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Abstract 
In Sweden there are about 385,000 children and adolescents living with one or two 
parents who abuse alcohol. All over the country there is several organizations and 
operations that work to provide these children with a place where they can speak 
out, regain trust in adults and grow as people. But due to the fact that the target 
audience lives in an exposed situation, it is difficult to reach out with information 
about these operations to them. This has the operation “Huven” in Eskilstuna 
experienced. Therefore, they want a material that aims to reach the target audience 
in the best possible way and provide them with information that is easy to 
understand. 

There are few studies on how to write to reach children and adolescents in 
vulnerable environments, and even fewer studies on how to use rhetorical and 
narrative techniques to succeed. Therefore, this study aims at testing rhetorical and 
narrative techniques on the target audience to find out if it can and what could be 
used to create a material that can successfully reach the target audience. 

The result of this research shows that four storytechnical features in combination 
with pathos and its three emotional motives can be used in Huven's material to 
create an understanding of the operations of an exposed target group. The four 
narrative techniques that can be used are sociolectic, message, redundancy and 
unambiguous tendency, and the emotional motives are essence, subject and stimuli. 

  



	

Sammanfattning 
I Sverige finns det ungefär 385 000 barn och ungdomar som lever med en eller två 
föräldrar som missbrukar alkohol. Landet över finns det flera organisationer och 
verksamheter som jobbar med att förse dessa barn med en plats där de kan prata ut, 
återfå tilliten till vuxna och växa som människor. Men på grund av att målgruppen 
lever i en utsatt situation är det svårt att nå ut med information om dessa 
verksamheter till dem, vilket den kommunala verksamheten Huven i Eskilstuna har 
upplevt. Därför önskar de ett material som syftar till att nå ut till målgruppen på 
bästa sätt och förse dem med information som är lätt att ta till sig och förstå.   

Det finns få studier om hur man bör skriva för att nå ut till barn och ungdomar i 
utsatta miljöer, och om hur man kan använda retoriska och berättartekniska grepp 
för att lyckas med detta. Därför syftar denna studie till att testa retoriska och 
berättartekniska grepp för att ta reda på om och vilka som kan användas för att 
skapa ett material som på ett lyckat sätt kan nå ut till målgruppen.  

Resultatet i denna forskning visar att fyra berättartekniska grepp i kombination 
med pathos och dess tre känslotopiker kan användas i Huvens material för att skapa 
förståelse för verksamheten hos en utsatt målgrupp. De fyra berättartekniska 
greppen som kan användas är sociolekt, budskap, redundans och entydig tendens 
och känslotopikerna är essens, subjekt och stimuli.   
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1.  Inledning  

I den här delen förklarar jag studiens bakgrund och dess 
informationsdesignsproblem. Jag definierar även studiens kontext och målgrupp. 
Till sist nämns avgränsningar, begreppsdefinitioner och frågeställningar.  

1.1 Introduktion 
Missbruk är enligt nationalencyklopedin (2018) när någon okontrollerat eller 
överdrivet brukar exempelvis alkohol eller narkotika. Drugsmart (Beroende och 
missbruk, 2018) definierar missbruk som när någon upprepat brukar någonting som 
leder till negativa konsekvenser för antingen brukaren själv eller personer i dess 
närhet, exempelvis att köra rattfull eller medvetet inte komma till jobbet.		 

Definitionen av missbruk varierar beroende på vem man pratar med vilket också 
innebär att undersökningar om hur många som lever i ett missbruk visar olika 
resultat. Utöver att definitionen varierar så är missbruk ett tabubelagt ämne och 
personer som lever i ett missbruk vill oftast inte erkänna det. De kan också ofta 
känna en skam inför sitt beteende. På grund av detta finns det ett stort mörkertal 
som gör det svårt att ta reda på hur många som faktiskt missbrukar alkohol eller 
andra droger. År 2013 fick STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och 
Drogproblem) i uppdrag från regeringen att utföra en undersökning gällande 
ANDT-bruket i Sverige och vilka negativa konsekvenser det medför. Med hjälp av 
en enkät- och webbundersökning med en svarsfrekvens på 59,3 % kunde man 
komma fram till ungefärliga siffror gällande både beroende och missbruk av 
alkohol, narkotika, dopning och tobak hos personer mellan 17–84 år i Sverige 
(Ramstedt et al, 2014).  

I undersökningen kunde man göra uppskattningen att det finns ungefär 285 000 
män och 161 000 kvinnor som missbrukar eller är beroende av alkohol i Sverige. 
Siffran för narkotikaberoende och missbruk är däremot mycket lägre då ungefär 55 
000 personer brukar narkotika i en farlig mängd (Ramstedt et al, 2014, s. 2).  
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Den höga siffran innebär också att det är många barn som lever i missbrukarmiljöer 
med antingen en eller båda föräldrar som missbrukar. Hur många är dock svårt att 
räkna ut både på grund av mörkertal men också de många definitionerna gällande 
ordet missbruk. Statens folkhälsoinstitut fick 2008 i uppdrag av regeringen att 
kartlägga antal barn som lever i missbrukarmiljöer samt hur deras levnadsstandard 
ser ut. Enligt undersökningen lever ungefär 385 000 barn i en familj där en eller två 
föräldrar missbrukar alkohol och 30 000 barn lever med en eller två föräldrar som 
missbrukar narkotika (Statens Folkhälsoinstitut, 2008, s. 13).  

1.2 Bakgrund  
2018 utfärdade Eskilstuna kommun en plan mot ANDT-bruket i Eskilstuna där de 
satte upp mål och riktlinjer för det aktiva arbetet mellan 2019–2022. Planen 
innehåller fem mål om hur de bland annat ska försvåra åtkomsten till alkohol och 
andra droger samt erbjuda kunskap och lättillgängligt stöd för missbrukare och 
dess anhöriga (Kommunstyrelsen, 2018).  Flera av målen innehåller förbättrat 
arbete av aktiviteter och stödgrupper som redan existerar och är i bruk. I och med 
detta har Eskilstuna kommun under 2018 startat ett omfattande arbete där 
kommunikationen och informationen gällande deras serviceinsatser ska bytas ut 
och förbättras, bland annat informationen för stödgrupperna Se Oss och Huven. 

Huven är en gruppverksamhet i Eskilstuna Kommuns regi för barn och ungdomar i 
åldern 7–20 år som har föräldrar eller andra anhöriga med missbrukarproblem. 
Verksamheten erbjuder en träff i veckan efter skoltid där barn och ungdomar får 
möjligheten att bland annat träffa likasinnade människor att dela erfarenheter med, 
lära känna nya vänner, få kunskap om alkohol och narkotika samt avlastas 
skuldkänslor och ansvar en stund. Eftersom att Huven är en av kommunens 
serviceinsatser ska även deras information bytas ut och kommunikationen 
förbättras.  

1.3 Problembeskrivning och syfte 
Idag har Huven information på kommunens hemsida, en broschyr samt en affisch 
som ser likadan ut som broschyrens framsida. De anställda på Huven upplever att 
broschyren, som är deras mest använda media, innehåller text som är anpassad 
efter en vuxen målgrupp. Det leder till att deras målgrupp barn och ungdomar 7–20 
år exkluderas. På grund av glappet mellan Huvens kommunikation och deras 
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målgrupp finns det en problematik som innebär att målgruppen inte kan ta till sig 
informationen om Huven och deras verksamhet.  

För att verksamheten ska kunna bedrivas som planerat krävs ett antal 
intresseanmälningar. I och med problematiken kring Huvens information i 
samband med många andra faktorer får de inte in tillräckligt med anmälningar så 
att verksamheten kan starta enligt plan. Det leder till att de få som faktiskt förstått 
och tagit del av informationen blir lidande samt att verksamhetens mål och syfte 
inte uppnås.  

Syftet med mitt arbete är att skapa ett informationsmaterial som ökar förståelsen 
om Huvens verksamhet för deras målgrupp barn och ungdomar i åldern 7–20 med 
föräldrar som har missbrukarproblem. Jag tänker även att resultatet av 
examensarbetet kan tillämpas i fler informationsmaterial gällande exempelvis 
kommunens serviceinsatser som behandlar liknande ämnen.  

1.4 Målgrupp  
Huven riktar sig till barn och ungdomar i skolåldern 7–20 år bosatta i Eskilstuna 
kommun med föräldrar som har missbrukarproblem. Eftersom målgruppen 
innehåller unga barn tillhör även deras målsman målgruppen då Huven kräver 
deras kännedom om att de yngre barnen går där. Målgruppen blir då väldigt bred 
och skapar många aspekter att ta hänsyn till – exempelvis de olika 
familjekonstellationerna som finns men också problematiken kring hur missbruk 
påverkar ett föräldraskap och barnens syn på familjen.  
 

