att Aristoteles alltså inte ser retorik som ”konsten att 
övertyga” utan istället som en förmåga att uppfatta vad som kan verka övertygande 
(Lindqvist 2016:48). Aristoteles menar också att retorik handlar om hur man kan få 
kunskap gällande frågor som kan ha fler än ett svar och som avgörs genom att 
människor måste ge ett omdöme (Lindqvist 2016:53). Fortsättningsvis menar 
Aristoteles att målet med retorik inte är att övertyga människor om någonting utan 
istället att få dem att nå just ett omdöme (Lindqvist 2016:65-66). Dock betonar 
Lindqvist (2016:60) att Aristoteles definition av retorik inte är allmänt accepterad 
som en grund för dagens akademiska retorik, även om den utgjort en utgångspunkt. 

Camilla Eriksson, grundaren till byrån Retorikiska, skriver i boken med samma 
namn att kommunikation handlar om att göra en förändring genom att ändra 
människors attityder (Eriksson 2011:13). Hon förklarar att denna förändring 
kommer av att man fokuserar på människors beteenden och att vi måste ställa oss 
frågan hur detta görs bäst, om det är med hjälp av påverkan, övertalning, 
övertygande eller manipulation (Eriksson 2011:13). Camilla Eriksson (2011:15) 
beskriver attityder som ”fördelaktiga eller ofördelaktiga utvärderingar som uttrycks 
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i övertygelser, känslor och avsiktligt beteende” och menar att de påverkar vårt 
beteende och hur vi handlar i olika situationer samt att de beror på erfarenheterna 
vi har med oss sedan tidigare.  

3.1.1 Tre övertygelsemedel 
Lindqvist (2016:75) förklarar övertygelsemedel som alla de medel som går att ta 
till för att övertala och övertyga, något som på grekiska kallas för pisteis, eller 
pistis om det bara handlar om ett medel. Dock påpekar han att ordet pistis är ett ord 
som betyder flera olika saker, både ”bevis”, ”tro” och ”förtroende” (Lindqvist 
2016:75). På grund av de många betydelserna väljer Lindqvist (2016:75) att istället 
använda sig av det svenska begreppet ”övertygelsemedel” för att på så sätt få med 
lika många betydelser som ordet pistis hade när det användes i det klassiska 
Grekland.  

Lindqvist (2016:74) förklarar att det finns tre olika övertygelsemedel inom 
retoriken, ethos, pathos och logos. Enkelt beskrivet menar han att ethos innebär att 
man skapar ett förtroende hos mottagarna, pathos att man påverkar känslomässigt 
och logos att man använder sakliga argument för att överyga. Vidare lyfter 
Lindqvist (2016:80) fram en tolkning som enligt honom inte finns i de klassiska 
källorna om retorik men som med fördel skulle kunna användas för att förstå de tre 
övertygelsemedlen bättre, nämligen att de kan ses som tre dimensioner av ett 
uttalande. Det han menar är att såväl ord som uttryck kan tolkas utifrån alla tre 
övertygelsemedel och att de därför går in i varandra (Lindqvist 2016:80). Som 
exempel skriver Lindqvist (2016:80) att ett uttryck kan vara ett sakligt argument, 
det vill säga logos, men då också skapa ett förtroende eftersom det kan ge sken av 
att sändaren har kunskap om sitt ämne, alltså ethos, samtidigt som det kan väcka 
olika känslor hos mottagarna och på det sättet alltså påverka även med hjälp av 
pathos. I själva verket påpekar Lindqvist (2016:81) att det inte går att använda sig 
enbart av ett övertygelsemedel då alla tre alltid finns där.  

3.1.2 Ethos 
Eriksson (2011:61) förklarar att ethos handlar om sändarens karaktär och att man 
måste framstå som trovärdig om budskapet ska nå fram och övertyga mottagarna, 
något som kan göras genom att man som sändare kan sin sak. Också Lindqvist 
(2016:83-84) betonar vikten av att framstå som pålitlig, men påpekar även att ethos 
inte tar hänsyn till fördomar och förutfattade meningar som mottagarna kan tänkas 
ha och som bidrar till åsikten om huruvida sändaren ses som trovärdig eller inte. 
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Enligt Lindqvist (2016:84) kan faktorer som ålder, bakgrund, kön och utbildning 
påverka trovärdigheten även om sändaren har kunskap om sitt område.  

 I boken Retorik idag – Tänk, tala, triumfera! lyfter Urban Hagman fram 
Aristoteles syn på ethos genom att beskriva tre grundläggande faktorer som kan 
hjälpa sändaren att skapa förtroende hos mottagarna. Fronesis innebär att sändaren 
ska ge intryck av att ha de rätta kunskaperna och här spelar erfarenhet och titlar en 
viktig roll (Hagman 2015:33). Arete innebär att sändaren ska ha eller tros ha en bra 
karaktär och antingen ha gjort goda gärningar eller vara betraktad som en bra och 
pålitlig person (Hagman 2015:33). Till sist finns också evnoia som handlar om 
sändarens välvilja där sändaren måste övertyga mottagarna om att den är en vänlig 
person (Hagman 2015:33).   

3.1.3 Pathos  
Eriksson (2011:62) förklarar att pathos handlar om att väcka känslor. För att 
påverka attityderna hos mottagarna menar hon att det är viktigt att vara 
övertygande när man förmedlar dem (Eriksson 2011:62). Lindqvist (2016:82) 
skriver att det är känslor som avgör våra omdömen och att det därför är viktigt att 
ta med känslorna i beräkningen om man vill övertyga. Han menar att mottagarna 
utifrån sakliga argument kan förstå att någonting är rätt, men för att mottagarna 
verkligen ska bli övertygade behöver de också känna att det är rätt (Lindqvist 
2016:82). Enligt Lindqvist (2016:82) förekommer pathos i såväl texter som tal 
oavsett om sändaren har för avsikt att framföra det, detta på grund av att allt som 
sägs och skrivs väcker en känsla hos mottagarna.  

3.1.4 Logos 
Logos beskriver Eriksson (2011:61) som argument och jämförelser som tillämpas 
för att påverka mottagarnas inställning till något. Lindqvist (2016:82) förklarar 
logos som ”bevis” och ”sakskäl” som vi ger för våra påståenden och dessa kan ofta 
liknas vid argument. Dock menar Lindqvist (2016:82) att logos inte är detsamma 
som logik utan istället är det argumenten för påståendet som hamnar i fokus.  

3.1.5 Disposition 
Lindqvist (2016:235-236) skriver att dispositionen för argumenterande texter har 
sin grund i retorikens tre övertygelsemedel ethos, pathos och logos. Redan i textens 
inledning är det viktigt att skapa ett förtroende hos läsaren för att den ska anse att 
texten är värd att läsa, men Lindqvist (2016:236) förklarar också att det inte är 
möjligt att dela upp de tre övertygelsemedlen i olika delar av texten eftersom de 
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hela tiden går in i varandra. Eftersom en läsare måste vilja ta till sig argumenten, 
det vill säga logos, krävs även pathos, något som Lindqvist därför menar att en 
inledning också måste innehålla så att läsaren påverkas känslomässigt. 

I den klassiska retoriken finns en grundläggande dispositionsordning man med 
fördel kan använda om man vill övertyga sin publik eller läsare om sin ståndpunkt 
(Lindqvist 2016:237). Lindqvist (2016:237) hänvisar till Quintilianus som 
beskriver fem huvuddelar som består av exordium eller prooemium (inledning), 
narratio (bakgrundsteckning), probatio eller propositio (förslag), refutatio 
(bemötande av motståndarens argument) och peroratio (avslutning). 
Dispositionsordningen innehåller även delarna divisio eller partitio (talets 
disposition), argumentatio, confirmatio eller probatio (argument och bevis) och 
recapitulatio (sammanfattning) men enligt Quintilianus kan dessa delar räknas som 
underavdelningar (Lindqvist 2016:237). Vidare skriver Lindqvist (2016:237) att 
alla delar inte finns med i alla argumenterande tal och texter och hänvisar sedan till 
Aristoteles som menar att det är tesen och argumenten som är viktigast medan 
Quintilianus anser att det enbart är argumenten som absolut måste vara med. Jag 
kommer inte att använda mig av alla delar i min gestaltning utan kommer istället 
att rikta in mig och fokusera på några av dem. Jag kommer att beskriva de olika 
delarna nedan: 

Exordium 

Lindqvist (2016:238) förklarar att syftet med inledningen är att få mottagaren att 
läsa vidare, något som inledningens tre mål kan bidra till. Återigen hänvisar 
Lindqvist (2016:238) till Quintilianus som menar att en inledning bör väcka 
intresse hos mottagaren, vinna mottagarnas välvilja samt göra dem läraktiga, vilket 
innebär att de ska få förtroende för sändaren. Av dessa mål är det främst ett jag har 
för avsikt att använda mig av, nämligen att väcka intresse. För att väcka intresset 
hos mottagaren skriver Lindqvist (2016:238-239) att det kan vara en fördel att 
börja med någonting personligt, drastiskt eller aktuellt.  

Narratio 

Syftet med textens bakgrund är att läsaren ska få kunskap om sådant som hänt 
tidigare men också att få mottagarna att befinna sig i ett känslotillstånd som gör att 
de påverkas av, förstår och tror på det som står i texten och att känna det som 
sändaren vill att de ska känna när de läser (Lindqvist 2016:242). Vidare skriver 
Lindqvist (2016:242) att mottagarna oftast är väldigt olika individer och att det är 
viktigt att använda sig av det de har gemensamt om texten ska nå ut och förmedla 
budskapet. Han menar att sändaren ger mottagarna en roll och att den rollen beror 
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på vad sändaren vill säga med sin text, vad syftet med den är och vilka 
övertygelsemedel och strategier som används för att övertyga (Lindqvist 
2016:243). Lindqvist (2016:243) förklarar att bakgrunden kan utformas på olika 
sätt, exempelvis genom att beskriva en situation eller kontext, genom att ge 
mottagarna en ögonblicksbild, att förklara begrepp, uttrycka en känsla eller skildra 
ett händelseförlopp. Här betonar Lindqvist (2016:243) också vikten av att förstå 
sina mottagare för att man som sändare måste veta vilka de är, vilken kunskap de 
har, vad de känner, vilka känslor man måste väcka och vad man som sändare måste 
lära dem. Enligt Quintilianus är det även viktigt att bakgrunden uppfyller de tre 
kraven kort, trovärdig och klar vilket innebär att sändaren bara ska skriva det som 
mottagarna verkligen behöver veta, formulera texten så att mottagarna förstår den 
och skapa trovärdighet genom att ge förloppet en trovärdig struktur (Lindqvist 
2016:244). 

Divisio/partitio 

För att underlätta för mottagaren att orientera sig i texten kan det vara bra att 
presentera sin disposition genom att upplysa den om vad resten av texten ska 
handla om (Lindqvist 2016:245). Vidare skriver han att man som sändare också 
kan berätta för läsaren hur texten är strukturerad och uppdelad i exempelvis olika 
avsnitt (Lindqvist 2016:245).  

Argumentatio/confirmatio/probatio 

I denna del presenteras de argument och bevis som sändaren använder för att 
övertyga mottagarna om sin ståndpunkt och vanligtvis brukar det handla om tre 
argument (Lindqvist 2016:246). Lindqvist (2016:247) skriver också att de klassiska 
retoriklärarna betonar att det är viktigt att använda olika typer av argument, 
exempelvis att blanda statistik med ett argument som istället påverkar mottagarnas 
känslor och moral. Enligt den grundläggande dispositionsordningen bör det första 
argumentet var ett starkt sådant och det andra ett svagare för att sedan spara det 
starkaste argumentet till sist så att mottagarna kommer ihåg det efteråt (Lindqvist 
2016:247).  

Recapitulatio och peroratio 

Lindqvist (2016:248-249) förklarar att avslutningen av en text ska påverka 
mottagarnas känslor och få dem att känna starkt för det som de fram till denna 
punkt har accepterat utifrån sitt förnuft, något som kan göras genom att i 
avslutningen bli mer personlig och skriva om en specifik upplevelse eller ett fall. 
Vidare menar han att det i avslutningen också kan vara en fördel att använda en 
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stark formulering för att på så sätt hjälpa mottagarna att komma ihåg texten de har 
läst samt påverka deras känslor ytterligare (Lindqvist 2016:249). För att påminna 
läsaren om informationen den har fått till sig kan det också vara bra att använda sig 
av recapitulatio, det vill säga en sammanfattning (Lindqvist 2016:248). Med en 
sammanfattning blir det enklare för mottagaren att minnas informationen och 
kunskapen den just har tagit del av.  

3.2 Multimodalitet 
I denna studie avser multimodalitet samspelet mellan text och bild samt hur bilder 
kan förstärka texten. Här klargörs även bildens representationella funktion.  