1.4.1 Missbruk och föräldraskap 
BRIS (2018) skriver att missbruk av alkohol eller andra droger kan försämra 
föräldraskapet på många sätt. En av de större konsekvenserna är att närstående 
personer är medvetna om att något inte står rätt till men vet inte hur de bör nämna 
sin oro för personen i fråga och väljer istället att dra sig undan. Detta leder till att 
den som missbrukar tappar kontakten till många bekanta, både inom familjen men 
också i vänkretsen. En annan konsekvens är att barnen i hemmet går runt med en 
ständig oro över hur det är hemma och vågar bland annat inte ta med sig kompisar 
hem efter skolan.  
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Utöver att både närstående och barn påverkas känner missbrukaren själv en oro. 
Oftast brukar oron grunda sig i en rädsla över att barnet ska tas ifrån en om de 
erkänner sina problem. Därför intalar föräldern sig själv om att en förändring ska 
ske, men det tar inte lång tid innan de återgår till samma mönster (BRIS, 2018).  
 
När man som förälder missbrukar alkohol eller andra droger förnekar man ofta att 
barnet sätts i fara, vilket innebär att enligt föräldern själv finns det inga 
konsekvenser av att bruka alkohol i en farlig mängd. Den missbrukande föräldern 
lyckas istället hitta sätt att förbise konsekvenserna som skapas och kan fortsätta 
dricka utan ångest (Bengtsson, 2004, s. 40).  

1.4.2 Barn i missbrukarmiljöer  
Barn utvecklas ständigt, inte minst i mötet med andra men allra främst i samspelet 
med sina föräldrar. Under uppväxten ska barnet ha möjlighet att känna en närhet 
och trygghet och behöver ofta få höra att det duger och är bra. Men i en familj med 
en eller två missbrukande föräldrar händer det lätt att barnet mister möjligheten till 
dessa viktiga faktorer i utvecklingen (Bengtsson, 2004, s. 51).  
 
Eftersom att barnen förlorar viktiga delar i sin uppväxt händer det ofta att de växer 
upp och mognar snabbare än andra barn samt känner en skyldighet att ta på sig 
olika ansvar som egentligen är för stora för barn att hantera. Detta uppmärksammas 
sällan av andra barn eller vuxna i barnets närvaro eftersom att barnet leker och 
beter sig som de andra barnen (Woititz, 2002, s. 25).  
 
Även familjens lilla hemlighet är något som barnen bär med sig i tystnad. Att 
någon hemma dricker dagligen och inte vet vad ett föräldraskap innebär är inget 
som andra vet om eftersom barnet lätt tar på sig uppgiften att hålla det hemligt 
(Bengtsson, 2004, s. 51).  

1.4.3 Familjekonstellationer  
I en intervju tillsammans med Tarja Björklund (2018) som arbetar som 
familjevägledare och samordnare på Eskilstuna Kommun pratade vi om att barnen 
som kommer till Huven tillhör många olika familjekonstellationer. En del av 
barnen är familjehemsplacerade och bor inte längre med sina biologiska föräldrar 
medan andra har en missbrukande förälder men bor med den som inte missbrukar. 
Vissa bor med båda sina biologiska föräldrar varav den ena eller båda föräldrarna 
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missbrukar. Det kan även vara så att några av barnen bor hos sina släktingar eller 
till och med har flyttat hemifrån.  

1.5 Problematik 
De olika familjekonstellationerna ger olika förutsättningar för hur väl målgruppen 
kan ta till sig informationen om Huven. Familjekonstellationerna tillsammans med 
problematiken kring hur barn och föräldraskap påverkas vid missbruk ger även 
olika förutsättningar för om målgruppen ens vågar anmäla sig till Huven eller ta 
upp det med sina föräldrar.  

1.6 Forskningsfråga 
Hur kan en kommun ta hjälp av retoriska och berättartekniska grepp för att nå ut 
med information till barn och ungdomar i missbrukarmiljöer? 

1.7 Avgränsningar 
Efter en intervju tillsammans med Tove Pettersson (2018) som arbetar som 
samtalsbehandlare på Eskilstuna kommun väcktes misstankar om att Huven kanske 
inte är så etablerat i Eskilstuna som man tror. Efter ytterligare en intervju 
tillsammans med Tarja Björklund stärktes mina misstankar. I studien gjordes därför 
en enkät i vilken mina misstankar bekräftades. Däremot anser jag att detta är en 
annan problematik som går att lösa med hjälp av att synas och höras mer både 
digitalt och i verkligheten. Därför har jag valt att avgränsa mig och enbart fokusera 
på hur man kan forma informationsmaterialet och dess innehåll för målgruppen.   
 
I avsnittet om målgruppen nämner jag att det är en komplex och stor målgrupp 
bestående av många olika människor, åldrar och familjekonstellationer. För att 
kunna fokusera arbetet kommer jag att fokusera på målgruppen 7–20 år, men lägga 
lite extra fokus åldrarna 12–15 år.  
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1.8 Begreppsdefinition 

1.8.1 ANDT-bruket  
ANDT-bruket innebär bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.  

1.8.2 Utsatta eller missbrukarmiljöer  
Utsatta miljöer eller missbrukarmiljöer i denna rapport innebär miljöer där 
missbruk av alkohol eller narkotika förekommer.  

1.8.3 Utsatt målgrupp 
Barn och ungdomar i åldrarna 7–20 år med någon anhörig som missbrukar droger 
eller alkohol.  

1.8.3 Serviceinsats  
En serviceinsats innebär en stödresurs där vem som helst kan delta utan att 
registreras hos socialtjänsten. 
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2. Tidigare forskning 
 
 
Här presenterar jag en studie från Holland där man tittar på narrativ information 
om alkohol i jämförelse med icke narrativ information och hur det påverkar intaget 
av informationen. Jag kommer även presentera en studie från BRIS om hur 
kommunikationen mellan barn och vuxna kan brista på grund av något så enkelt 
som ordval.  

2.1 The effects of narrative versus non-narrative information 
in school health education about alcohol drinking for low 
educated adolescents 
Den tidigare forskningen som jag funnit mest intressant för min studie är utförd i 
Nederländerna av Simon Zebregs, Bas van den Putte, Anneke de Graaf, Jeroen 
Lammers och Peter Neijens. Forskningen undersöker effektiviteten med narrativ 
hälsoinformation i jämförelse med vanlig förklarande hälsoinformation och utreder 
övertalningsförmågan i de olika materialen.  

2.1.1 Innehåll 
Flera studier gällande effektiviseringen av hälsoinformation har gjorts tidigare men 
har nästan enbart fokuserat på äldre och allmänbildade personer vilket gör att yngre 
och lågutbildade personer exkluderas och kan få det svårare att förstå 
informationen. Hälsoinformation är ofta abstrakt och baserad på logiska 
resonemang och fakta, men forskare har en tes om att narrativ information kan vara 
mer effektiv (Zebregs et al, 2015, s. 2). Narrativ information innehåller istället en 
berättelse utifrån en huvudpersons perspektiv som ofta ger information om mål, 
planer, åtgärder och konsekvenser. Forskare tror att narrativ information ska göra 
informationen roligare att läsa och lättare att identifiera sig med, men man tror 
också att berättelser kan leda till att läsaren fokuserar på de oviktiga delarna som 
läggs till för att skapa en berättelse, exempelvis bakgrundshistoria om 
huvudpersonen och miljöbeskrivningar (Zebregs et al, 2015, s. 2).  
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2.1.2 Material 
I denna studie har man arbetat med ett hälsoinformationsmaterial om alkohol från 
det nederländska ”healthy education and drug”-programmet. Hela programmet är 
baserat på ”I Change”-modellen som förutsätter att människor måste vara 
medvetna om de negativa konsekvenserna av ett beteende för att sedan kunna 
utveckla en motivation för att inte ta efter ett beteende (Zebregs et al, 2015, s. 2). 
Informationen bygger på människors inställning till ett visst beteende och deras 
uppfattningar av de positiva och negativa följderna av beteendet. Utöver att 
informera har materialet till syfte att leda till handlingar som exempelvis att avstå 
från alkohol eller motstå grupptryck gällande alkohol (Zebregs et al, 2015, s. 2). 
Därför undersöker de inte enbart effektiviteten i de olika informationsmaterialen 
utan också hur väl de fungerar i övertalande syfte.  
 
Ursprungsmaterialet för ”healthy education and drug”-programmet är skrivet med 
ett förklarande och icke-narrativt språk. Detta material har använts på 
förstaårselever i de nederländska gymnasieskolorna och har visat sig vara effektivt 
för att öka kunskap om alkohol och dess konsekvenser. I denna studie har man 
fokuserat på huruvida effektiviteten hos det befintliga materialet ökar när man gör 
om det till berättelser (Zebregs et al, 2015, s. 2).  