3.2.1 Samspelet mellan text och bild 
Holsanova (2010:52) förklarar att en språklig beskrivning av något inte alltid 
räcker till och därför kan behöva kompletteras med bilder. Exempelvis menar 
Holsanova (2010:52) att språk och bild tillsammans kan skapa mening för 
mottagaren och att det därför är viktigt att undersöka vilka funktioner bilder har 
och hur de påverkar den skrivna texten. Här hänvisar Holsanova (2010:52-53) till 
Roland Barthes, en fransk litteraturvetare och semiotiker, som beskriver att det 
finns två relationer mellan text och bild; förankring och anknytning. Förankring 
menar han innebär att språket avgör hur läsaren tolkar bilden och att bilden därför 
är beroende av det som står i texten, medan anknytning innebär att bilden och 
texten är komplementära och är av lika stor betydelse för att en mottagare ska 
kunna skapa mening (Holsanova 2010:53).  

Enligt Holsanova (2010:53) kan bilder och texter både förtydliga varandra och 
komplettera varandra, men de kan även påverka hur någon tolkar information.  
Exempelvis kan texten påverka tolkningen av en bild om mottagaren kopplar 
samman bilden med innehållet, men en bild kan också bidra med ny information 
eller förstärka det som står i texten (Holsanova 2010:53). Därför, skriver 
Holsanova, är rekommendationen ofta att använda sig av både text och bild för att 
presentera information då det kan ge mottagaren en bättre och djupare förståelse 
för budskapet. Samtidigt skriver Holsanova att det finns ett flertal frågor man 
måste ställa sig när man använder sig av text och bild i samverkan, exempelvis om 
den ena dominerar över den andra eller om bilden stärker och bekräftar det som 
står i texten. Samtidigt betonar Holsanova (2010:54) även vikten av att både texten 
och bilden måste höra ihop med informationens syfte och även passa ihop med 
varandra då det annars kan bli svårt för mottagaren att förstå vad sändaren vill säga.  
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Eriksson (2009:44) skriver att många texter kan vara svåra att förstå utan bilder och 
illustrationer och att bilder inte enbart ska ses som ett komplement till texten utan 
ett eget medium som kan ge lika mycket kunskap till mottagaren som en text kan. 
Dock menar Eriksson (2009:93) även att enbart bilder inte alltid kan ge tillräckligt 
med information och därför är beroende av en kontext för att mottagaren ska kunna 
göra en tolkning av dem. Samtidigt förklarar Eriksson (2009:120) att det inom bild 
finns olika stilar och manér och att dessa beror på vilka bilderna riktar sig till, vad 
bilderna har för syfte och i vilket medium bilderna visas. Här skriver hon också att 
stilen och val av manér beror på om bilden behöver innehålla detaljer för att tydligt 
återge en viss information eller om bilden har för avsikt att väcka en särskild känsla 
hos mottagaren (Eriksson 2009:120-121).    

3.2.2 Representationella bilder 
Enligt Holsanova (2010:67) har en bild fem olika basfunktioner. Den 
representationella bilden föreställer objekt som hör ihop med informationen i en 
text och även nämns i texten. Sådana bilder gör innehållet mer tillgängligt för 
läsaren men bidrar också till att förtydliga det (Holsanova 2010:68). Dock förklarar 
Eriksson (2009:184) att bilder har olika funktioner beroende på i vilken kontext de 
visas då olika sammanhang kan ge samma bild olika betydelser. Eriksson 
(2009:184) skriver även att bilder kan väcka emotionella minnen hos människor 
och att dessa minnen kan påverka vårt sätt att uppfatta och förstå information. 
Eriksson (2009:123) menar också att bilder kan vara pedagogiska och hjälpa till i 
undervisningen, samtidigt som hon betonar att bilder som inte är pedagogiska 
fortfarande kan klargöra någonting för mottagaren, framkalla känslor hos den och 
ge mottagaren information som den tidigare inte visste om.        

3.3 Källkritik 
Thurén (2013:7) förklarar att det finns källkritiska principer som består av olika 
kriterier som en källa måste uppfylla för att räknas som trovärdig. En av dessa 
innebär att man måste undersöka källans äkthet, det vill säga att källan måste vara 
det den påstår att den är (Thurén 2013:7). Det är också viktigt att titta på källans 
tidssamband, då källan kan ses som tvivelaktig om det har gått lång tid mellan en 
händelse och källans berättelse om den händelsen (Thurén 2013:7). Att källan är 
oberoende är också en viktig aspekt att ta hänsyn till då källan inte bör vara ett 
återgivande av en annan källa, och inte heller ha gått i flera led (Thurén 2013:8). 
Till sist är det även viktigt att se till tendensfriheten, vilket innebär att man måste 
undersöka om källan kan misstänkas ge en felaktig och falsk bild på grund av att 
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egna intressen påverkat personen som står bakom källan (Thurén 2013:8). Vidare 
menar Thurén (2013:8) att man också måste tänka på hur innehållet tolkas, urvalet 
av fakta och om källan allmänt kan uppfattas som pålitlig och sannolik.  

Jag har använt mig av flera olika källor i teoriavsnittet. Ett av valen föll på Janne 
Lindqvists bok Klassisk retorik för vår tid. Den gavs ut i en första version 2008 
men publicerades i en ny version 2016 då Lindqvist förklarar att mycket har hänt 
inom retorikforskningen sedan den första boken kom. Boken är alltså två år 
gammal och känns därför aktuell. Författaren är universitetslektor i retorik vid 
Uppsala universitet, filosofie doktor i litteraturvetenskap och har publicerat flera 
vetenskapliga studier vilket bidrar till källans äkthet. Med den typen av erfarenhet 
och med hänvisningar till både forskning och andra retorikkällor kan man utgå från 
att källan inte är en förfalskning. Trots hänvisningarna till andra källor är källan 
oberoende då den både diskuterar och kritiserar de andra källorna och författaren 
tydligt förklarar att somligas syn på retorik inte är accepterad. När det kommer till 
tendensfriheten finns ingen anledning att tro att Lindqvist ger en felaktig och falsk 
bild av retorik. Han är själv lärare i ämnet men lyfter också fram och diskuterar 
tidigare retorikers syn på retorik för att ge läsaren en så rättvis bild som möjligt.  

Jag har också använt mig av boken Retorik av Jan Lindhardt som har varit 
professor i retorik vid Köpenhamns univsersitet. Boken kom i en första utgåva 
1975 men gavs ut igen 1987. Boken jag har läst är en översättning till svenska som 
kom ut 2005. Jämfört med Lindqvists bok är den här gammal och alltså inte lika 
aktuell. Man måste också ta hänsyn till att den har översatts från originalspråket 
danska och att översättaren kan ha valt ord som författaren kanske inte menade. 
Lindhardt hänvisar dock till andra retorikkällor och förklarar att mycket har hänt 
inom retorikforskningen sedan den första utgåvan kom ut vilket visar en 
medvetenhet om att mer kunskap finns att hämta. Förordet till den svenska 
utgåvan, som också skrivits av Lindhardt, är från 2005 men då  det fortfarande är 
många år sedan går det att anta att mycket har hänt sedan dess. Då Lindhardt precis 
som Lindqvist hänvisar till andra retorikkällor och även den antika definitionen av 
retorik ser jag ingen anledning att tro att innehållet skulle ge en falsk bild, utan 
snarare en bild som inte är uppdaterad. På grund av detta har jag inte använt den 
här boken som min främsta källa.  

Jag har även använt mig av boken Retorikiska – Om kommunikation i allmänhet 
och retorik i synnerhet av Camilla Eriksson som publicerades 2011. Eriksson har 
en lärarexamen i matematik och naturvetenskap och alltså inte i retorik, men har 
arbetat med kommunikation sedan 1999. År 2010 startade hon byrån Retorikiska 
och boken innehåller verktyg som hjälper läsaren att strukturera, formulera och 
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sprida ett budskap med hjälp av retorik. Boken är inte en vetenskaplig källa och 
författaren är inte själv professor i ämnet, men boken är ändå vad den utger sig för 
att vara, det vill säga ett hjälpmedel för att nå ut med sitt budskap. Det finns inga 
hänvisningar till andra retorikkällor och ensam skulle den inte vara tillräcklig som 
källa för att beskriva retorik, men jag anser att den fungerar som komplement. 
Eriksson förklarar retoriska begrepp och hennes beskrivningar av 
övertygelsemedlen ethos, pathos och logos stämmer överens med de beskrivningar 
som Lindqvist gör. Lindqvist går dock in djupare på ämnet och förklarar en 
komplexitet som Eriksson inte går in på, vilket är ytterligare en anledning till att 
boken inte skulle kunna användas som ensam källa, men den fungerar som en källa 
att jämföra med. Då Eriksson har skrivit boken utifrån egen erfarenhet efter så 
många år i branschen kommer den emellertid väl till pass i det praktiska arbetet när 
jag ska skapa ett gestaltningsförlag eftersom den innehåller verktyg för att skapa 
övertygande information. Dessutom skriver Eriksson att kommunikation handlar 
om att förändra och påverka människors attityder och att retoriken kan användas 
för att uppnå det vilket är passande till mitt arbete eftersom jag vill öka 
medvetenheten och påverka attityderna hos min målgrupp.  

Trots det får man ställa sig frågan om källan ensam kan ses som pålitlig då det inte 
framgår varifrån författaren har hämtat kunskap om retorik. Jag har tolkat 
innehållet som sannolikt och pålitligt genom att jämföra det med mina övriga källor 
som grundar sig på forskning och vetenskap.  

Den sista boken jag har använt mig av för att få kunskap om retorik är Retorik idag 
– Tänk, tala, triumfera! av Urban Hagman. Boken publicerades 2015 och kan 
därför ses som aktuell. Urban Hagman, som kallar sig retorikmagistern, skriver 
själv att han har lärt sig retorik i verkligheten och skrivit flera böcker om ämnet. 
Han har en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap och juridik och en filosofie 
magisterexamen i litteraturvetenskap, men ingen utbildning i retorik vilket gör det 
möjligt att ifrågasätta källan. Genom att jämföra innehållet i boken med övriga 
böcker jag har använt kan jag konstatera att även Hagman har kunskap om ämnet, 
men han hänvisar inte till forskning och utgår dessutom mycket från sig själv och 
personliga berättelser där retorik har använts. Beskrivningarna av de retoriska 
begreppen och övertygelsemedlen stämmer dock överens med de andra 
beskrivningarna jag har läst och därför anser jag att källan är trovärdig i fråga om 
dem. Precis som i fallet med boken Retorikiska av Camilla Eriksson har författaren 
Urban Hagman skrivit utifrån egna erfarenheter och upplevda situationer, något 
som också kan hjälpa mig när jag ska utforma mitt informationsmaterial. Då 
Hagman dessutom beskriver Aristoteles syn på ethos och de tre grundläggande 
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faktorerna som kan hjälpa en sändare att skapa förtroende hos mottagarna bidrar 
boken med information som jag inte har funnit i de andra böckerna.  

När det kommer till multimodalitet och bilder har jag valt att använda böckerna 
Myter och sanningar om läsning – Om samspelet mellan språk och bild i olika 
medier av Jana Holsanova och Bildens tysta budskap av Yvonne Eriksson. De gavs 
ut 2010 respektive 2009 och kan därför ses som aktuella. Då Holsanova är docent i 
kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Eriksson är docent och 
forskningsledare för Informationsdesign vid Mälardalens högskola gör jag 
bedömningen att de har kunskap inom detta område. Båda för en diskussion 
gällande text och bild i böckerna och är noga med att ge läsaren flera perspektiv på 
ämnet vilket kan tolkas som att de vill ge läsaren en rättvis bild och inte påverka 
den att tycka på ett visst sätt. Båda författarna hänvisar även till andra forskare. 
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4. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa en studie som handlar om retorikens tre 
övertygelsemedel ethos, pathos och logos och hur de kan användas för att skriva en 
övertygande utvärderingsrapport till en skeptisk målgrupp.  

4.1 Innehåll 
Forskningen som jag har tittat på handlar om hur man kan använda retoriska 
övertygelsemedel för att skriva utvärderingsrapporter till olika utbildningsprogram 
i USA där syftet är att få fortsatt finansiering och är utförd av Rachelle R. Greer på 
Iowa State University. På grund av den nuvarande ekonomin och en lägre budget 
för utbildningsprogram som bekostas av USA:s federala regering har statliga organ 
större krav på sig att bevisa att de har rätt till finansiering. Därför har det visat sig 
att utvärderingsrapporter är av stor vikt eftersom de avgör hur livsduglig en 
utbildning är och huruvida den ska få fortsatt finansiering (Greer 2011:577). I 
artikeln betonar Greer hur viktigt det är att använda retoriska övertygelsemedel 
genom att analysera en fallstudie av en allmän/statlig administratörs svårighet att 
skriva en utvärderingsrapport där syftet är att övertyga mottagarna. Greer 
(2011:577) finner att klassiska retoriska övertygelsemedel, det vill säga ethos, 
pathos och logos, med fördel kan användas i utvärderingsrapporterna då det kan 
bidra till att övertyga en skeptisk målgrupp, men förklarar också att skribenter kan 
uppleva svårigheter med att få in pathos. Studien avser att svara på frågan hur de 
som skriver dessa utvärderingsrapporter kan använda ethos, pathos och logos för 
att bidra till fortsatt finansiering av utbildningsprogram (Greer 2011:578).  