2.1.3 Deltagare 
Eftersom de tidigare undersökningarna oftast har gjorts på äldre personer har man i 
denna forskning använt sig av testpersoner i åldrarna 11–14 år från vanliga skolor 
men också specialskolor i Nederländerna. På specialskolorna går elever med 
inlärningssvårigheter som blir antagna om de uppfyller vissa krav, varav en IQ 
mellan 60–75 är det viktigaste. Totalt deltog 158 elever från specialskolor och 159 
elever från vanliga skolor (Zebregs et al, 2015, s. 5).  

2.1.4 Mätning och utprovning 
För att kunna mäta effektiviteten av informationen och övertalningsförmågan i de 
olika texterna utfördes en förundersökning där man tog reda på deltagarnas 
befintliga kunskaper om alkohol och följder vid konsumtion samt deras inställning 
till och intention att dricka alkohol. Efter förundersökningen slumpades 
utdelningen av de två olika broschyrerna och deltagarna fick läsa informationen för 
att sedan fylla i ytterligare en enkät med ungefär samma frågor som 
förundersökningen. Detta gjordes för att ta reda på om de olika komponenterna 
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förändrades efter att ha läst materialet. Fyra veckor senare fick deltagarna återigen 
besvara en enkät med liknande frågor för att ta reda på hur de olika broschyrernas 
effektivitet och övertalningsförmåga har fungerat över tid (Zebregs et al, 2015, s. 4-
5).  

2.1.5 Resultat  
Zebregs et al (2015, s. 4) skriver att studien gick ut på att testa tre olika hypoteser 
varav den första föreslog att hälsoinformation i ett icke-narrativt format skulle vara 
mest effektivt när det gäller deltagarnas kunskap om alkohol. Den andra hypotesen 
innebar att berättande hälsoinformation skulle ha större effekt på attityden mot 
alkohol och den tredje hypotesen talade för att berättande information skulle ha 
större inverkan på deltagarnas intention att konsumera alkohol än icke-berättande 
information.  
 
Resultatet visade att eleverna hade mer kunskap om alkohol direkt efter att ha läst 
de olika broschyrerna men att kunskapsnivån mellan förundersökningen och den 
sista enkäten var densamma. Man kunde också se att det inte skiljde mycket mellan 
de olika informationstyperna vilket resulterar i att både berättande och icke-
berättande information har lika stor omedelbar effekt på kunskapsnivån men att 
kunskapen inte sträcker sig över tid. Därför avvisades den första hypotesen 
(Zebregs et al, 2015, s. 8).  
 
Den andra hypotesen avvisades också på samma grunder som den första. Efter att 
ha sett materialet hade deltagarna en betydligt större negativ attityd mot alkohol 
men värdena var lika vid både förundersökningen och enkäten som gjordes fyra 
veckor senare. Därför kan man dra slutsatsen att de olika informationsmaterialen 
hade samma omedelbar inverkan på deltagarnas attityd mot alkohol men som avtar 
med tidens gång (Zebregs et al, 2015, s. 8).  
 
Den tredje hypotesen handlade om de olika materialens inverkan på deltagarnas 
intention att bruka alkohol. Till skillnad från kunskap och attityd förändrades inte 
intentionen till att dricka alkohol alls, varken mellan de olika enkättillfällena eller 
beroende på informationstyp. Därför avfärdades även den tredje hypotesen 
(Zebregs et al, 2015, s. 8-9).  
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Resultatet pekar på att effektiviteten i de olika informationsmaterialen är 
densamma vilket går emot tidigare forskning utförd av Land, Sanders och Berg 
(2008, refererad i Zebergs et al, 2015, s. 9) som kom fram till att icke-narrativ 
information ska fungera bättre än berättelser. Utöver att Land, Sanders och Berg 
testade sin information på äldre personer, skriver de också att deras resultat kan 
bero på att informationen som läggs till i berättelserna kan skapa fokus på fel 
detaljer i texten vilket gör att läsaren inte tar till sig informationen på rätt sätt. 
Zebregs et al (2015, s. 9) menar då att deras berättelser förmodligen inte innehöll 
några intressanta detaljer som ledde bort fokus från den viktiga informationen, som 
i Land, Sanders och Bergs information och att resultaten skiljer sig på grund av det.  
 
Man tror också att testmiljön kan ha påverkat resultatet då denna studie utfördes i 
en skolmiljö där man som elev känner en skyldighet att lära sig saker vilket gör att 
man läser all sorts information med tanken om att man ska lära sig, även 
berättelser. Trots att resultatet skiljer sig från tidigare forskning anser forskarna att 
det är ett viktigt tillägg till forskningen om narrativa och icke-narrativa 
hälsoinformationsmaterial om alkohol då just detta aldrig har testats förut (Zebregs 
et al, 2015, s. 11).  

2.2 Kan man bli sjuk av ord?   
BRIS står för Barnens Rätt i Samhället och är en ideell, religiöst och partipolitisk 
obunden organisation. Varje år har BRIS kontakt med cirka 20 000 anonyma barn 
och ungdomar som antingen ringer, mejlar eller chattar med BRIS om sina 
problem. I studien ”Kan man bli sjuk av ord?” skriver BRIS om psykisk 
misshandel och emotionell omsorgssvikt som utsatthet hos barn och att många ofta 
inte vet att barnen utsätts för detta eller vet vad det kan leda till för konsekvenser 
(2008 s. 4).  

2.2.1 Innehåll 
I studien uttrycker BRIS att det ofta uppstår en sköld mellan barnet och ”hjälparen” 
när ett barn antingen går till BUP, elevhälsan eller socialtjänsten för att be om 
hjälp. Denna sköld leder till kommunikationssvårigheter mellan barnet och 
”hjälparen” vilket gör det svårt för barnet att förklara hur det ligger till samtidigt 
som det blir problematisk för ”hjälparen” att lyssna och förstå. BRIS menar även 
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att det ibland är svårt för de vuxna att förstå vad barnen menar då de byter ut vissa 
ord så att berättelsens allvarliga innebörd försvinner (2008, s. 57).  

2.2.2 Material 
För att få en förståelse över hur barnen pratar och byter ut vissa allvarliga ord mot 
mindre allvarliga har BRIS i studien gjort en textsökning i 1161 olika kontakter. 
Det första man kunde utläsa var att exempelvis orden ”psykisk misshandel” enbart 
dyker upp två gånger (2008, s. 57) Mer omfattande sökningar gjordes på 522 
mejlkontakter där BRIS tittade på hur barnen själva väljer att beskriva sina 
situationer. I sökningarna kan man se att barnen bland annat använder ord som 
”dum” eller ”hemska saker” för att beskriva den psykiska misshandeln de utsätts 
för eller de kränkande och nedvärderande orden som de får höra hemma (2008, s. 
58). Studien visar också att ordet ”bry” förekommer ofta för att beskriva hur barnen 
känner sig försummade av föräldrar, familjemedlemmar eller andra vuxna i 
meningar som ”ingen bryr sig” eller ”pappa bryr sig inte om mig”. En annan vanlig 
företeelse är att barnen använder ordet ”dum” i syfte att förklara hur de blir sexuellt 
utnyttjade samt att många berättelser skrivs i tredjeperson (2008, s. 59).  

2.2.3 Resultat  
Studien visar på att barnen ofta beskriver sina problem med ord som kan tolkas 
som underdrifter vilket leder till att ”hjälparen” missförstår situationen och inte tar 
det hela på tillräckligt stort allvar. Ett exempel på detta är när barnen skriver att de 
mår dåligt, inte orkar mer eller att det är jobbigt ofta egentligen syftar på att de har 
tankar på både att rymma eller ta sitt liv, men att ”hjälparen” istället ser det som ett 
ungdomligt uttryck för lathet (2008, s. 58).  
 
Studien ”Kan man bli sjuk av ord?” gör det lättare för personer som har kontakt 
med barn att förstå barnens allvarliga situationer trots att de använder ord som är 
lindrigare och som kanske inte förklarar hur det faktiskt är.  Den ger också 
allmänheten en insikt i hur barn tänker när de lever i utsatthet vilket gör det lättare 
för alla att kommunicera med barnen.  
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3. Teori 
 
 
 
Här presenteras de teoretiska perspektiv samt retoriska och berättartekniska 
begrepp som jag har tittat på och använt mig av i prototyperna men också den 
slutgiltiga gestaltningen.   

3.1 Berättelsen 
Gerald Prince (1982, s. 1) skriver: ”Narrative, indeed universal and infinitely 
varied, may be defined as the representation of real or fictive events and situations 
in a time sequence.” Abbott (2008, s. 1) menar till en början att berättelsen är så 
enkel att vi varje dag skapar den bara genom att sätta ett ord framför det andra och 
främst när vi använder ett subjekt framför ett verb. Senare skriver han precis som 
Prince att berättelsen är framställningen av en eller flera händelser (2008, s. 13). I 
boken ”What is Narratology?” skriver Tom Kindt och Hans-Harald Müller att 
berättelsen är en samling av händelser, karaktärer och platser som skapar en 
meningsfull helhet (2003, s. 43).  