Studien utfördes på en agentur som i den här artikeln kallas för Training 
Operations för att arbetsplatsen ska förbli anonym. Agenturen fick statlig 
finansiering för att utbilda anställda inom både kommun, stat och privat sektor om 
problem gällande säkerhet på landsvägar (Greer 2011:581). Agenturen utbildade de 
anställda med hjälp av 35 olika workshops och när studien utfördes var agenturen 
mitt uppe i processen att skriva de utvärderingsrapporter som skulle användas för 
att övertyga mottagarna om kunskapen de anställda fick under dessa workshops 
och värdet av utbildningarna (Greer 2011:581).  
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Den primära deltagaren för studien var en anställd på agenturen som i den här 
artikeln kallas för Ted för att han precis som agenturen skulle få vara anonym. Ted 
hade arbetat som både ingenjör, manager och biträdande direktör och hade 18 års 
erfarenhet av den offentliga sektorn. För Ted var rapportskrivande en regelbunden 
uppgift och han hade även uppdragen att skriva ett nyhetsbrev, skapa information 
till agenturens workshops och hålla i såväl dessa workshops som 
telefonkonferenser (Greer 2011:581). De sekundära deltagarna i Greers studie var 
agenturens VD och deltagare från agenturens workshops som förstod vikten av att 
ha dessa utbildningar. Deltagarna bestod av allt från byggnadsarbetare till 
administratörer som bidrog med olika kunskaper till utbildningarna och under 
utvärderingarna visade det sig att majoriteten av deltagarna såg den nya 
informationen och kunskapen som positiv (Greer 2011:581-582). Mottagarna av de 
utvärderingsrapporter som Ted skulle skriva var styrelsemedlemmar och 
representanter från regeringen som var skeptiska till värdet av agenturens 
utbildningar och workshops och därför också var skeptiska till att acceptera och ge 
fortsatt finansiering (Greer 2011:582).  

För att kunna skriva en övertygande utvärderingsrapport behövde Ted samla 
information som bevisade värdet av agenturens workshops och kunskapen den gav 
deltagarna, samt avgöra vilken information som skulle finnas med i rapporten 
(Greer 2011:578).  

4.1.1 Retoriska övertygelsemedel  
I artikeln förklarar Greer (2011:579) att den klassiska retoriken är svår att definiera 
då den har flera olika betydelser beroende på vilka attityder olika forskare har till 
språk och då främst hur språket används för att övertyga en publik. Här definierar 
Greer (2011:579) den klassiska retoriken som ”förmågan att i varje enskilt fall 
uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande” och Aristoteles system att 
övertyga med hjälp av övertygelsemedlen ethos, pathos och logos.  

Greer (2011:579) menar att Aristoteles såg logos, det vill säga textens eller talets 
argument, som den viktigaste strategin men att han samtidigt ansåg att såväl ethos 
som pathos behövdes för att en publik skulle bli övertygad om ett budskap. Vidare 
menar hon att logos, enligt Aristoteles, används för att bevisa en sanning, eller en 
trolig sådan (Greer 2011:579). Greer (2011:579) skriver även att Aristoteles insåg 
vikten av att sändaren, för att kunna nå fram till och övertyga sin publik om att 
acceptera ett visst argument, behöver framstå som trovärdig och skapa ett 
förtroende, alltså ethos, hos mottagarna då risken är stor att budskapet annars inte 
når fram. Pathos beskriver Aristoteles som ett sätt för sändaren att påverka sin 
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publik med hjälp av känslor då det påverkar hur mottagarna uppfattar information 
och agerar i olika situationer, samt påverkar mottagarnas omdömen (Greer 
2011:579). Enligt Aristoteles bör en sändare använda pathos eftersom känslor har 
förmågan att förändra beslut som mottagarna tar, men också att mottagarna kan 
relatera till sådant som berör dem personligen och till omständigheter de känner till 
sedan tidigare (Greer 2011:580).  

4.1.2 Metoder 
I sin studie använde sig Greer (2011:582-583) av formella och informella 
intervjuer där syftet var att få en förståelse för utvärderingssystemet och klargöra 
de huvudsakliga orosmomenten kring hur man utvecklar och mäter prestationer. 
Greer observerade även Ted dagligen under 12 veckor, följde upp med intervjuer 
och genomförde textanalyser av Teds texter till rapporten. Greer genomförde också 
en intervju med Teds handledare och analyserade utvärderingar hon fick från ett 
seminarium.  

För att få information och data till utvärderingsrapporterna Ted skulle skriva höll 
Training Operations i en workshop för att få feedback från deltagarna om hur 
agenturen kunde förbättra sina workshops (Greer 2011:586-587). Deltagarna fick 
diskutera lagar och regleringar i fråga om trafiksäkerhet, vilka orsakerna till 
lagarna och regleringarna kunde vara samt hur de påverkade människor med 
funktionshinder. När workshopen var slut fick deltagarna fylla i en utvärdering 
med frågor om hur de hade upplevt workshopen. Flera av deltagarna svarade att de 
upplevde liknande problem och frustration gällande lagar och regleringar i trafiken 
samt en ökad medvetenhet om problemet som funktionshindrade ofta möter, vilket 
visade att workshopen påverkade deltagarnas känslor. Under utvärderingen fick 
deltagarna även svara på olika påståenden genom att gradera dem från 1-5 där 1 
innebar att de inte höll med och 5 innebar att de gjorde det. Påståendena handlade 
om huruvida deltagarna hade lärt sig någonting nytt, fått ökad kunskap, om de 
skulle använda den nya kunskapen på sin arbetsplats och om den nya kunskapen 
skulle ha en långvarig påverkan på deras attityder gällande arbete med dessa 
projekt (Greer 2011:587). 

Greer (2011:587) insåg att utvärderingsrapporterna, för att vara övertygande, 
behövde innehålla information som visade trovärdigheten hos den som höll i 
workshopen (ethos). Då kunde skribenten av rapporten därefter skapa argument 
(logos) som baserades på pathos genom att förklara hur deltagarna reagerat samt 
redovisa skriftliga utvärderingar som gjorts efter workshopen.  
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4.1.3 Resultat 
Greer (2011:589-590) skriver att studien visar att alla tre strategier behöver finnas 
med för att övertyga en skeptisk mottagare. Ethos menar hon ska användas genom 
att lyfta fram utbildning, kunskaper och erfarenheter som kan göra att mottagarna 
får ett förtroende för sändaren. Logos, skriver hon, kan användas genom att 
skribenten anger antalet deltagare på workshopen samt hur många timmar arbetet 
har pågått, men för att övertyga mottagarna menar hon att det i rapporten också 
måste finnas erfarenheter, åsikter och kunskap från deltagare som har gått 
workshopen och utbildningen (Greer 2011:589-590). På det sättet är det möjligt att 
skapa bevis och argument från information som ursprungligen bygger på pathos 
och berör deltagarnas känslor till ämnet i fråga och känslorna de har efter att ha 
genomfört workshopen. För att kunna få med denna typ av information i rapporten, 
och på så sätt ha möjlighet att övertyga mottagarna om utbildningens värde, 
behöver sändaren observera och kommunicera med deltagarna för att kunna fånga 
upp deras reflektioner, svar och förslag.  

Greer (2011:590) förklarar att studien, trots att den är begränsad, visar att de tre 
övertygelsemedlen i det här fallet med fördel kunde användas då agenturen 
lyckades övertyga en skeptisk publik om att få fortsatt finansiering av utbildningar 
och workshops genom att applicera alla övertygelsemedlen. Som studien visar är 
det viktigt att framhäva kunskaperna dessa utbildningar och workshops ger då det 
annars kan leda till att finansieringen inte fortsätter och utbildningarna försvinner 
på grund av nedskärningar.  

4.2 Källkritik 
Jag är medveten om att forskningen jag har tittat på berör ett annat ämne än det jag 
själv undersöker i mitt arbete. Då syftet med forskningen är att övertyga en 
skeptisk målgrupp om värdet av att fortsätta finansiera utbildningar, vilket alltså 
innebär att sändaren med hjälp av retorik ska försöka förändra attityderna hos den 
skeptiska målgruppen, upplever jag ändå att den här forskningen går att koppla till 
mitt arbete. Även jag vill försöka förändra attityderna hos en målgrupp som också 
kan vara skeptisk eftersom högstadieelever har en tendens att kunna påverka 
varandra. I likhet med Ted som vill få mottagarna att inse värdet av hans 
utbildningar och workshops vill jag få min målgrupp att inse värdet av att känna till 
vad sexuella trakasserier, jämställdhet, normer och HBTQ är för något, värdet av 
att diskutera ämnena i skolan och värdet av att bli mer accepterande gentemot 
andra människor och deras sätt att vara.  
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Utprovningen i denna forskningsartikel skiljer sig från min utprovning då 
deltagarna i de workshops som beskrivs i artikeln fick svara på frågor och 
påståenden i ett utvärderingsformulär medan min målgrupp fick diskutera 
informationen muntligt i en fokusgruppsintervju, men likheterna finns ändå på det 
sättet att deltagarna både i forskningsartikeln och i mina fokusgrupper fick 
reflektera och diskutera. Då resultatet i denna forskning visade att de tre 
övertygelsemedlen med fördel kan användas för att övertyga mottagarna och 
förändra deras attityder anser jag att den kan hjälpa mig i mitt arbete samt att 
resultatet går att jämföra med det resultat jag själv kommer fram till för att se om 
de tre övertygelsemedlen kan övertyga också min målgrupp. Jag vill också påpeka 
att jag är medveten om att min målgrupp är yngre än den målgrupp som Ted hade i 
studien men jag gör bedömningen att artikeln kan vara till hjälp ändå eftersom 
ethos, pathos och logos borde kunna fungera även på en yngre målgrupp så länge 
informationen och språket är anpassat efter dem samt handlar om något som berör 
dem.     

Forskningsartikeln är, som tidigare nämnts, skriven av Rachelle R. Greer som 
arbetar vid Iowa State University, Department of English, Rhetoric and 
Professional Communication, Ames, IA, USA. Artikeln finns publicerad i 
tidningen The American Review of Public Administration, en tidning som ges ut 
åtta gånger per år och är en av de bästa expertgranskade tidningarna som finns 
gällande offentlig administration (sagepub.com). Baserat på detta anser jag att 
innehållet i artikeln är trovärdigt, även om jag såklart måste ha i åtanke att studien 
som genomfördes inte nödvändigtvis innebär att de tre övertygelsemedlen alltid 
kan övertyga en mottagare.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten av metoderna som använts tidigare i 
arbetet, det vill säga förstudien, den retoriska analysen och utprovningen.  

5.1 Förstudie 
Syftet med förstudien i detta arbete var att få information om sexuella trakasserier 
och vad det innebär men också att få mer kunskap om hur vanligt problemet är 
bland högstadieelever, vilka orsakerna till problemet är och om, och i så fall även 
hur, lärare och elever pratar om sexuella trakasserier i klassrummen idag. 
Informationen och kunskapen samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer, 
rapporter och webbsidor.  

5.1.1 Kvalitativa intervjuer  
Under vår intervju belyste Linda Sund (2018), kurator på ungdomsmottagningen, 
problemet med att många ungdomar som kommer till dem för att prata inte är 
medvetna om att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Hon menar att 
ungdomar inte förstår att de har blivit utsatta förrän de anställda på mottagningen 
börjar ställa frågor och att ungdomarna först då kommer till insikt om att beteendet 
de har råkat ut för inte är acceptabelt. Vidare upplever Linda Sund (2018) att den 
mest utsatta gruppen är flickor och då kanske främst flickor som har ett större 
behov av bekräftelse och som söker sig till forum där sexuella trakasserier kan ske 
mer undanskymt. Hon påpekar att ungdomar idag kan ha kontakt med varandra på 
många olika sätt, att det finns kontaktytor där vuxna inte är närvarande och att de 
kommunicerar på ett sätt som innebär att de inte behöver ta ansvar för sina 
handlingar.  

För att kunna förändra ungdomars attityder till sexuella trakasserier tror Linda 
Sund (2018) att mer kunskap behövs, men också att vuxna förmedlar vad som är 
rätt och fel. Hon understryker att vuxenvärlden ser likadan ut och att det därför är 
viktigt att vuxna förmedlar en sund bild av vad som är rätt och fel samt vilka 
beteenden som är okej och vilka som inte är det. Under intervjun redogör hon 
också för hur sexuella trakasserier kan påverka ungdomar negativt genom att 
förstöra deras egenvärde och självkänsla, samt bidra till att de förlorar rättigheten 
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till sina egna kroppar, tvingas lära sig att acceptera händelserna de råkar ut för och 
får en skev bild av vad som faktiskt är ett accepterat beteende och inte.  