3.1.1 Berättelsens funktion 
Det finns flera anledningar till varför vi berättar. Skott (2004, s. 9) nämner delvis 
att vi berättar för att återuppleva något vi varit med om men också för att dela 
erfarenheter och känslor med andra. Hydén (1997, s. 9) skriver att berättandet är en 
del av det sättet vi kommunicerar erfarenhet och kunskap på samt om allt vi känner 
för att dela med oss av: både roligt, tråkigt och fantastiskt. Han skriver också att 
berättelserna hjälper oss att förstå varandra och våra relationer men även den värld 
vi lever i.  

3.1.2 Berättelsens delar 
I boken ”The Cambridge Companion to Narrative” sammanfattar David Herman 
flera olika definitioner av berättelsen och kommer fram till att en berättelse bör 
innehålla någon form av problemlösning, konflikt, mänskliga erfarenheter och 
relationer (2007, 24). Skott (2004, s. 9) menar också att berättelsen innehåller 
konkreta delar som exempelvis identitet, etik, tid och mening samt att berättelsen 
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kännetecknas av en början, mitt och ett slut. Hon skriver också att en berättelse ofta 
innehåller en mening i form av antingen ett budskap, syfte eller mål (2004, s. 10).  
 
Zebregs et al (2015, s. 2) skriver att narrativ information innehåller en berättelse 
utifrån en huvudpersons perspektiv med information om mål, planer, åtgärder och 
konsekvenser – vilket stämmer överens med Hermans och Skotts kriterier om vad 
en berättelse bör innehålla.  

3.2 Dramaturgiska begrepp 
Dramaturgi är enligt Istvan Pusztai (2013, s. 9) ett kunskapsområde med både 
beskrivande och grundläggande inslag som används för att skapa eller analysera 
berättelser. I sin bok ”Berättarteknik: Dramaturgiska begrepp från A till Ö” (2013) 
har han listat dramaturgiska begrepp med syfte att informera om deras tillämpning 
när man skapar eller analyserar en berättelse.  

3.2.1 Budskap 
Budskap är det som avsändaren har för avsikt att förmedla i berättelsen. Detta kan 
vara mer eller mindre uppenbart och är synonymt med exempelvis ett påstående, en 
uppmaning, en tes eller sensmoral (Pusztai, 2013, s. 35).  

3.2.2 Entydig tendens (fokus) 
Entydig tendens innebär att allt i berättelsen pekar mot det budskap avsändaren har 
för avsikt att förmedla. Detta uppnår man genom att placera konflikterna i 
berättelsen i en hierarkisk ordning där huvudkonflikten är tydlig och att 
karaktärerna handlar principfast för att förtydliga budskapet (Pusztai, 2013, s. 62).  

3.2.3 Redundans 
Redundans är när avsändaren använder sig av ett nödvändigt överskott av 
information för att förmedla budskapet. Beroende på vilket medium budskapet 
förmedlas i kan redundansen te sig olika. För en person som muntligt förmedlar ett 
budskap kan en mikrofon samt textning öka redundansen och förståelsen av 
budskapet. Pusztai (2013, s. 152–153) skriver att ökad redundans ger säkrare 
kommunikation och en möjlighet för fler, oavsett bakgrund, att ta till sig 
informationen. Han skriver även att barn till exempel lättare kan förstå innehållet i 



	

14	

en bok med illustrationer eftersom att både text och bild används som 
kommunikationsmedel.   

3.2.4 Sociolekt 
Sociolekt innebär ett speciellt språkbruk som används i en specifik samhällsklass 
eller subkultur. Avsändaren kan använda ett visst språkbruk för att få berättelsen 
eller karaktärerna i berättelsen att tillhöra en specifik plats, tillhörighet eller 
samhällsklass (Pusztai, 2013, s. 170).  

3.3 Retorik 
Retoriken är en gammal konst som sträcker sig långt tillbaka, men Johannesson 
(2013, s. 8) menar att det än idag finns anledning att nyttja retoriken. Han 
ifrågasätter nämligen om vi samtidigt som vi informerar om någonting också vill 
övertyga om att kunskapen vi delger är sann och nödvändig. Johannesson (2013, s. 
8) menar därför att konsten att övertyga har blivit allt mer aktuell både för 
privatpersoner men också i partikanslier, kurser i ledarskap och på 
kommunikationsbyråer.  
 
Cassirer (1997, s. 15) skriver: ”retorik är konsten att övertyga i avsikt att 
åstadkomma något”, en definition som sägs vara den äldsta i litteraturen och som 
ursprungligen kommer från Aristoteles. Lindqvist (2016, s. 15) förklarar retoriken 
som studien av hur vi använder ord och andra symboler för att påverka. Som 
Lindqvist skriver menar Johannesson (2013, s. 8) också att allt språk är påverkan 
och att den som uttrycker sig oftast vill forma eller styra någon annans tankar och 
känslor.  

3.3.1 De tre retoriska övertygelsemedlen 
Retoriken är en bred lära som innehåller många begrepp varav de tre 
övertygelsemedlen är en liten del. Ett övertygelsemedel kan egentligen vara vad 
som helst som används för att övertyga eller övertala (Lindqvist, 2016, s. 80–81). I 
retoriken brukar man tala om de tre övertygelsemedlen ethos, pathos och logos. 
Ethos är förtroendet och tilliten för avsändaren, pathos handlar om känslor som 
avsändaren vill väcka eller spelar på och logos innebär de argument som 
avsändaren använder sig av (Lindqvist, 2016, s. 80–81).  
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3.3.2 Pathos 
Pathos är enligt Lindqvist (2016, s. 168) när avsändaren använder publikens egna 
känslor eller olika medel för att påverka eller manipulera publikens känslor. Han 
skriver att det inte spelar någon roll hur välformulerade avsändarens argument är 
då våra val ofta grundar sig i våra känslor. Därför gäller det för avsändaren att få 
publiken att känna för sin sak och för att göra det krävs det att veta vad som berör 
ens publik (Lindqvist, 2016, s. 82).  

3.3.3 Topiker  
Topiker är en av de mest centrala aspekterna och enligt Lindqvist (2016, s. 133) ett 
av de viktigaste redskapen i den klassiska retoriken. Ordet topik kommer från det 
grekiska ordet ”topos” som betyder plats, men man talar givetvis inte om fysiska 
platser utan metaforiska platser, exempelvis källan där avsändaren kan hitta 
argument eller material (Lindqvist, 2016, s. 134). 

3.3.4 Topiker för pathos 
Topiker för pathos handlar om att hitta förutsättningar som avsändaren kan 
använda för att väcka känslor hos sin publik (Lindqvist, 2016, s. 168). Avsändaren 
måste ställa sig frågan: vad behövs för att min publik ska känna exempelvis vrede? 
För att veta detta krävs en lyhörd förståelse för vad avsändarens publik känner inför 
just detta ämne. För att kunna ta reda på publikens känslor inför ett ämne och vilka 
metoder man kan ta till för att väcka känslor inför ett ämne kan man använda sig av 
tre grundläggande känslotopiker: essens, subjekt och stimuli (Lindqvist, 2016, s. 
169).  

3.3.4.1 Essens, subjekt och stimuli 
Enligt Lindqvist (2016, s. 169) finns det tre topiker som krävs för att kunna väcka 
vilken känsla som helst. Dessa topiker är:  

- Essens: som innebär det känslan bottnar i 
- Subjekt: är de personer som är benägna att känna en specifik känsla  
- Stimuli: de handlingar som väcker en specifik känsla hos publiken  
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4. Metoder 

Här presenteras de metoder jag använt för att komma fram till ett svar på 
forskningsfrågan i denna studie. Metoderna har använts för att utforska 
informationsdesignsproblemet, Huven som verksamhet, målgruppen samt för att 
testa min gestaltning. Jag diskuterar även metodkritik och etiska 
ställningstaganden vilka är väldigt viktiga för denna studie på grund av 
målgruppens ålder och utsatthet.  

4.1 Förstudie 
I starten av arbetet utfördes en förstudie för att ta reda på mer information om 
uppdraget, verksamheten och målgruppen. I och med förundersökningen gjordes 
två kvalitativa semistrukturerade intervjuer tillsammans med Tove Petterson, 
samtalsbehandlare på kommunen samt Tarja Björklund, familjevägledare och 
samordnare på kommunen. Utöver intervjuerna gjordes också en 
enkätundersökning för att ta reda på om invånare i Eskilstuna vet att Huven finns 
och om de vet vad det är för något.  
 
Denscombe (2016, s. 264–265) menar att intervjuer lämpar sig bra för att få en 
förståelse av hur saker fungerar eller för att få värdefulla insikter och kunskaper 
från experter inom området man studerar.   
 