Katja Gillander-Gådin,  professor i folkhälsovetenskap på Mittuniversitetet i 
Sundsvall (2018) förklarar att det inte finns något enkelt svar på frågan vad 
sexuella trakasserier i skolan beror på. Dock menar hon att ojämlikhet är en av 
orsakerna, både mellan pojkar och flickor men också i grupperna pojkar mot pojkar 
och flickor mot flickor då sexuella trakasserier förekommer även där. Vidare 
berättar hon att sexuella trakasserier också beror på genus och en slags patriarkal 
struktur där de flesta som utsätter andra gör det för att få makt. Katja Gillander-
Gådin (2018) påpekar också att problemet beror på okunskap, att det är ett problem 
som många utsätts för men som det inte pratas så mycket om vilket resulterar i att 
problemet osynliggörs.  

Katja Gillander-Gådin (2018), som har gjort studier om sexuella trakasserier bland 
just högstadieelever, tog till en början med frågan för att försöka förstå orsakerna 
till psykisk ohälsa och varför flickor rapporterar mer ohälsa än vad pojkar gör. Hon 
tänkte att sexuella trakasserier, precis som mobbning, borde ha betydelse för olika 
hälsosymtom, något som henne studier också har visat, främst när det kommer till 
flickor i årskurs 8 och årskurs 9. I sina studier undersöker hon också problemet 
med att sexuella trakasserier normaliseras i skolorna, ett problem som beror på att 
elevernas handlingar inte får några konsekvenser. Exempelvis beskriver Katja 
Gillander-Gådin (2018) att beteendet många gånger bortförklaras med att pojkarna 
är förälskade i flickorna eller att ”pojkar är pojkar” och att det är detsamma som att 
säga att beteendet är oundvikligt för att pojkar är omogna och inte kan ta ansvar för 
sina handlingar. Det, förklarar hon, skapar en syn på kön och maskulinitet som blir 
problematisk och som resulterar i att unga tvingas lära sig att acceptera 
handlingarna de utsätts för. För att förändra attityderna till sexuella trakasserier 
men främst också beteendet tror Katja Gillander-Gådin (2018) att skolorna behöver 
ha ett aktivt jämställdhetsarbete och ett aktivt demokratiarbete, men också att 
elevernas handlingar faktiskt får konsekvenser.       

Eva Norling (2018) är högstadielärare på en skola i Eskilstuna och har arbetat som 
lärare i 20 år. Hon förklarar att skolan inte har någon generell plan om hur man ska 
arbeta med sexuella trakasserier men att ämnet kan komma upp i undervisningen 
när eleverna har exempelvis NO, det vill säga naturvetenskapliga ämnen, och 
studerar biologi. Vidare berättar hon att de på just den här skolan har ett projekt 
som kallas för ”Samtid” där deras socialpedagoger pratar om ämnen såsom 
mobbning och sexuella trakasserier men att det är ett arbete som sker sporadiskt 
och om frågor och problem dyker upp. Skolan har också en sexolog som har gått 
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runt i klasserna och pratat med eleverna om dessa ämnen med hjälp av information 
som är hämtad från RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Eva Norling 
(2018) påpekar ändå att att de inte har ett systematiserat arbete gällande sexuella 
trakasserier samt att ett eget informationsmaterial om ämnet saknas.   

Eva Norling (2018) tror att problemet med sexuella trakasserier i skolan beror på 
både osäkerhet och okunskap. Eleverna försöker hitta sig själva och komma fram 
till vilka de ska vara och hon menar att högstadiet är en plats där det är svårt att 
sticka ut, något som resulterar i att det är enklare att utsätta någon annan än att 
riskera att bli utsatt själv. När det kommer till okunskap förklarar hon att eleverna 
inte vet särskilt mycket om ämnet och att de därför kan använda ord och beteenden 
utan att veta att det är fel och skadar någon annan. Enligt Eva Norling (2018) har 
det dock blivit mycket tuffare när det kommer till att anmäla den här typen av 
beteenden. Förr kunde man bete sig på ett helt annat sätt både fysiskt och verbalt 
men nu ingår likvärdighet i deras plan vilket innebär att det där finns information 
om hur de ska hantera anmälningar av exempelvis sexuella trakasserier. För att 
kunna förändra ungdomarnas attityder till sexuella trakasserier menar Eva Norling 
(2018) att mer kunskap behövs, men också att man lyfter ämnet och pratar om det. 
Eleverna behöver få både kunskap och information om vilka beteenden som är 
acceptabla och inte. På frågan om vad jag bör tänka på när jag utformar ett 
informationsmaterial för högstadieelever svarar hon att det viktigaste är att få med 
eleverna i det jag gör eftersom de är målgruppen jag riktar mig till. 

5.2 Kvalitativa intervjuer  
För att uppnå en så bra gestaltning som möjligt valde jag att genomföra två 
kvalitativa intervjuer med två redaktörer på bokförlaget Liber. Eftersom 
målgruppen för informationsmaterialet är högstadieelever ville jag få en bättre 
förståelse för och mer kunskap om vad som är viktigt att tänka på vid utformningen 
av information genom att kontakta personer som arbetar med att utforma läromedel 
för samma målgrupp. 

Eva Lundström (2018) delar med sig av sina erfarenheter både som redaktör och 
som lärare då hon har arbetat som lärare under större delen av sitt liv. Hon förklarar 
att ett informationsmaterial för högstadieelever bör innehålla något som redan från 
början väcker ett intresse och berör dem och som får dem att vilja läsa vidare, 
exempelvis ett dilemma. Vidare påpekar Eva Lundström (2018) att textstyckena 
inte bör vara för långa och att materialet bör innehålla bilder. Dessutom framhäver 
hon vikten av att sändaren inte själv ska försöka vara ungdomlig genom att skriva 
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på ett sätt som den tror att ungdomar vill läsa på utan istället använda ett tydligt 
och korrekt språk. Enligt henne ska språket vara ”lätt men rätt” då hon upplever att 
ett tydligt och enkelt språk gör det lättare för alla elever att ta till sig texten. Hon 
ger också rådet att använda ett trevligt och välbekant typsnitt, ett typsnitt eleverna 
är vana vid, och hon betonar även vikten av att ta hänsyn till genusaspekten och 
låta informationsmaterial handla lika mycket om flickor som om pojkar. 

Suzana Löfman (2018) uppmärksammar att ungdomar har väldigt olika 
språkkunskaper och att det finns många som av olika skäl har läs- och 
skrivsvårigheter. Därför menar hon att det är viktigt att tänka på hur man ska 
formulera sig, vilka ord man ska välja och i vilken ordning man väljer att berätta 
saker för att alla ska förstå. Hon förklarar också att det är viktigt att tänka på att 
skapa dynamik i språket, att det finns en röd tråd i texten och att materialet har en 
tilltalande form som fångar intresset hos eleverna. Suzana Löfman (2018) påpekar 
också att texten kan kompletteras med begreppsförklaringar för att göra det ännu 
mer begripligt för målgruppen. Till sist förklarar Suzana Löfman (2018) också att 
det är viktigt att ha med bilder i ett informationsmaterial för högstadieelever och 
låta dessa komplettera texten. Det är dock av stor betydelse att tänka över sitt val 
av bilder då hon menar att vissa bilder kan vara för starka för barn i den här åldern. 
Bilderna ska också vara inkluderande och inte bli för normativa. 

5.3 Retorisk analys 
För att få ett bättre underlag till min gestaltning och för att få mer kunskap om hur 
jag bör utforma och anpassa den efter min målgrupp har jag gjort en retorisk analys 
av foldern ”Allt du behöver veta om finnar” från Galderma Nordic AB, Nordens 
ledande företag inom hudläkemedel. Foldern riktar sig till ungdomar i puberteten 
och tonåren och handlar om varför ungdomar får finnar, varför puberteten kan 
kännas jobbig och vad man kan göra för att få finnarna att försvinna.  

Hellspong (2001:100) förklarar att syftet med en retorisk analys är att undersöka 
hur man med hjälp av en text kan övertyga mottagaren och påverka den med sitt 
budskap. Vidare skriver Hellspong (2001:100-101) att det i en retorisk analys är 
viktigt att undersöka om texten har ett persuasivt syfte, om det persuasiva inslaget 
enbart fungerar som stöd eller om det är det mest framträdande i texten, vilka som 
är sändare och mottagare och vilken inställning mottagarna kan ha. Som tidigare 
nämnts riktar sig foldern ”Allt du behöver veta om finnar” till ungdomar i 
puberteten  och tonåren. Den finns att hämta i väntrummet hos skolsystern på en 
högstadieskola i Eskilstuna och elever kan själva välja om de vill ta del av 
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materialet eller inte. Eleverna kan välja att läsa den i skolsysterns väntrum eller ta 
med sig foldern för att på så sätt läsa den vid ett annat tillfälle som passar dem 
bättre och där de har gott om tid för att ta till sig informationen.  

Textens främsta syfte är inte att övertyga mottagarna om en särskild ståndpunkt 
utan istället handlar den om att informera mottagarna om finnar, varför finnar 
uppstår och vilken hjälp som finns att få om problemet inte försvinner. Trots det 
finns det persuasiva inslag i texten men dessa fungerar mer som stöd och har inte 
för avsikt att få mottagarna att handla på ett visst sätt. Sändaren av informationen är 
företaget Galderma Nordic AB men då de inte försöker övertyga mottagarna om att 
köpa deras produkter är deras främsta syfte att ge mottagarna hjälp med att hantera 
situationen. När det kommer till mottagarnas inställning till informationen kan den 
vara olika hos olika individer då alla kan uppleva olika problem i fråga om finnar 
och somliga kanske inte drabbas av problemet överhuvudtaget.  

Hellspong (2001:101) påpekar också att det är viktigt att titta på textens retoriska 
strategi, om texten har för avsikt att stärka det som mottagarna vill och tror på, om 
den handlar om att bidra med någonting nytt eller att bestrida en åsikt de har. 
Hellspong (2001:101) skriver även att platsen och tiden är av stor vikt för texten, 
att röster, erfarenheter och verklighetsföreställningar kan påverka och att man 
därför måste titta på hur dessa kan inverka på huruvida budskapet når fram eller 
inte. I foldern finns information om hur finnar uppkommer där sändaren är 
noggrann med att lyfta fram att finnar inte beror på smuts utan på förändringar i 
kroppen som ungdomarna själva inte kan rå för, något som skulle kunna bestrida 
tidigare åsikter hos mottagarna om de måhända kan känna att problemet är deras 
eget fel. När det kommer till röster, erfarenheter och föreställningar som 
mottagarna kan ha och påverkas av kan samhället ha en stor påverkan då mycket 
handlar om utseende, status och att passa in. Om mottagarna känner att finnarna 
skapar problem och dålig självkänsla kan informationen vara en hjälp de upplever 
att de behöver och vill ha, något som kan göra att de enklare tar till sig budskapet 
och låter sig övertygas. 

Hellspong (2001:101) skriver också att man måste undersöka vilka retoriska 
resurser sändaren använder för att övertyga i sin text, det vill säga om sändaren 
använder sig av ethos, pathos och logos. I fråga om ethos menar Hellspong att man 
måste titta på om sändaren har kunskap om det den skriver om, om den skapar 
förtroende med hjälp av sitt namn eller sin ställning och även om sändaren skriver 
något om sig själv i texten (2001:102). Företaget som står bakom foldern, alltså 
Galderma Nordic AB, är Nordens ledande företag inom hudläkemedel 
(galderma.se) och skulle på så sätt kunna skapa ett förtroende hos mottagarna 
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genom att visa att de har kunskap om ämnet. Dock kommer detta inte fram i texten 
utan jag fick använda mig av Google för att själv söka på företaget för att få 
tillgång till mer information. Den enda information som finns om sändaren är 
företagets namn och kontaktuppgifter på folderns baksida samt deras logotyp med 
texten ”Galderma, committed to the future of dermatology”. Den sista meningen 
skulle här kunna ge en indikation på att företaget vet vad de pratar om och att de 
har kunskap om hudvård, men det är ändå upp till läsaren själv att tolka då det inte 
framkommer tydligt i texten.   

I texten finns det dock flera exempel på pathos där sändaren försöker påverka 
mottagarnas känslor genom att skriva om sådant som ungdomar kan relatera till. I 
folderns inledning har sändaren exempelvis skrivit så här: ”Bröst, skäggväxt och 
föräldrar som inte förstår. Mens, målbrott, kärlek. Känslan av att allt är möjligt – 
och att allt är kaos. Puberteten är en tid då det händer mycket i livet. Kroppen 
börjar utvecklas och på insidan bubblar ofta saker som man kanske inte känt eller 
tänkt på tidigare. Det är också nu de allra första finnarna brukar dyka upp”. Här har 
sändaren på ett väldigt effektivt sätt fångat sina mottagare genom att, innan texten 
kommer till problemet med finnar, skriva om allt det som sker under puberteten 
och tonåren och som nästintill alla ungdomar på ett eller annat sätt kan känna igen 
sig i. Det är mycket som händer i kroppen, många saker förändras och allt kan 
kännas nytt och kanske även lite skrämmande. Att öppna upp med det kan få 
mottagarna att känna att någon förstår dem, att de inte är ensamma om att uppleva 
allt som händer, och förutom att skapa känslor kan det också skapa förtroende, 
ethos, för sändaren.  