Eftersom att Huvens målgrupp är både bred och svår att nå ansåg jag att en intervju 
tillsammans med personer som är i ständig kontakt med målgruppen kunde ge mig 
viktig information. Därför planerades en semistrukturerad intervju utifrån 
Denscombe (2016, s. 266) där jag färdigställt en lista med ämnen jag ville beröra 
under intervjun. På grund av att det inte fanns ett färdigt frågemanus kunde 
diskussionen ske friare och det fanns utrymme för följdfrågor och andra intressanta 
aspekter att tas upp. Den frågelista jag hade med mig till båda intervjuerna bestod 
av dessa frågor:  
 

• Vad anser du om den nuvarande informationen?  
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• Stämmer det att ni ibland inte får tillräckligt med anmälningar för att starta 
som planerat en termin?  

• Tror du det beror på den nuvarande informationen?  
• Vilket medium tror du passar bäst för att nå ut till målgruppen? 
• Är det flest anmälningar från målgruppen själva eller 

föräldrar/närstående/andra till barnen? 
• Vad är det viktigaste enligt dig att förmedla om Huven till målgruppen?  

 
I enlighet med Denscombe (2016, s. 435–438) fick intervjupersonerna underteckna 
ett samtyckesformulär där det informerades om vem jag är, vad syftet med 
forskningen är, att resultatet kommer att användas i min forskning och att det 
publiceras i samband med min rapport samt att de har rätt till anonymitet.  
Resultatet av intervjuerna användes sedan för att få en större förståelse för 
målgruppen samt för att styrka informationsdesignsproblemet.  
 
Ett frågeformulär används när forskaren vill utforska målgrupper och deras 
attityder gentemot någonting specifikt, det innebär att frågeformuläret innehåller 
direkta frågor till målgruppen vilket ger svar direkt från källan (Denscome, 2016, s. 
239). I förundersökningen gjordes en enkät som distribuerades via Facebook som 
syftade till att ta reda på om invånarna i Eskilstuna vet att Huven existerar, vad 
verksamheten arbetar med samt om de vet vad serviceinsats innebär. Frågorna som 
ställdes var: 
 

• Hur gammal är du? 
• Kön? 
• Bor du i Eskilstuna? 
• Vet du vad Huven är för något?  
• Om ja på förgående fråga, kan du förklara kort? 
• Om du vet vad Huven är, hur fick du reda på det? 
• Vet du vad serviceinsats innebär? 
• Om ja på förgående fråga, kan du förklara? 

 
Denscombe (2016, s. 242) betonar viktigheten av att utforma frågeformuläret så att 
svarpersonernas tid och ansträngning att besvara enkäten minimeras. För att lyckas 
med detta skriver han att man bör tänka på hur lång tid det krävs att göra klart 
enkäten samt hur enkelt det är för svarspersonen att svara på frågorna (2016, s. 
243). I och med detta har jag valt att vara sparsam med frågorna och använt 
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svarsalternativ på alla förutom två frågor där det fanns möjlighet att skriva ett eget 
svar. Resultatet från enkäten användes för att styrka en misstanke om ytterligare 
problematik med Huven samt för att kunna göra en tydlig avgränsning i arbetet.  

4.1.1 Metodkritik 
Intervjuerna tillsammans med Tove Pettersson och Tarja Björklund var cirka 20 
minuter långa vilket är anledningen till varför jag inte valde att transkribera dessa, 
istället finns båda intervjuerna inspelade.  
 
På grund av etiska skäl valde jag att inte intervjua eller skicka ut ett frågeformulär 
till den faktiska målgruppen. Istället intervjuades personer som är i kontakt med 
målgruppen varje dag och som besitter stora kunskaper om målgruppen. På grund 
av detta har jag inte fått någon kunskap eller information direkt från målgruppen 
om vad de tycker eller känner.  
 
Enkäten som utfördes gjordes för att förtydliga ytterligare problematik som antogs 
vilket gjorde det lättare för mig att avgränsa arbetet. Enkäten fick 46 svar, varav 
enbart 43 stycken kunde användas. 
 
4.2 Läsbarhetsanalys 
Eftersom att anställda på Huven kritiserade den nuvarande informationen och 
ansåg att den var anpassad för fel målgrupp gjordes en läsbarhetsanalys för att 
undersöka dessa påståenden.  

 
Hellspong (2001, s. 86) förklarar att en läsbarhetsanalys syftar till att ta reda på en 
texts läsbarhet, läslighet och lättlästhet. Det innebär att man undersöker hur 
tillgänglig en text är för sin målgrupp, vilka förkunskaper och motivationer texten 
förutsätter att läsaren har och hur lätt texten är att avläsa för ögat. 
 
Läsbarhetsanalysen i denna studie syftar till att utforska originalmaterialet för 
Huven och ta reda på vad det är som brister i förhållande till den tänkta 
målgruppen. Därför kommer aspekter som textens språk, grafiska form och 
innehåll tas upp i enlighet med Hellspongs läsbarhetsanalys (2001, s. 87–89).  
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4.2.1 Metodkritik 
För att ta reda på hur den befintliga informationen fungerar i förhållande till sin 
målgrupp hade en utprovning tillsammans med målgruppen varit mer effektiv och 
gett ett grundligare resultat. Men med en läsbarhetsanalys kunde jag ta reda på hur 
texten var uppbyggd och se vad som bör undvikas i min gestaltning.   

4.3 Utprovning 
Martin och Hannington (2012, s. 74) skriver om metoden evaluative research 
vilken innebär att man testar en prototyp eller färdig produkt på den faktiska 
målgruppen. Detta gör man för att kunna utveckla sin prototyp utifrån målgruppens 
feedback och idéer. Denna metod är ofta iterativ och mötet med målgruppen och 
utprovning av prototypen sker löpande genom hela processen.  
 
Med hjälp av information från förstudien kunde jag skapa två prototyper för det 
nya informationsmaterialet. En prototyp används enligt Nilsson Wikberg, Ericson 
och Törlind (2015, s. 154–155) för att tydligare förstå ett designproblem, utforska 
olika lösningar, interaktionen mellan målgruppen och olika lösningar samt att testa 
funktionalitet, förståelse och upplevelsen av en produkt.  
 
Prototyperna valde jag att testa på en person som tillhör målgruppen i både ålder 
och situation och två personer som enbart tillhör målgruppen i ålder. Testet började 
med en kort fråga om Huven för att fastställa testpersonernas tidigare kunskap om 
verksamheten. Sedan fick de läsa båda prototyperna för att till sist svara på en 
enkät med frågor om materialet för att ta reda på vilka berättartekniska och 
retoriska grepp som gjorde att målgruppen förstod informationen på bästa sätt.  
 
Ett frågeformulär som används i forskningssyfte måste enligt Denscombe (2016, s. 
239) uppfylla tre kriterier. Frågeformuläret ska samla information som kan 
analyseras och användas som fakta senare i arbetet, det ska bestå av en serie 
nedskrivna frågor samt att informationen samlas in genom att ställa frågor direkt 
till personer som har svar på det forskningen handlar om.   
 
Holme och Solvang (1997, s. 174) skriver att forskaren bör ta i hänsyn till hur 
mycket tid och engagemang det krävs för respondenten att besvara formuläret. Är 
det för många och långa frågor kan intresset från respondenten sjunka och svaren 
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minska eller bli oseriösa. De skriver även att ett frågeformulär lätt kan låsa sig med 
kontroversiella frågor i början. Därför uppmanar de till att börja med enklare 
faktafrågor för att sedan ta sig an de kontroversiella frågorna om värderingar eller 
liknande (1997, s. 174).   
 
När testpersonerna hade läst prototyperna och skulle svara på enkäten togs 
materialet ifrån dem. Detta för att se om informationen hade gått fram till läsaren. 
Därför började även enkäten med två faktafrågor som handlar om informationen 
som ges. Efteråt kom frågor om vad testpersonerna ansåg om de berättartekniska 
och retoriska delarna i materialet (för enkäten, se bilaga 1). Testerna utfördes 
enskilt och i tysta rum så att testpersonens fokus enbart låg på materialet. 

 

4.3.1 Metodkritik  
Denscombe (2016, s. 247) nämner problematiken med att behålla svarspersonens 
engagemang genom hela formuläret. Ett längre formulär med längre och många 
frågor kan leda till att svarspersonen inte vill fullborda formuläret eller ger slarviga 
svar. En annan problematik Denscombe (2016, s. 248) pratar om är ämnets 
betydelse. Om svarspersonen anser att ämnet är intressant och viktigt för dem ökar 
möjligheten till engagemang, seriösa svar och ett fullbordat formulär.  
 