På samma sida finns också en textbubbla med orden ”Jag är den enda i hela världen 
som ser ut så här. Är det mig dom skrattar åt?”, något som också är ett tydligt 
exempel på pathos och en tanke som väldigt många ungdomar säkert har tänkt 
någon gång. Även folderns bilder kan bidra till att skapa pathos och ethos hos 
mottagarna då flera av bilderna är svartvita fotografier av ungdomar, både tjejer 
och killar, vilket gör att mottagarna enklare kan relatera till informationen och 
förstå att den riktar sig till dem.  

Till sist förklarar Hellspong (2001:103) att man i en retorisk analys också måste 
undersöka om en text innehåller argument, logos. Som tidigare nämnts är inte det 
främsta syftet i den här foldern att övertyga utan att hjälpa mottagarna med 
problemet, men logos förekommer ändå i form av information om hur en finne 
bildas och varför, fyra steg man kan följa för att bli av med dem och att det finns 
krämer, tabletter och andra medel att köpa på apoteket. Även om dessa argument 
inte är uppenbara argument som syftar till att vinna över mottagarna på sin sida 
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består dem av fakta som kan bidra till att övertyga mottagarna om att 
informationen som står i foldern är sann och att metoderna och råden faktiskt kan 
vara till hjälp om man vill bli av med sina finnar. 

I foldern förekommer flera av stegen i den retoriska processen (Hellspong 
2001:103). Förutom inventio, det vill säga att hitta ett passande material vilket 
sändaren har gjort, finns också steget dispositio, vilket innebär att innehållet är 
strukturerat för att påverka mottagarna. Hellspong (2001:104) beskriver retorikens 
klassiska disposition där flera av delarna ingår i foldern. Exempelvis finns 
exordium där sändaren väcker mottagarnas intresse genom att inleda med något de 
kan känna igen sig i och narratio där sändaren skriver om ämnet, det vill säga 
finnar, hur de bildas och hur man kan få dem att försvinna. Även partitio 
förekommer då sändaren upplyser läsaren om vad foldern innehåller genom att 
skriva ”Det här är en folder om finnar, om att känna sig ful och allt däremellan. Läs 
vidare så berättar vi mer!”. Hellspong (2001:104) förklarar att texter och tal enligt 
retorikens klassiska disposition även ska innehålla en stark och minnesvärd 
avslutning, något som foldern inte gör. Istället avslutas foldern med information 
om att det på apoteket finns olika produkter att köpa för att hjälpa till med 
problemet kring finnar samt en illustration i tre steg som enkelt beskriver hur man 
går till väga för att rengöra ansiktet. Eftersom foldern inte har följt den klassiska 
dispositionen behövs inte en kraftfull avslutning utan illustrationen med de tre 
stegen kan räcka som en påminnelse om vad mottagarna bör göra för att underlätta 
och förebygga problemet.  

Som ett komplement till den retoriska analysen har jag även tittat på textens 
grafiska form i Hellspongs (2001:87) läsbarhetsanalys för att analysera formen och 
layouten. Här skriver Hellspong (2001:87) att det är viktigt att undersöka om det 
finns stavfel som kan störa läsningen, om texten är för bred eller har för liten 
stilgrad, om textens stycken är långa och tunga och om det finns bilder som 
kompletterar texten och underlättar läsningen. Foldern innehåller inga stavfel och 
texten har en fungerande teckengrad samt en anpassad kägel för att texten ska vara 
enkel att läsa. Radlängden varierar från cirka 54 tecken per rad till 73 tecken per 
rad. Melin (2011:31) förklarar att undersökningar har visat att rader som består av 
cirka 60 tecken är lagom och gör det enkelt för läsaren att ta till sig en text. 
Radlängden i foldern kan därför anses fungera trots att det finns rader som är några 
tecken längre.  

Texten har en tydlig styckeindelning med blankrader och styckena är korta, de 
flesta mellan fyra och åtta rader långa, vilket gör det lättare att överblicka texten. 
Enbart några få stycken har längre rader, det längsta består av sexton rader, men då 
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är radlängden betydligt kortare vilket bidrar till att stycket trots det inte upplevs 
som tungt. Foldern är luftig med stora marginaler och det finns även en del grafiska 
element i form av informationsbubblor och illustrationer som bryter av och gör 
foldern intressant. Illustrationerna är gjorda i färg och kompletterar informationen i 
brödtexten och det finns även bildtexter som förtydligar vad illustrationerna visar. 
Som en kontrast till det färgglada förekommer svartvita fotografier av ungdomar, 
såväl tjejer som killar, som ger foldern en autentisk känsla, skapar igenkänning hos 
målgruppen och tydliggör vilken målgrupp foldern riktar sig till.  

5.4 Utprovning  
Syftet med utprovningen var att se hur retorikens tre övertygelsemedel ethos, 
pathos och logos samt delar av den klassiska retorikens dispositionsordning kunde 
användas och tillämpas i en informativ text för att förändra högstadieelevers 
attityder till sexuella trakasserier genom att öka medvetenheten och kunskapen om 
sexuella trakasserier, jämställdhet, normer och HBTQ. 

5.4.1 Prototyp 
Min prototyp bestod av en 18 sidor lång folder med information om sexuella 
trakasserier, jämställdhet, normer och HBTQ, vad dessa ämnen innebär samt ett 
uppslag med frågor för högstadieelever att diskutera efter att ha läst foldern. Valet 
av ämnen baserades på informationen jag fick fram under min förstudie där 
rapporter och intervjuer visade att högstadieelever saknar kunskap om dessa och 
därför har ett behov av mer information. När jag utformade foldern valde jag en 
enkel layout med många bilder för att foldern inte skulle kännas tung att läsa och 
jag var noga med att inte ha för mycket text då jag fick till mig dessa råd under 
mina intervjuer med Eva Lundström och Suzana Löfman på bokförlaget Liber. 
Under min intervju med Eva Norling fick jag även rådet att involvera målgruppen 
och därför valde jag att börja foldern med två scenarion som berör just sexuella 
trakasserier, samt tog med diskussionsfrågor för att eleverna skulle få arbeta med 
foldern och inte bara läsa den. Bildvalen gjordes delvis utifrån det faktum att jag 
ville att de skulle komplettera och förstärka texten för att på så sätt även kunna 
väcka känslor, men också för att väcka målgruppens intresse och få dem att relatera 
till innehållet och känna igen sig. Textens utformning baserade jag på de tre 
övertygelsemedlena ethos, pathos och logos. Därför blandar jag fakta med texter 
som kan väcka både känslor och förtroende då jag riktar mig till målgruppen och 
visar att jag kan förstå hur det känns att gå på högstadiet när det händer mycket i 
kroppen och många saker kan kännas jobbiga. Jag utgick även från resultatet av 
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den retoriska analysen då många delar i foldern jag analyserade fungerade för den 
avsedda målgruppen. Då jag inte har gjort några stora förändringar till min 
slutgestaltning finns en mer detaljerad beskrivning av designprocess och designval 
i avsnittet Gestaltning. Nedan syns exempel på några av sidorna i foldern:  

 
 
 
 
Bild 1 

  Bild  2 (nedan)  
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5.4.2 Utprovningsresultat fokusgruppsintervju 1 
Under den första diskussionen med fokusgrupp 1, det vill säga innan deltagarna 
hade tagit del av min gestaltning, framkom det att flera i gruppen hade en del 
förkunskaper om sexuella trakasserier, normer, jämställdhet och HBTQ, något de 
själva förklarade berodde på ett eget intresse i frågorna. Trots det var den första 
diskussionen inte särskilt lång och många av frågorna fick därför inte så långa och 
utvecklade svar. De beskrev sexuella trakasserier som ”att man trakasserar någon 
sexuellt” samt att det kan innebära att man tafsar, rör vid någon, gör något en annan 
person inte vill och att det kan handla om allt, inklusive övergrepp. På frågan om 
vilka som kan bli utsatta för sexuella trakasserier svarade deltagarna att alla kan bli 
det men att det är vanligare att tjejer råkar ut för det än att killar gör det. Varför 
människor blir utsatta för sexuella trakasserier visste de inte men de nämnde att det 
skulle kunna bero på samhället och att killar är mer privilegierade och att de därför 
kan göra vad de vill för att en kvinnas röst inte har lika stor betydelse.   

Normer beskrev deltagarna som oskrivna regler för hur tjejer och killar ska vara. 
Enligt normen ska inte killar visa känslor och gråta men däremot ha muskler 
medan en tjej ska vara vältränad med stor rumpa och stora bröst. De svarade också 
att det är samhället som bestämmer hur man ska vara samt att grupptryck påverkar 
mycket då man vill bli accepterad av andra.  

På frågan om vad HBTQ är för något svarade deltagarna att det står för 
homosexuell, bisexuell, trans och queer men att de samtidigt inte visste så mycket 
om själva innebörden. På frågan om vad jämställdhet är svarade de att det är lika 
lön för kvinnor och män som utför samma arbete, att alla är likvärdiga, att ingen 
favoriseras av en lärare och att det även handlar om etnicitet. De diskuterade också 
problematiken kring att män ofta är högt uppsatta inom politik och på arbetsplatser, 
att de har mer makt och att det fortfarande inte är jämställt i Sverige. De menade att 
det finns mycket som behöver förändras då kvinnor kan göra samma saker som 
män kan, exempelvis när det kommer till just arbete.  

Den andra diskussionen med fokusgrupp 1, efter att deltagarna hade tagit del av 
informationen i min gestaltning, blev längre och djupare än den första 
diskussionen. På vissa av frågorna gav deltagarna liknande svar som under den 
första diskussionen men den andra diskussionen visade samtidigt att min 
gestaltning gav dem ny kunskap och nya tankar. Exempelvis svarade deltagarna 
den här gången att sexuella trakasserier inte bara handlar om att göra någonting 
fysiskt mot någon utan också kan handla om att trakassera med hjälp av ord och att 
exempelvis vissla eller ropa efter någon. Deltagarna svarade också att sexuella 
trakasserier kan förekomma på Internet. Precis som under den första diskussionen 
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svarade deltagarna även här att alla människor kan bli utsatta för sexuella 
trakasserier men att de inte hade tänkt på att även ickebinära blir utsatta.   

När det kommer till frågan om vad sexuella trakasserier kan bero på blev den andra 
diskussionen betydligt längre än den första. Medan deltagarna under den första 
diskussionen inte hade några konkreta svar att ge blev diskussionen efter att ha läst 
materialet en fördjupad sådan där de resonerade kring flera tänkbara orsaker. 
Exempelvis nämnde de att det kan bero på att tjejer är lättklädda och att somliga 
killar då kan titta lite extra och få en tjej att känna sig obekväm trots att de kanske 
inte är medvetna om att de gör något olämpligt. De trodde också att det kunde bero 
på vilken ålder människor har eftersom det finns grupptryck bland ungdomar och 
att de kan påverkas för att de inte är säkra i sig själva, samt att det ofta är män i 
grupp som faller för grupptryck.  

Att män påverkar män trodde de berodde på machokultur och patriarkat och att de 
måste vara på ett visst sätt för att framstå som manliga. När jag gick tillbaka till 
frågan om lättklädda tjejer och frågade varför människor trakasserar just den 
gruppen svarade deltagarna att det kunde sända ut signaler om att tjejen vill att 
någon ska ta på henne, just för att hon är lättklädd, och att många därför kan 
använda det som ursäkt. Även frågan om normer ledde till en djupare diskussion 
efter att deltagarna hade läst foldern. Deltagarna diskuterade att tjejer ska vara tysta 
och inte får höras i samma utsträckning som killar samt att killar får göra lite som 
de vill medan tjejer har fler regler att följa.  

Utprovningens andra diskussion visade också att deltagarna fick både ny kunskap 
och nya tankar om HBTQ och hur man ska vara, något de inte var lika insatta i 
innan de hade läst informationsmaterialet. De diskuterade att människor som inte 
följer de normer samhället anser är acceptabla kan bli utfrysta och att många därför 
inte vågar vara sig själva. Även ämnet ”homofobi” kom upp då deltagarna 
förklarade hur vanligt det är att ungdomar idag är homofober och tycker att allt 
som inte faller in i heteronormen är äckligt. 

Efter diskussionen ställde jag även frågor om vad foldern väckte för tankar hos 
deltagarna och om de hade lärt sig någonting nytt, detta för att se om informationen 
hade förändrat deras sätt att se på de olika ämnena och om de hade fått mer 
kunskap och en ökad medvetenhet om vad dessa ämnen innebär. Deltagarna tyckte 
att foldern borde läsas av alla då det finns många ungdomar som inte har kunskap 
om dessa ämnen och behöver lära sig mer.  

Elev 4: Om alla får veta lite mer om det här kanske de beter sig lite bättre. 

Elev 3: Samhället kanske kan ändras lite. 
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Moderator: Skulle den här foldern alltså vara bra för elever att läsa? 

Elev 3: Jag tror att den skulle vara bra men också att man har en lärare som går 

igenom och förklarar så att man inte sitter själv. 

Elev 2: Eller att man sitter i grupp som vi gör nu.  
Elev 3: Det finns väldigt många som inte vet. 

Elev 1: Vi läser typ aldrig om det här i skolan.  

Elev 3: Nej, vi har inte gjort det. 

Elev 4: Det tas aldrig upp. Jag tyckte att foldern var väldigt bra för att den 
innehåller information som det skulle vara bra att veta.  

Elev 3: Den förklarar ju till exempel vad de olika sakerna är, olika scenarion som 

har hänt eller kan hända.  

Elev 2: Jag tycker att den är väldigt bra. Det skulle lika gärna ha kunnat vara ett 
företag som har gjort den här.  

Elev 3: Jag tycker också att det är bra, och det är viktigt.  

Elev 2: Det kan ändra andras åsikter och göra dem positiva och få dem att se att 

alla är lika värda. Som till exempel homofober, att man får en annan insikt och syn 
på det. 

Elev 3: Och att det kanske kan bryta normer. Så att vi i framtiden får ett samhälle 

där man blir accepterad hur man än ser ut eller vad man väljer att vara eller göra 

eller så. 
 
Under diskussionen framkom det även att en deltagare önskade mer beskrivande 
bilder, exempelvis till avsnittet om sexuella trakasserier där deltagaren gärna hade 
sett en mer extrem bild för att visa verkligheten och få människor att öppna 
ögonen.  

5.4.3 Slutsats fokusgruppsintervju 1 
I studien som utfördes av Greer (2011) framkom det att ethos, pathos och logos 
kunde tillämpas i utvärderingsrapporterna och ge ett positivt resultat, alltså att det 
förändrade målgruppens attityder till utbildningarna vilket gjorde att utbildningarna 
fick fortsatt finansiering. Trots att deltagarna i min första fokusgruppsintervju hade 
en del förkunskaper om ämnet visade det sig att de, efter att ha läst min gestaltning, 
fick fler tankar som resulterade i längre och djupare diskussioner. Detta behöver 
såklart inte betyda att retorikens tre övertygelsemedel hade avsedd effekt även i det 
här fallet, men utifrån de djupare och längre resonemangen går det ändå att dra 
slutsatsen att deltagarna fick ny kunskap av materialet samt tänkte på saker de inte 
hade tänkt på innan de tog del av informationsfoldern. Under den första 
diskussionen fanns en större osäkerhet kring frågorna, fler antaganden där 
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deltagarna, trots att de svarade på mina frågor, inte visste säkert om de hade rätt 
eller inte, något de verkade mer säkra på under utprovningens andra diskussion.  

Under den andra diskussionen samtalade de även om informationen i just foldern, 
exempelvis mer om hur tjejer och killar bör/förväntas vara för att accepteras. Under 
den andra diskussionen gjorde de också många kopplingar till hur det är att vara 
tonåring, att tonåringar kan vara väldigt dömande och använde sig själva som 
exempel i olika resonemang vilket gjorde att det hela blev mer personligt. Det 
skulle kunna vara en indikation på att foldern väckte pathos hos deltagarna 
eftersom de kunde relatera till känslorna och svårigheterna det kan innebära att som 
tonåring bryta mot normer och således alltså skilja sig från det som i samhällets 
ögon anses vara accepterat, men också relatera till hur det är/kan vara att bli utsatt.   

I den andra diskussionen framkom det även att frågan om HBTQ väckte både 
tankar och känslor hos målgruppen. Innan deltagarna fick läsa foldern var de 
osäkra på den här frågan och hade inte så mycket att säga om den, något de 
däremot hade efter att ha läst foldern. Det resulterade visserligen i att HBTQ och 
normer diskuterades mer än sexuella trakasserier men deltagarna visade samtidigt 
att de kunde koppla HBTQ och normer till sexuella trakasserier eftersom 
trakasserier ofta beror på att människor bryter mot normer och går utanför det som 
enligt samhället är ett accepterat sätt att vara.  

Utprovningen indikerade även att foldern skapade ethos hos deltagarna då en sade 
att foldern lika gärna kunde ha kommit från ett företag. Här är det möjligt att tolka 
svaret som att ett företag kan anses vara trovärdigt och att en välgjord folder därför 
gjorde dem mer positivt inställda till både den och informationen i den. Även logos 
verkar ha nått fram till deltagarna baserat på deras diskussion om att innehållet och 
faktan var bra och, enligt deltagarna, kanske kunde bidra till att förändra 
tonåringars syn på sexuella trakasserier, normer, HBTQ och jämställdhet samt 
kanske kan bidra till att människor vågar bryta mot normer och vara sig själva i en 
större utsträckning.  

Deltagarna diskuterade även problemet vad gäller kunskapsbrist om dessa ämnen, 
att många i deras ålder inte vet någonting om vad det innebär då de inte får arbeta 
med det eller prata om det i skolan. De ville själva få möjligheten att arbeta vidare 
med sådana här frågor just för att ungdomar använder uttryck på fel sätt och 
behandlar andra illa. De såg även vikten av att arbeta med dessa frågor i grupp och 
tillsammans med en lärare, något som redan från början var min avsikt med 
gestaltningen eftersom diskussioner liknande de jag hade under utprovningen kan 
bidra till att väcka nya tankar, ge ny kunskap och förhoppningsvis även förändra 
attityder gentemot ämnet. Att deltagarna var positivt inställda till foldern, ansåg att 
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fler borde läsa den, att den gav mer kunskap och väckte ett intresse för att ta reda 
på mer skulle kunna vara en indikation på att de tre övertygelsemedlen trots allt 
påverkade deltagarna, även om jag inte kan få ett rakt svar på om deras attityder 
förändrades eller inte. 

5.4.4 Utprovningsresultat fokusgruppsintervju 2 
Min andra fokusgruppsintervju ägde rum en vecka senare med tre elever från en 
annan klass. Även här framkom det att eleverna hade en del förkunskaper om 
ämnet. Trots det var den första diskussionen, alltså innan de hade tagit del av 
informationsmaterialet, en ganska kortfattad sådan. Deltagarna förklarade att 
sexuella trakasserier kan vara att kommentera någons kropp, att skicka bilder som 
en person inte har bett om, att röra vid en person som inte vill och att kalla någon 
för fula saker. Enligt deltagarna kunde alla bli utsatta för sexuella trakasserier men 
vad det beror på hade de inget svar på. De nämnde att det skulle kunna bero på 
alkohol och att en person känner att den måste göra det, men de sade även att det 
kan bero på många olika saker och att de inte kunde säga någonting specifikt.  

Normer beskrev deltagarna som någonting man förväntas vara eller göra och att 
tjejer enligt normen ska vara smala och snygga medan killar ska gymma, ha 
sixpack och stora muskler. Att inte vara som andra menade de kan resultera i att 
man sticker ut, något som kan leda till att man blir mobbad eller till och med 
nedslagen. På frågan om vem som bestämmer hur man ska vara tyckte deltagarna 
att det borde vara upp till var och en att själva bestämma men att så inte är fallet 
utan att samhället och trender bestämmer det åt människor. De diskuterade också 
att det är populära människor som bestämmer eftersom de är coola, har många 
vänner och befinner sig i mitten av allt, något de menade att alla vill vara.  

Deltagarna visste vad HBTQ står för men diskuterade inget på denna fråga. 
Jämställdhet beskrev de som människors lika värde oavsett sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, utseende, hudfärg och kön. De diskuterade även att ingen 
borde behandlas olika på grund av dessa och att alla förtjänar att vara som de är.   

Den andra diskussionen, efter att deltagarna hade läst informationsmaterialet, blev 
precis som den första diskussionen ganska kortfattad, i alla fall till en början. På 
frågan om vad sexuella trakasserier är svarade deltagarna denna gång att det också 
förekommer på sociala medier och över Internet. Deltagarna förklarade att sociala 
medier i princip är det största som finns och att de ändå inte hade tänkt på att det 
kunde hända där. De berättade också att sexuella trakasserier kunde vara att titta på 
någon och att det var något de hade lärt sig efter att ha läst informationen.  
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På frågan om vilka som kan bli utsatta svarade de även denna gång att alla kan bli 
det men de lade till att det inte bara är tjejer och killar som kan bli utsatta utan även 
de som inte känner sig som vare sig tjej eller kille. När det kom till frågan om 
varför människor blir utsatta för sexuella trakasserier diskuterade deltagarna att det 
kunde bero på att man såg ut på ett speciellt sätt, exempelvis att man såg ut som 
man borde enligt den accepterade normen och att andra personer då kunde tycka att 
det var snyggt och ta sig rätten att trakassera någon. De diskuterade även att det 
kan bero på grupptryck och att människor behandlar andra på det sättet för att de 
vill passa in och ha vänner.  

Frågan om normer ledde inte till någon djup diskussion utan deltagarna svarade att 
det var regler om hur och vem man skulle vara för att de hade läst om det i foldern. 
De diskuterade också att killar ofta ska vara tuffa, starka och tycka om sport medan 
tjejer ska vara smarta, snygga, blyga, tysta och svaga. De nämnde att tjejer ofta 
förväntas vara hemma och ta hand om barn medan killar ska vara ute och arbeta. 
Frågan om HBTQ ledde inte heller till en djupare diskussion även om deltagarna 
hade mer att säga om ämnet efter att ha läst foldern. De nämnde, precis som under 
den första diskussionen, att HBTQ står för homosexuell, bisexuell, trans och queer 
men förtydligare genom att förklara innebörden av dem. De diskuterade att det kan 
betyda att man är attraherad av samma kön eller ett annat kön samt att man kanske 
inte vill tillhöra något kön överhuvudtaget.  

När de för andra gången fick frågorna om vad jämställdhet är och varför det är bra 
visade de att de hade lärt sig något av foldern samt fått nya tankar. Efter att ha läst 
foldern nämnde de att män och kvinnor borde ha lika lön för lika arbete, något de 
inte hade tänkt på innan.  

De riktigt djupa diskussionerna bland deltagarna kom när jag frågade dem vilka 
tankar foldern hade väckt, om de hade lärt sig någonting nytt, vad de tyckte om 
foldern och bilderna i den samt hur de skulle vilja arbeta vidare med dessa ämnen. 
Efter att ha tagit del av foldern insåg de att det är många saker som händer som 
man ofta inte tänker på och att det exempelvis är så vanligt att eleverna i skolan 
kallar varandra för ”hora” att ingen längre reagerar. De diskuterade även att det är 
skrämmande att det har blivit så, att problemet inte tas på allvar i skolan och att det 
därför behöver få konsekvenser och ses som ett mer seriöst problem. De jämförde 
med vuxenvärlden där de också trodde att problemet kunde förekomma men att 
vuxna är mognare, inte har lika många fördomar och tar problemet på större allvar.  

Efter att ha läst foldern diskuterade deltagarna även konsekvenserna sexuella 
trakasserier får och att människor faktiskt kan må dåligt av att bli utsatta. De 
menade också att det finns många ungdomar som inte har kunskap om hur seriöst 
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det är och hur mycket det faktiskt påverkar den som blir utsatt. De beskrev foldern 
som lärorik och tyckte att fler borde läsa den då de arbetar väldigt lite med det här i 
skolan. De hade arbetat med HBTQ och depression men inte sexuella trakasserier 
och kände att undervisningen inte fungerade då den hade bestått av en lärare som 
pratat och visat filmer medan eleverna enbart fick sitta och lyssna. För att göra 
arbetet med de här frågorna mer intressant ville deltagarna ha fler diskussioner och 
bli involverade då de upplevde att diskussion i grupp gav dem mer kunskap och 
förståelse samt att det kunde ge ett bredare perspektiv, ny kunskap och nya tankar 
då någon kunde se en situation annorlunda.  

Deltagarna i fokusgruppsintervju 2 fick även en fråga om bilderna i foldern och 
svarade att de bidrog till att skapa förståelse för det som stod i texten. Genom att 
titta på personerna på bilderna kunde de se att personerna inte mådde bra, något 
som gjorde att de förstod känslan och tog in budskapet bättre. De tyckte även att 
det var enklare att läsa när det fanns tillhörande bilder. 

5.4.5 Slutsats fokusgruppsintervju 2 
Trots att deltagarna i fokusgruppsintervju 2 hade ganska korta diskussioner om de 
flesta frågor framgick det ändå att de fick både ny kunskap och nya tankar efter att 
ha läst informationsmaterialet. En orsak till de korta diskussionerna kan ha varit att 
deltagarna fick läsa all information på en gång, något som gjorde att de glömde 
bort det som stod i början. För dem blev det för mycket att ta till sig på en gång och 
de skulle hellre se att det fanns diskussionsfrågor efter varje avsnitt för att 
verkligen kunna fördjupa sig i ett ämne i taget. Detta är något som jag kommer att 
ta hänsyn till i min slutgestaltning. Deltagarna diskuterade ändå att foldern väckte 
många nya tankar då de, trots att de hade övergripande förkunskaper om flera av 
frågorna, tänkte på många saker de inte hade tänkt på tidigare efter att ha läst 
foldern. De lärde sig mer om HBTQ och vad det innebär, något som fortfarande var 
otydligt för dem trots att HBTQ var något de hade diskuterat i skolan. Precis som 
fokusgrupp 1 svarade även fokusgrupp 2 att sexuella trakasserier kan förekomma 
på Internet och i sociala medier, något de inte hade tänkt på innan de läste foldern. 
Under den andra diskussionen tänkte de också på att sexuella trakasserier faktiskt 
kan få konsekvenser och att människor kan må dåligt av att bli utsatta. Detta skulle 
kunna vara en indikation på att foldern väckte pathos hos deltagarna då 
informationen påverkade deras känslor och fick dem att tänka på andras känslor.  