Eftersom att två av testpersonerna inte tillhör målgruppen situationsmässigt är 
intresset för ämnet inte lika stort som för den tredje testpersonen. Men jag upplever 
ändå att de försökte sätta sig in i situationen trots att det kan ha varit svårt. Däremot 
väger inte deras svar lika tungt som svaren från testpersonen som har en förälder 
som missbrukar alkohol eftersom att de inte kan relatera lika mycket.  
 
Med tanke på att enkäten bestod av ganska många frågor och att utprovningen 
utfördes under testpersonernas höstlov kan resultatet ha påverkats negativt. Barn 
och ungdomar i åldrarna 12–15 år är generellt inte intresserade av att läsa på sin 
fritid, därför kan det ha känts lite motigt att behöva göra något som liknar läxor 
under sitt lov. Trots det upplevde jag att alla testpersoner tog god tid på sig att läsa 
och besvara enkäten så gott de kunde. Jag upplevde inte att någon var stressad eller 
ville få det överstökat så fort som möjligt för att sedan kunna gå iväg och göra 
roligare saker.  
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Tester utfördes enbart på tre personer i ungefär samma ålder vilket eliminerar en 
stor del av målgruppen. På grund av detta kommer resultatet inte kunna användas 
som statistiskt underlag. Istället kommer det att jämföras och analyseras 
tillsammans med teorier och tidigare forskning.  

 

4.4 Intervju 
Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s. 83) skriver att intervjuer kan 
användas som informationssamling från experter inom ett specifikt område. Efter 
utprovningen gjordes en intervju över mail tillsammans med Lisa Bergman, 
familjebehandlare på kommunen och även huvudansvarig för Huven. Eftersom att 
hon har kontinuerlig kontakt med målgruppen ansåg jag att hon kunde komma med 
viktiga synpunkter om gestaltningen. Därför fick hon tillgång till de båda 
prototyperna och fick även hon svara på några frågor. Efter det kunde jag jämföra 
hennes och utprovningens svar för att ta fram min slutgiltiga gestaltning.   
 
 
4.4.1 Metodkritik 
Lisa Bergman tillhör egentligen inte målgruppen så en intervju tillsammans med 
henne ger inte samma viktiga information som jag hade fått mer målgruppen. Men 
med tanke på att målgruppen är så pass svår att nå och att mycket av min tid gick åt 
till att ens hitta någon ur målgruppen som kunde vara med i utprovningen kändes 
denna intervju som ett bra alternativ för att få synpunkter från någon som känner 
målgruppen väl.  

  
 
4.5 Etiska aspekter 
Enligt Denscombe (2016, s. 427–435) finns det fyra forskningsetiska 
huvudprinciper: deltagarnas intressen ska skyddas, deltagandet ska vara frivilligt 
och baserat på informerat samtycke, forskaren ska arbeta öppet och ärligt och att 
forskningen ska följa den nationella lagstiftningen.  
 
Den första principen innebär att testpersonerna inte under några omständigheter får 
komma till skada – varken psykiskt, fysiskt eller personligt. Det innebär också att 
testpersonerna på något vis ska dra nytta av forskningen. Inte nödvändigtvis att 
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varje deltagare ska ha en personlig förmån av forskningen, men att personer som 
liknar testpersonerna ska få något tillbaka i framtiden (Denscome, 2016, s. 428–
429).  
 
För att skydda testpersonernas intressen har metoderna och miljön valts för att inte 
skada dem på något vis utan snarare skapa en känsla av trygghet. Därför utfördes 
utprovningen hemma hos testpersonerna i ett stängt rum med närhet till förälder om 
det skulle bli jobbigt. Dessutom valde jag att främst testa dessa prototyper på 
personer som inte tillhör målgruppen situationsmässigt. Detta på grund av att de 
redan är utsatta och jag vill inte utsätta dem för en känslig situation.  
 
Den andra principen innebär att forskaren informerar tydligt om vad forskningen 
innebär och att deltagandet är frivilligt. För att bekräfta att deltagandet bygger på 
informerat samtycke kan ett samtyckesformulär upprättas och skrivas under 
(Denscombe, 2016, s. 431). Den tredje principen innebär att man informerar öppet 
och ärligt om forskningen och vad testerna kommer att användas till (Denscombe, 
2016, s. 432).  
 
Eftersom att de som deltog i testerna är mellan 12–15 år krävdes föräldrarnas 
tillstånd. Därför valde jag att kontakta föräldrarna i första hand och informera om 
studien för att sedan låta de avgöra om deras barn skulle få delta eller inte. I 
samband med detta informerade föräldrarna sina barn om studien för att se om de 
ville delta. Efter det åkte jag hem till testpersonerna där jag informerade ännu en 
gång om hur utprovningen skulle gå till, för att sedan låta föräldrarna skriva under 
samtyckesformuläret.  
 
Samtyckesformuläret som användes i denna studie utformades i enlighet med 
Denscombes kriterier (2016, s. 435–438) och innehöll information om vad studien 
handlar om, hur utprovningen går till och hur resultatet ska användas. Det 
informerar även om att anonymitet är en självklarhet och att testpersonerna har rätt 
till att dra sig ur. Till sist godkänner föräldrarna att barnet får delta i studien och att 
resultatet får publiceras i rapporten.  
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5. Resultat  

 

Här presenteras resultatet från metoderna förstudie, enkätundersökning och 
utprovning. Resultatet från metoderna tillsammans med teorier och tidigare 
forskning har även mynnat ut i två olika prototyper som också redovisas här. 
 

5.1 Förstudie 
Förstudien gjordes för att ta reda på mer information om målgruppen och vad de 
anställda på Huven tycker är viktigt att förmedla i deras information. Detta 
användes senare för att kunna utforma gestaltningen.  

5.1.1 Kvalitativa intervjuer 
I intervjun tillsammans med Tove Pettersson (2018) berättar hon att majoriteten av 
barnen som kommer till Huven är mellan 9–11 år. Hon säger att det är viktigt att nå 
barnen i ungefär den åldern innan de blir äldre och bestämmer sig för att de inte 
litar på de vuxna lika mycket. Hon uttrycker också en önskan om att informationen 
borde kunna förstås av målgruppen själva.  

”Det syns inte på mig att jag har en förälder som tar droger eller alkohol och det är 
nog det viktigaste, att du alltid har rätt att må bra fastän din förälder kanske inte 
alltid mår bra.” – Tove Pettersson (2018) 

Det viktigaste att förmedla enligt Tove Pettersson (2018) är att man inte är ensam 
om det man genomgår och att de känslor man bär på är helt normala. Hon påpekar 
också att det är viktigt att få upp eller bevara hoppet hos dessa personer så att de 
kan och vill ta sig igenom detta och styra över sina egna liv en dag.  

Tarja Björklund (2018) säger precis som Tove Pettersson, att det är viktigt att 
påpeka att de inte är ensamma och att väcka hoppet om att det faktiskt kan bli bra. I 
intervjun tillsammans med Tarja Björklund (2018) fick jag även reda på att Huven 
inte bara är en plats för barn och ungdomar att prata om hur de har det hemma. 
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Även många andra samtal om både eget bruk av alkohol eller sex och samlevnad 
kan förekomma. Huven ger en möjlighet för kanske framförallt ungdomarna att få 
svar på frågor och funderingar som de – på grund av hemmaförhållandena – inte 
kan få svar på där. De kan öppet sitta och berätta att de exempelvis brukar alkohol 
själva utan att bli dömda och samtidigt återbygga ett förtroende för vuxna som 
lyssnar och ger stöd.  

Tarja Björklund (2018) nämner även – som Tove Pettersson – att 
mellanstadieelever är viktigast att nå fram till med information om Huven på grund 
av att det är i den åldern man börjar reflektera över sin omgivning och kan behöva 
ett stöd för att bygga upp sig själv. Men hon påpekar också att det såklart är viktigt 
att nå hela målgruppen.   

5.1.2 Enkätundersökning 
Enkäten distribuerades via Facebook och gjordes för att undersöka om invånarna i 
Eskilstuna vet att Huven existerar, vad verksamheten arbetar med samt om de vet 
vad serviceinsats betyder. Enkäten hade 46 deltagare där endast 43 svar kunde 
användas. 13% av deltagarna ingår i målgruppen, 73% är 21–29 år och ungefär 
12% var mellan 30–59 år.  

5.1.2.1 Vet du vad Huven är för något?  
Här svarade 6 av 43 personer ja, och fick sedan möjlighet att ge en kort förklaring 
för att kunna styrka ytterligare att de faktiskt vet. 5 av 6 personer beskrev 
verksamheten som en förening, organisation eller gruppverksamhet för unga, barn 
och ungdomar som har missbruk i familjen, missbrukarföräldrar eller anhöriga som 
missbrukar alkohol eller andra droger.  