Efter att ha läst foldern diskuterade de även hur oerhört vanligt det är att utsätta 
någon för sexuella trakasserier och att kalla andra för exempelvis ”hora”. I själva 
verket beskrev de det hela som så vanligt att ingen överhuvudtaget reagerar längre. 
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Också här fick deltagarna alltså nya tankar av foldern och en helt annan insikt om 
vad sexuella trakasserier innebär då de inte hade tänkt på att somliga händelser 
faktiskt var det innan. Under diskussionen uttryckte de också att de inte kunde 
påstå att de hade lärt sig så mycket trots att de senare beskrev foldern som lärorik. 
Diskussionerna som följde efter att de hade läst foldern visade ändå att de hade lärt 
sig nya saker, men framförallt att de fick nya perspektiv på de olika ämnena, att de 
kunde relatera till hur det var för andra samt vikten av att arbeta mer med dessa 
ämnen och öka ungdomars kunskap då många, enligt deltagarna, behöver lära sig 
mer. Detta skulle kunna tyda på att deltagarna lärde sig mer än de kanske insåg 
själva.  

Då de även förklarade att informationen fick dem att tänka efter skulle det kunna 
indikera att de tre övertygelsemedlen faktiskt påverkade dem. Det faktum att 
faktan, det vill säga logos, ökade deras kunskap och pathos påverkade deras 
känslor tyder på att de blev berörda av foldern. Då de uttryckte en önskan om att få 
arbeta mer med den skulle detta kunna vara ett tecken på ethos och att de hade 
förtroende för foldern eftersom de såg den som någonting positivt och även något 
som relaterade till just ungdomar.   

Deltagarna diskuterade dessutom den nuvarande problematiken i skolan, att de får 
lyssna på lärare och titta på film mer än de får diskutera med varandra. Deltagarna 
ville hellre diskutera själva då de ansåg att de lärde sig mer på det sättet och fick en 
större förståelse. Detta var något de hade gemensamt med fokusgrupp 1 som också 
ville ha fler gruppdiskussioner. Baserat på detta är det möjligt att dra slutsatsen att 
diskussionsavsnittet i foldern faktiskt behövs då informationen i sig inte får en lika 
stark påverkan om de inte diskuterar frågorna med varandra för att få fler åsikter 
och nya perspektiv. Det kan också vara en indikation på att foldern och 
informationen faktiskt behövs. Under den här diskussionen framkom det även att 
bilderna i foldern bidrog till en större förståelse då deltagarna ansåg att de skapade 
känslor som gjorde att texten blev mer verklig och fick en större påverkan. Det 
skulle kunna tyda på att även bilderna skapar pathos och påverkar läsarens känslor.  
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6. Gestaltning 

I följande avsnitt kommer jag att redovisa slutgestaltningen, motivera designval 
och beskriva min designprocess. 

6.1 Designprocess 
Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015:28-29) förklarar att en designprocess 
är ett förlopp och en slags utveckling som sker i flera steg. Processen består av 
aktiviteter som utförs i en särskild ordning och används för att förbättra exempelvis 
en situation eller en produkt. Vidare skriver Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 
(2015:28-29) att resultaten kan bli olika, att aktiviteterna kan vara olika och även 
syftet och målen med processen, men den gemensamma nämnaren är framstegen 
och utvecklingen. En designprocess handlar om att planera ett projekt men också 
om att utforska, skapa, prototypa och komma fram till ett resultat. Enligt Wikberg 
Nilsson, Ericson och Törlind (2015:30) kan en designprocess vara iterativ, vilket 
innebär att stegen i processen inte alltid utförs i en specifik följd utan istället 
upprepas flera gånger om.  

Min designprocess började med att jag undersökte och bekräftade det praktiska 
problemet och bakgrunden till det, det vill säga kontexten. Därefter definierade jag 
min målgrupp, valde kanal och formulerade syftet med arbetet. Jag valde även ut 
de metoder jag skulle använda mig av, teorin jag skulle grunda min gestaltning i 
och utformade en tidsplan för de olika aktiviteterna i processen. När jag hade 
undersökt och bekräftat mitt problem började själva idégenereringen och skissandet 
av en prototyp att testa på min utvalda målgrupp. Därefter genomfördes en 
utprovning där målgruppens feedback tillsammans med teorierna resulterade i en 
slutgestaltning. Min designprocess var även en iterativ sådan där alla steg inte 
genomfördes i följd utan flera upprepades under arbetets gång.     
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Bild 5 - Designprocess 

6.2 Informationsurval 
Informationen till min gestaltning har valts ut baserat på fakta jag fick fram under 
min förstudie. Min folder innehåller avsnitt om sexuella trakasserier, vad sexuella 
trakasserier är för något samt vilka som kan utsättas för det och hur det kan påverka 
de som blir utsatta. Den innehåller även information om normer, HBTQ och 
jämställdhet och dessutom avsnitt med diskussionsfrågor för att målgruppen ska 
kunna arbeta vidare med dessa ämnen under lektionstid. Enligt 
sexualbrottsofferutredningens promemoria Anmälan och utredning av sexualbrott – 
förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv från 2005 är bristande kunskap 
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om dessa ämnen en orsak till att sexuella trakasserier sker i skolan. I rapporten 
Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade från Kriminologiska 
institutionen på Stockholms universitet skriver Adam Jonsson (2012) att det är 
viktigt att prata med ungdomar om såväl sexuella trakasserier som normer för att 
attityderna ska kunna förändras och i Friendsrapporten 2017 uttrycker lärare en 
önskan om att få mer kunskap om HBTQ-frågor. Också under mina intervjuer med 
Katja Gillander-Gådin, Linda Sund och Eva Norling framkom det att bristande 
kunskap om dessa ämnen bidrar till rådande attityder till sexuella trakasserier.  

Även under min utprovning framkom att fler ungdomar behöver kunskap om just 
dessa ämnen. Trots att deltagarna i mina fokusgruppsintervjuer hade en del 
förkunskaper fick de ny kunskap efter att ha läst foldern. De nämnde alla att det 
inte pratas om dessa ämnen i skolan och att många ungdomar därför inte vet exakt 
vad sexuella trakasserier, HBTQ, normer och jämställdhet är för något. Efter 
utprovningen valde jag därför att behålla texterna från prototypen då deltagarna 
ansåg att det var en bra grund att börja med och att de olika avsnitten innehöll det 
som målgruppen behövde känna till om respektive ämne. Det jag däremot 
förändrade efter min utprovning var att ha diskussionsfrågor efter varje avsnitt 
istället för att ha det på det sista uppslaget som jag hade i min prototyp. Att jag 
valde att förändra detta beror på att målgruppen hade svårt att komma ihåg 
informationen de hade läst i början av foldern när de fick läsa allt på samma gång. 
Med frågor efter varje avsnitt ansåg de att de kunde fördjupa sig mer i varje ämne.  

Efter en intervju med Eva Lundström (2018) på Liber förlag har jag också varit 
noga med att min folder ska handla lika mycket om flickor som om pojkar då hon 
förklarar att det är viktigt att ta hänsyn till genusaspekten.  

6.3 Format 
Jag har valt att göra min folder i A5-storlek, detta för att underlätta läsningen för 
målgruppen så att det inte blir för mycket text på varje sida. Min folder har även 
samma format som den folder jag analyserade i detta arbete och jag upplevde den 
storleken som passande då det fick plats både bilder och text utan att avsnitten blev 
för långa.    

6.4 Layout 
Melin (2011:30) skriver att ett vanligt råd när det kommer till val av typsnitt är att 
använda seriffer i längre texter då det ökar läsbarheten. Samtidigt beskriver han ett 
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flertal studier där typsnitt med seriffer visserligen föredrogs framför sanserifer men 
att resultaten inte nödvändigtvis måste betyda att det är så (Melin 2011:30). Melin 
(2011:30) skriver också att Times ses som ett vanligt typsnitt och att många 
människor är vana vid det. I min folder har jag därför valt att använda mig av 
seriffer i brödtexten och valet föll på Times New Roman, detta för att Eva 
Lundström (2018) gav mig rådet att använda ett välbekant typsnitt. Till rubrikerna 
har jag använt mig av typsnittet Calibri som är en sanserif. Till sist har jag också 
använt typsnittet Bradley Hand ITC till kortare citat och frågan i folderns 
avslutning. Majoriteten av brödtexten är svart mot den vita bakgrunden men för att 
skapa kontrast i en blå informationsbubbla valde jag att göra texten där vit. 
Rubrikerna har en orangeröd färg och en större teckengrad för att skilja sig från 
brödtexten och fånga målgruppens uppmärksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 – Typsnitt i slutgestaltning 

 

Enligt Melin (2011:31) är det också viktigt att tänka på att inte ha för långa rader 
och han förklarar att undersökningar har visat att ungefär 60 tecken per rad är 
lagom. Därför har jag tagit hänsyn också till det i min gestaltning, även om många 
av mina rader består av ungefär 70 tecken. Gestaltningen är även luftig och har 
stora marginaler och jag har använt mig av korta textstycken då det enligt Eva 
Lundström (2018) är att föredra för att underlätta läsningen. Utöver det har jag 
använt mig av en enkel layout och många bilder då både Eva Lundström och 
hennes kollega Suzana Löfman (2018) förklarade att bilder är viktiga att ha med för 
just min målgrupp. Jag har försökt använda mig av ett tydligt och korrekt språk 
samt förklara olika begrepp då Eva Lundström och Suzana Löfman (2018) menar 
att det gör det lättare för ungdomar att ta till sig texten då ungomar har olika 
språkkunskaper och även kan ha läs- och skrivsvårigheter. För att inkludera 
målgruppen har jag använt tilltal som ”du” och ”vi”.  
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6.5 Retorik 

6.5.1 Dispositionsordning 
Min gestaltning börjar med två scenarion där en flicka och en pojke, båda två 
högstadieelever, utsätts för sexuella trakasserier i skolan. Här jag har använt mig av 
Exordium för att väcka intresse då en inledning har just det som mål. Enligt 
Lindqvist (2016:238-239) ska en inledning börja med någonting drastiskt, något 
aktuellt eller någonting personligt och min inledning innehåller alla tre då sexuella 
trakasserier både är ett aktuellt problem men också någonting drastiskt och något 
som kan påverka målgruppen personligt. Detta gick även hand i hand med rådet jag 
fick av Eva Lundström (2018) under vår intervju, nämligen att börja ett 
informationsmaterial med ett dilemma för att väcka intresse och få dem att vilja 
läsa vidare. 

Även narratio går in lite i denna del då bakgrunden har som syfte att ge läsaren 
kunskap om sådant som har hänt tidigare samt att påverka målgruppens känslor. 
Lindqvist (2016:243) skriver att en bakgrund kan utformas på olika sätt och att 
skildring av en situation eller en kontext samt att utrycka en känsla och förklara 
begrepp kan vara effektivt. I mina scenarion får målgruppen både en inledning och 
en bakgrund till problemet då de får problemet presenterat för sig samtidigt som de 
får lära sig mer om det. Min bakgrund förekommer också i texten om sexuella 
trakasserier där jag förklarar begreppet och vad det innebär eftersom målgruppen 
behöver ha den kunskapen för att läsa vidare.  