5.1.2.2 Om du vet vad Huven är, hur fick du reda på det?  
Denna fråga ställdes för att få insikt i hur information om Huven distribueras och 
alla sex svar gav olika alternativ på hur de fick reda på Huven. Bland annat genom 
en vän, skola, Eskilstuna kommun, Google, annan vuxen och 12-stegsprogrammet 
Al-anon.  
 

5.1.2.3 Vet du vad serviceinsats innebär?  
På frågan om serviceinsats svarade 9 deltagare att de vet vad det är för något varav 
8 personer gav en kort förklaring. Två av svaren gick inte att använda, tre personer 
svarade att det gällde vård och omsorg eller hemtjänsten och tre personer svarade 
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att det är en insats från kommunen som innebär att man ger service efter behov 
eller att det inte kräver en utredning eller beslut från socialsekreterare.  

Av de 13% från målgruppen var det inte en enda som visste vad Huven eller 
serviceinsats var för något. 

5.2 Läsbarhetsanalys  
Texten innehåller inga stavfel som försvårar läsningen, däremot är meningarna ofta 
korta och känns avhuggna. Lite som att personen som har skrivit informationen har 
både haft bråttom och velat förkorta informationen utan att tänka på 
konsekvenserna för läsrytmen. Informationen på framsidan är skriven med liten 
teckengrad och med ungefär 85 tecken på raderna vilket försämrar textens 
läslighet. På insidan av broschyren är läsligheten någorlunda bättre, med kortare 
rader och lite större teckengrad. Däremot är rubrikerna onödigt stora och drar 
uppmärksamheten från brödtexten som innehåller viktig information om Huven, 
likaså bilderna som egentligen har ett gott syfte. Men eftersom att båda bilderna är i 
stort sätt likadana hade enbart en räckt då det nu tar mycket uppmärksamhet och 
fokus från texten.  

 

 
Texten är ganska kort, med 26 meningar och 270 ord. LIX-värdet ligger på 30 
vilket innebär att texten kan klassificeras som lättläst. Däremot finns det mycket 
som tyder på att texten kan vara svår att förstå för en del av målgruppen.  

Bild 1, bild från Huvens originalmaterial  Bild 2, bild från Huvens originalmaterial 
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Texten innehåller bland annat en del långa ord, så som: gruppverksamhet, 
missbrukar, barngrupperna, tonårsgrupperna, avlastas, bekymmer, skuldkänslor 
och missbruksproblem. En del av orden (tonårsgrupperna, barngrupperna) är dock 
lätta att förstå då de är ord som kan förekomma i vanliga vardagssammanhang. 
Däremot kan vissa av orden (missbruksproblem, gruppverksamhet, skuldkänslor) 
anses svåra med tanke på att målgruppen sträcker sig ända ner till 7-årsåldern.  

Många av orden är kontextbundna med tanke på att det handlar om missbruk, 
alkohol, droger och allt som hör till. Men många av orden eller kanske till och med 
meningarna kan vara svåra att förstå för den yngre delen av målgruppen. 
Exempelvis orden narkotika och beroende som används utan någon förklaring. Vet 
barn i yngre åldern vad narkotika eller ett beroende är för något?  

Även meningen ”Få förståelse för att det aldrig är ett barns fel att en vuxen dricker 
eller använder narkotika” kan vara svår att förstå för en del av målgruppen. Att en 
vuxen dricker kan innebära vad som helst för ett barn. Alla dricker ju, allt från 
kaffe till läsk. Därför hade det underlättat om de istället hade skrivit ”dricker 
alkohol” för att förtydliga informationen.  

En del av texten är skriven med passiva verb, exempelvis meningen ”avlastas 
skuldkänslor och ansvar” vilket känns som en onödigt svår mening om man ser till 
de olika åldrarna i målgruppen. Texten är också skriven utan något personligt 
tilltal, förrän i slutet där kontaktinformationen nämns. Detta gör det också svårare 
för målgruppen att känna sig träffade och att ta till sig informationen. Texten är 
som tidigare nämnt skriven med ganska korta meningar som påverkar läsrytmen 
negativt. Däremot förekommer det ibland lite längre meningar som på vissa ställen 
skapar en bättre läsrytm.  

Sammanfattningsvis ligger texten på en bra nivå när det gäller informations- och 
textmängd men språket som används kan göras om till det bättre. Även den 
grafiska formen kan förbättras för att skapa tydligare ingångar och ett fokus på det 
viktiga i informationen.  

 



	

27	

5.3 Utprovning  
Utprovningen gjordes för att ta reda på vilka retoriska och berättartekniska grepp 
som fungerar bäst för att informera till barn i utsatta miljöer eller om de fungerar 
över huvud taget.  

5.3.1 Prototyper 
Till användartesterna gjordes två prototyper i form av broschyrer som är uppdelade 
i två olika delar – en informationsdel och en berättarteknisk del bestående av 
pratbubblor som fokuserar på att skapa känslor hos målgruppen.  

5.3.1.1 Informationsdel 
Informationsdelen är densamma i båda prototyperna och handlar om att förse 
målgruppen med information om vad Huven är för verksamhet, vilka det är till för 
och vad man gör där. I denna del ligger fokus på de berättartekniska begreppen 
redundans och sociolekt. Informationen på framsidan är identisk med första stycket 
på insidan för att öka möjligheten för målgruppen att ta till sig informationen. Även 
punktlistan, som också är ett verktyg för att åstadkomma tydlig information, har 
liknande innehåll som informationen på framsidan. All information är skriven 
utifrån barn och ungdomars sociolekt för att informationen ska hamna på samma 
nivå som målgruppen. Med hjälp av redundans och sociolekt finns en större chans 
att målgruppens förståelse för informationen ökar och chansen till missförstånd 
minskar.  
 
Utöver de berättartekniska begreppen redundans och sociolekt, finns en entydig 
tendens med i informationen då texten innehåller flera delar som informerar om att 
läsaren inte är ensam om det den genomgår och känner vilket förstärker budskapet 
”du är inte ensam”.  
 
Andra viktiga delar i informationen är att den har försökts hålla så kort och koncis 
som möjligt utan att förlora viktig information. I texten används även ett personligt 
tilltal (du, dig, din) för att skapa ett band till läsaren och öka förståelsen för 
informationen.  Båda delarna innehåller liknande kontaktinformation som är möjlig 
att klippa ut. Denna har skapats för att tillgodose målgruppens behov då de kanske 
inte vill riskera att deras föräldrar ser att de har denna broschyr i sina ägor. Istället 
kan de då bara klippa ut en liten del med kontaktuppgifter, som är enklare att hålla 
hemlig.  
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5.3.1.2 Prototyp 1 
Den första prototypen innehåller retorisk och berättarteknisk 
information i form av pratbubblor med fokus på vad Huven kan 
få målgruppen att känna efter att ha gått dit. Det vill säga en 
känsla av hopp, lycka, gemenskap och framtidstro. För att skapa 
dessa känslor har topikerna essens, subjekt och stimuli används.  
 
Subjektet i materialet är målgruppen 7–20 år med någon anhörig 
som missbrukar alkohol eller droger. Essens i detta fall är 
situationen målgruppen befinner sig i – dem har det svårt hemma 
och tror att det inte finns någon annan som har det likadant. Dem 
ser på barn och ungdomar i deras omgivning och önskar att de 
hade samma förutsättningar. Stimulin i materialet är det som 
pratbubblorna fokuserar på – att Huven har hjälpt dem att må 
bättre, inse att det finns fler som genomgår samma saker och att 
skaffa vänner som förstår dem. Målgruppen är i en sådan situation där de vill ha det 
som de andra barnen och med hjälp av berättelser som visar på att människor som 

Bild 5, del ur prototyp 1.  
För bättre bild se bilaga 3.  

	

 
Bild 3, text från framsidan av prototyperna 

 
Bild 4, del ur prototyp ett och två 
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har varit på Huven, som är en plats för dessa barn, kan må bättre och känna sig 
tillfreds kan det motivera målgruppen till att vilja känna samma sak.  

5.3.1.3 Prototyp 2 
Den andra prototypen innehåller istället retorisk och 
berättarteknisk information i form av pratbubblor som fokuserar 
på att skapa igenkänning hos målgruppen genom att ta upp 
situationer, känslor och händelser som kan förekomma i 
målgruppens liv idag. För att skapa en känsla av igenkänning 
har återigen essens, subjekt och stimuli använts. Målgruppen 7–
20 år med någon anhörig som missbrukar alkohol eller droger är 
även här materialets subjekt. Deras hemmaförhållanden eller 
livssituationer är materialets essens och det som nämns i 
pratbubblorna kan ses som stimuli, vilket är händelser från 
personer som genomgår liknande saker som subjekten. Med 
hjälp av dessa pratbubblor kan målgruppen känna att det finns 
fler som dem som vågar prata om det och på så sätt motivera 
målgruppen till att göra detsamma.  
 