Divisio/partitio förekommer i texten ”Det här är en folder om sexuella trakasserier 
och normer, om HBTQ och jämställdhet och om hur tjejer och killar förväntas 
vara” där jag upplyser mottagarna om vad foldern handlar om. 
Argumentatio/confirmatio/probatio går att finna i folderns olika avsnitt, något som 
jag ger exempel på i avsnittet om de tre övertygelsemedlen nedan. Recapitulatio 
återfinns i peroratio där jag sammanfattar folderns innehåll genom en rad 
påståenden som exempelvis ”Killar måste inte alltid vara tuffa. Tjejer måste inte 
alltid vara blyga. Tjejer måste få vara kära i tjejer och killar måste få vara kära i 
killar. Killar måste få dansa balett och tjejer måste få spela fotboll”. Syftet med min 
avslutning är, förutom att sammanfatta informationen i foldern, att väcka känslor 
hos mottagarna och att påverka dem personligt genom att få dem att själva relatera 
till det som står.    
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6.5.2 Retoriska övertygelsemedel 
Trots att folderns scenarion kan ses som en inledning har jag skrivit ytterligare en 
inledning som fungerar som en slags början på foldern och informationen den 
innehåller. Här har jag använt mig av ethos genom att rikta mig direkt till 
målgruppen med en text om hur det kan kännas att börja på högstadiet där allt är 
nytt, där kraven ökar och där man kanske inte vet vem man är eller hur man vill 
vara. Genom att skriva om något som målgruppen relaterar till kan jag skapa ett 
förtroende hos dem och visa att jag förstår hur de känner. I inledningen finns även 
pathos då denna text kan skapa igenkänning och påverka deras känslor. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7 – Inledning 
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Pathos förekommer också i folderns avslutande stycke. Precis som jag nämnde i 
föregående avsnitt sammanfattar avslutningen folderns olika delar med hjälp av 
påståenden som sedan avslutas med frågan ”Håller du med?”. Där kan mottagarna 
känna igen sig i och relatera till de påståenden som står och tack vare frågan måste 
de tänka efter själva, ta ställning och avgöra om de håller med om de olika 
påståendena eller inte. För att kunna ta ställning behöver de fundera kring vad som 
är rätt och fel, vad som är och bör vara accepterat och hur människor är och bör få 
vara, något som kan bidra till ett bredare perspektiv, nya tankar och kanske även en 
förändrad attityd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8 - Avslutning 
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Ett exempel på logos finns under rubriken ”Hur mår den som blir utsatt?” där jag 
har skrivit om hur sexuella trakasserier kan påverka den som blir utsatt. Texten kan 
ses som bevis på att sexuella trakasserier gör människor illa och är därför ett 
argument för varför man inte ska utsätta någon för det. Här har jag även använt mig 
av pathos då konsekvenserna som beskrivs kan väcka känslor hos mottagarna, och 
kanske även igenkänning om de själva har blivit utsatta.  

 

 

 

 

 

 

 

  Bild 9 – Sida från foldern 

 

Ett annat exempel på logos finns under rubriken ”Hur ska man vara?” som handlar 
om normer. I textens nedre stycke ställer jag frågan ”Betyder det alltså att vi måste 
följa normer?” efter att ha beskrivit vad normer är samt hur tjejer och killar enligt 
normen ska vara. Jag följer upp frågan med ett ”nej” där jag sedan förklarar att alla 
får vara som de vill och att ingen annan har rätt att bestämma vilka vi ska tycka om 
eller vilka intressen vi ska ha. Att det är helt upp till var och en att bestämma hur 
man ska vara är ett argument som kan ge mottagaren en orsak att bryta mot rådande 
normer. 

 

 

 

 

  

Bild 10 – Hur ska 
man vara? 
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Som tidigare nämnts skriver Lindqvist (2016:80) att de tre övertygelsemedlen kan 
ses som tre dimensioner eftersom de går in i varandra. Detta är något som blir 
tydligt i min gestaltning då såväl ethos som pathos återfinns i samma text, precis 
som pathos och logos. Samtidigt består foldern i sin helhet av alla tre 
övertygelsemedel då all fakta kan ses som bevis och argument, alla texter kan 
väcka känslor och påverka mottagarna på olika sätt och den kan, tack vare både 
logos och pathos, väcka ethos hos mottagarna då informationen och känslorna den 
väcker kan få dem att uppleva texten som sann och trovärdig. Enligt de 
grundläggande faktorer som behövs för att skapa ethos (Hagman 2015:33) har jag 
försett mottagarna med den rätta kunskapen, Fronesis, dock utan att erfarenhet och 
titel förekommer i foldern. Arete, det vill säga att jag som sändare har en bra 
karaktär och kan uppfattas som en pålitlig person, kan också återfinnas i textens 
information då kunskapen kan få mig att framstå som pålitlig. Evnoia, som handlar 
om att övertyga mottagarna om att sändaren är en vänlig person, förekommer också 
i foldern då jag skriver om att bryta mot normer, att alla har rätt att vara sig själva 
och att ingen ska behöva bli utsatt för sexuella trakasserier, något som visar att jag 
vill dem väl. 

6.6 Bildval 
Bilderna i min gestaltning föreställer tonåringar då jag vill att målgruppen ska 
kunna relatera till den och känna sig träffade. Bilderna är representationella och 
kan kopplas ihop med informationen i texten, något som gör att bilderna också 
förtydligar det som står (Holsanova 2010:68). Enligt Holsanova (2010:53) kan 
bilder användas för att förstärka det som står i texten och ge mottagaren en djupare 
förståelse för informationen, något som jag under min utprovning märkte att 
bilderna i min gestaltning gjorde. Mottagarna ansåg att bilderna väckte känslor och 
fick informationen i texten att kännas verkligare och enklare att ta till sig, vilket 
också var mitt syfte. Flera av bilderna föreställer tonåringar som visar tecken på 
utsatthet och som inte mår bra, något som gör att även bilderna kan väcka pathos 
hos den som läser foldern. Enligt Eriksson (2009:123) kan pedagogiska bilder ge 
stöd i undervisningen men hon klargör också att även de bilder som inte är 
pedagogiska kan framkalla känslor hos mottagaren.   

Som jag nämnde i resultatavsnittet var det en deltagare under utprovningen som 
ville ha starkare bilder, exempelvis till avsnittet om sexuella trakasserier då 
deltagaren menade att en mer extrem bild skulle kunna öppna ungdomars ögon 
mer. Trots det har jag valt att behålla bilden från prototypen, delvis för att 
deltagaren var ensam om att tycka så, men också för att Suzana Löfman (2018) 
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förklarade att det är viktigt att komma ihåg att dessa ungdomar fortfarande är barn 
och att man därför inte bör välja alltför extrema bilder eftersom de kan vara för 
starka. 

Suzana Löfman (2018) sade också att bilderna bör vara inkluderande och inte bli 
för normativa. Därför har jag använt mig av bilder där ungdomarna har olika kön, 
ursprung och hudfärg. 

Foldern innehåller också en bild 
med en illustration av en jordglob 
där människor håller varandra i 
handen för att representera 
jämställdhet. Folderns baksida 
består av en mobiltelefon med tre 
stycken uppmaningar som kan 
fungera som en påminnelse om hur 
människor bör agera mot varandra. 
Att valet föll på just en 
mobiltelefon beror på att 
ungdomar idag kommunicerar med 
hjälp av den. 

 

  

Bild 11 – Jämställdhet 

    Bild 12 – Folderns baksida 
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Bilderna på folderns framsida syftar till att locka målgruppen till läsning. Även 
dessa bilder föreställer ungdomar för att mottagarna ska vilja ta del av foldern och 
jag har valt ljusa, färgglada bilder för att foldern ska kännas inbjudande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Bild 13 – Folderns framsida 



72 

 

7. Slutsats och diskussion 

Som jag nämnt tidigare i denna rapport förklarar Greer (2011:589-591) i 
forskningen som jag har tittat på att studien hon genomförde visar att de tre 
övertygelsemedlen i det fallet med fördel kunde användas för att övertyga den 
skeptiska mottagaren. Enligt Greer (2011:577-591) visar studien också att alla tre 
strategier behövs för att budskapet ska nå ut och mottagaren övertygas.   

I min retoriska analys kunde jag se att ethos, pathos och logos kunde tillämpas och 
användas i en informativ text och i en kontext där retoriken inte är lika uppenbar 
som den är i exempelvis ett argumenterande tal. Min utprovning visade att 
retorikens tre övertygelsemedel med fördel kunde användas även i min 
informationsfolder som i likhet med foldern jag analyserade är riktad till 
högstadieelever, trots att min folder berör ett annat ämne. Gestaltningen gav 
deltagarna ny kunskap, en större insikt och väckte nya tankar som inte hade funnits 
där tidigare. Detta är dock ingen garanti för att mottagarnas attityder till sexuella 
trakasserier förändrades, det enda jag kunde uppmärksamma var om de fick ny 
kunskap och en ökad medvetenhet om problemet och vad det innebär, vilket de 
fick. Här måste emellertid en viss kritik riktas mot att deltagarna redan hade en del 
förkunskaper om folderns olika ämnen och att de därför redan kan ha haft en 
positiv attityd innan intervjun samt ha ansett att sexuella trakasserier är fel. 
Eftersom deltagarna diskuterade att inga människor borde utsättas för sexuella 
trakasserier och att alla människor har rätt att vara som de vill kan jag dra 
slutsatsen att just dessa mottagare inte behövde förändra sina attityder och därför 
kanske inte var den målgrupp jag helst ville nå.  

Med det sagt måste jag också rikta en viss kritik mot tolkningen jag just gjorde då 
jag inte med säkerhet kan veta vad deltagarna egentligen tyckte och tänkte, vilken 
attityd de hade till sexuella trakasserier innan och vilken attityd de hade efter då jag 
inte kunde fråga om det utan enbart fick utgå från det de sa under diskussionerna. 
Att ställa en fråga om deras attityd till sexuella trakasserier kunde ha resulterat i ett 
oärligt svar för att de ville framstå i bättre dager och kunde därför ha gett mig en 
felaktig uppfattning och ett felaktigt resultat. Om gestaltningen kan förändra 
attityden hos någon som inte håller med deltagarna från min utprovning är därför 
något jag enbart kan spekulera i och inget jag med säkerhet kan veta.   

I likhet med Greers (2011:577-591) studie visade min utprovning att alla tre 
övertygelsemedel behövs för att övertyga mottagarna och att det dessutom är svårt 
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att enbart använda ett övertygelsemedel då alla tre går in i varandra. Om man ser 
till min övergripande frågeställning ”Hur kan man med hjälp av retoriska 
övertygelsemedel utforma ett informationsmaterial för ungdomar som ökar 
medvetenheten om sexuella trakasserier?” kan man efter utprovningen se att 
pathos med fördel kan appliceras på den inledande texten för att redan från början 
fånga intresset hos mottagaren, få den att relatera till ämnet, ge den ett bredare 
perspektiv samt en ökad förståelse för en situation eller en fråga. Pathos kan med 
fördel användas även i avslutningen där texten påminner mottagaren om vad den 
har läst samt påverkar den känslomässigt genom exempelvis ett starkt citat, eller 
som i min gestaltning där texten avslutades med en fråga som gjorde att deltagarna 
behövde ta ställning och resonera kring olika alternativ. Under utprovningen 
framgick det även att pathos kan förmedlas i bild då de i samverkan med texten 
väckte känslor och förstärkte budskapet.  

Utprovningen visade att ethos kan skapas genom att anpassa folderns utseende, 
innehåll, språk och bildval efter målgruppen då en snygg och välgjord folder fick 
målgruppen att tro att ett företag hade gjort den, något som skapade trovärdighet 
och gav dem ett förtroende för sändaren. Det framkom även att ethos kan användas 
tillsammans med pathos i inledningen där målgruppen upplevde att informationen 
var riktad till dem eftersom jag skrev om sådant de kunde känna igen sig i. 

Utprovningen visade att logos kan appliceras på den informativa brödtexten i 
foldern där faktan agerar bevis, i mitt fall exempelvis genom att beskriva de 
konsekvenser sexuella trakasserier kan få hos den som blir utsatt, hur tjejer och 
killar förväntas vara samt genom uppmaningar om att alla förtjänar att få vara som 
de vill. Eftersom ethos, pathos och logos går in i varandra förekommer emellertid 
alla tre i folderns alla delar. Då ett argument kan vara övertygande just för att det 
påverkar någons känslor, då känslor kan vara positiva tack vare av att foldern 
väcker ett förtroende och då ett förtroende kan väckas just tack vare fakta kan jag 
dra slutsatsen att de tre övertygelsemedlen tillsammans gav deltagarna ny kunskap, 
ökad förståelse och annorlunda tankar. Här finns emellertid ytterligare en aspekt att 
tänka på, nämligen att ethos inte tar hänsyn till fördomar som mottagarna har vilket 
kan påverka huruvida de ser mig som trovärdig eller inte. 

Som jag nämnde i teoriavsnittet skriver Eriksson (2011:13) att kommunikation 
handlar om att förändra attityder och att det kan göras med hjälp av övertygande 
och påverkan. Om man ser till min underfråga ”Är det möjligt att förändra 
ungdomars attityder gällande sexuella trakasserier?”  kan jag utifrån deltagarnas 
respons dra slutsatsen att foldern påverkade dem känslomässigt, att faktan var 
trovärdig och att den väckte ett förtroende men att informationen behöver 
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diskuteras med andra personer för att mottagarna ska få fler och bredare perspektiv 
och att det också är detta som främst kan bidra till att förändra attityder. 
Gestaltningen är en bra grund med en introduktion till respektive ämne där 
deltagarna får svar på vad sexuella trakasserier, jämställdhet, normer och HBTQ är 
för något. Detta kan ge ny kunskap, en ökad medvetenhet och väcka nya tankar 
men utprovningen visade att diskussionsavsnitten som finns efter varje avsnitt är 
något som behövs och uppskattas av målgruppen som gärna vill prata om 
informationen och lära sig mer samt även samtala med vuxna.   

Då min gestaltning enbart testades på sju personer kan resultatet inte ses som en 
statistiskt säkerställd sanning utan enbart fungera som en indikation på att ethos, 
pathos och logos skulle kunna öka medvetenheten och kunskapen om sexuella 
trakasserier samt förändra ungdomars nuvarande attityder. För att få veta det med 
säkerhet behövs mer forskning inom detta område.   
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