5.3.2 Resultat från utprovningen  
Utprovningen gjordes på tre personer och resultatet visade att informationsdelen i 
de båda broschyrerna fungerar i syfte att informera om vad Huven är för något, 
vilka som får komma dit och vad man får göra där.  
 
Angående den retoriska och berättartekniska delen var testpersonerna lite oense. 
Två av tre personer föredrog den första prototypen då de ansåg att den ingav en 
känsla av positivitet och framtidshopp vilket enligt testpersonerna gav motivation 
till att höra av sig till Huven. De tyckte att det var inspirerande att få veta att Huven 
faktiskt kan hjälpa barn och ungdomar till att må bättre. Den tredje personen ansåg 
däremot att den andra broschyren fungerade bättre då den skapade en igenkänning 
och personen tyckte att det var viktigt för att hen skulle höra av sig till Huven.  
 
Ingen av testpersonerna ansåg att informationen skulle vara bättre utan 
pratbubblorna. De ansåg istället att det tillförde mer information om Huven på ett 
enkelt sätt. Även kontaktinformationen som går att klippa ut uppskattades av alla 

Bild 6, del ur prototyp 2.  
För bättre bild se bilaga 4.  
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tre då de ansåg att det var bra att man får möjligheten att bara ta med sig den lilla 
delen.  
 
När det kommer till bilderna var de återigen lite oense. Två av tre personer ansåg 
att den första bilden med hjärtan i händerna representerade känslan av gemenskap 
mer än vad den andra bilden gjorde. Däremot tyckte den tredje personen tvärtom. 
En observation som gjordes under utprovningen var dock att ingen av bilderna 
uppmärksammades särskilt mycket när testpersonerna först blev introducerade till 
materialet.  
 
 
5.4 Intervjuresultat 
Eftersom att jag inte fick tag på fler testpersoner kontaktade jag Lisa Bergman, 
familjebehandlare på Eskilstuna Kommun, som ansvarar för Huven för att ta del av 
hennes åsikter om materialet. Lisa Bergman (2018) ansåg att den andra broschyren 
som syftar till att skapa en igenkänning hos målgruppen fungerar bättre än den 
första på grund av att den känns mer riktad till målgruppen i fråga och bygger mer 
på att framhäva budskapet ”du är inte ensam” som Huven handlar mycket om.  
 

5.5 Slutsats 
Resultatet i min undersökning visar att ett informationsmaterial som bygger på 
berättartekniska grepp som redundans, sociolekt och entydig tendens tillsammans 
med ett du-tilltal fungerar för att informera till barn och ungdomar i utsatta miljöer. 
Resultatet visar även att retorikens övertygelsemedel pathos och dess topiker 
essens, subjekt och stimuli fungerar tillsammans med en entydig tendens att skapa 
en känsla av hopp, lycka, gemenskap och framtidstro för att målgruppen ska ta till 
sig informationen. 
 
Det innebär att ett material som bygger på pathos och dess topiker essens, subjekt 
och stimuli i samband med det berättatekniska greppet entydig tendens i syfte att 
skapa igenkänning hos målgruppen inte fungerar lika bra. Däremot finns det viss 
kritik att rikta till detta resultat. Eftersom att utprovningen endast utfördes på tre 
personer i åldrarna 12–15 år kan resultatet inte ses som en fördel för hela 
målgruppen eftersom att den är mycket större än så. Dessutom tillhör endast en av 
dessa tre personer målgruppen på så sätt att hen har en förälder som missbrukar 
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alkohol. Det var också hens svar som skiljde sig från de andra och bör därför tas i 
större beaktning. Därför är detta resultat ej tillräckligt grundligt och om tillgång till 
större resurser funnits hade en större utprovning med fler representanter från 
målgruppen utförts för att få ett tydligare och mer tillförlitligt svar.  
 
Med tanke på resultatet, testpersonernas bakgrund och Lisa Bergmans 
kommentarer anser jag den att färdiga gestaltningen bör innehålla de retoriska 
delarna som syftar till att skapa igenkänning hellre än vad utprovningsresultatet 
faktiskt visade fungerade bäst. Eftersom att den faktabaserade informationen var 
densamma i båda delarna kommer denna att finnas med i slutgestaltningen med 
viss effektivisering av en del formuleringar.  
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6. Gestaltning 
 
 
 
I det här avsnittet redovisas min slutliga gestaltning. Det förekommer också en 
förklaring gällande min designprocess samt motivering av mina designval.  
 

6.1 Min designprocess 
Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2016, s. 28–30) beskriver en designprocess 
som en serie olika aktiviteter som utförs för att nå ett mål. De olika aktiviteterna 
kan bland annat vara att planera ett projekt, utforska kontexten, skapa idéer och 
göra prototyper som testas och utvärderas. En process kan vara linjär där man följer 
stegen ordningsvis, men oftast är den iterativ vilket innebär att aktiviteterna 
genomförs flera gånger.  

 Bild 7, min designprocess.  
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Min designprocess startade med att noggrant utforska uppdraget och dess kontext 
för att kunna fastställa målgruppen, deras behov och ett mål med projektet. Vidare 
fastställdes metoder och teorier som skulle användas för att skapa en gestaltning. 
Utifrån det kunde jag utveckla idéer och börja med skissandet för att till sist skapa 
prototyper som testades på målgruppen. Utifrån resultatet på utprovningen 
tillsammans med teorier kunde jag sedan utveckla den slutgiltiga gestaltningen. Till 
sist utvärderades och analyserades arbetet för att kunna föra en diskussion om 
resultatet. Hela processen har varit iterativ då jag gått tillbaka till de olika stegen 
för att utveckla och förbättra slutgestaltningen. 
 
 
6.2 Retoriska och berättartekniska begrepp 
Slutgestaltningen innehåller de berättartekniska begreppen budskap, entydig 
tendens, sociolekt och redundans. Budskapet i gestaltningen är både ”du är inte 
ensam” och att förse målgruppen med information om Huven. I den rena faktadelen 
av broschyren används redundans för att förtydliga för målgruppen vad Huven 
handlar om. För att förstärka budskapet ”du är inte ensam” används entydig 
tendens. Det innebär att texten under rubriken ”du är inte ensam” och 
pratbubblorna säger samma saker men på olika sätt. Sociolekt används på så sätt att 
informationen är skriven med ord som ligger på samma nivå som målgruppen. Mer 
om sociolekt kan du läsa i avsnitt 6.5, på sida 34.  
 
Topikerna essens, subjekt och stimuli kan användas för att skapa vilken känsla som 
helst. I detta material används topikerna för att skapa en igenkänning hos 
målgruppen. Därför är subjektet i detta material målgruppen som består av barn 
och ungdomar mellan 7–20 år som har en förälder eller annan närstående som är 
beroende av alkohol eller droger. Materialets essens är de situationer, miljöer och 
hemmaförhållanden som dessa barn lever i och stimulin är de händelser eller 
konflikter som uppstår i just dessa miljöer och som målgruppen genomgår. Genom 
att låta meningarna i pratbubblorna ta upp situationer som är vanligt 
förekommande hos målgruppen kan en känsla av både igenkänning och empati för 
dessa personer uppstå.  



	

34	

6.3 Format  
Gestaltningen är en broschyr på fyra sidor i ett A5-format som 
går hand i hand med Eskilstuna kommuns information om 
deras serviceinsatser. Ett A5-format är lätt att bära med sig – 
eller med målgruppens levnadssituation i åtanke – enkelt att 
gömma i en skolbok eller likande. Utöver att broschyren är 
enkel att gömma finns det också en liten del i broschyren med 
kontaktuppgifter som går att klippa ut för att underlätta 
ytterligare för målgruppen.  
 
Broschyren går att använda i sin helhet både fysiskt och som 
PDF på webben. Utöver det är broschyren tydligt uppdelad så 
att alla sidor går att använda var för sig på exempelvis 
Eskilstuna Kommuns hemsida, som affischer eller i deras 
sociala medier, men det går också att kombinera de olika 
delarna för att skapa nytt material som affischer.  

6.4 Urval av information 
Informationen i broschyren är en sammanställning från tidigare material och 
information som framkommit under intervjuer tillsammans med anställda på 
Huven, samt information som anställda på Huven uttryckte var viktiga att 
förmedla. Informationen erbjuder kunskap om vilka Huven är till för, vad det är för 
något, en punktlista med saker man gör där och kanske framförallt ett fokus på att 
målgruppen inte är ensamma om att känna eller uppleva det som de genomgår. 
Informationen i pratbubblorna är påhittade men baserade på information från 
BRIS-rapporter.  

6.5 Språk 
Jenny Forsberg (2011, s. 15–41) ger olika tips och råd för hur en skribent kan 
skriva så att läsarna förstår. Hon nämner bland annat att intresseväckande rubriker, 
att tilltala läsarna och att använda verb förenklar texter och gör det enklare för 
läsaren att förstå och ta till sig informationen. 
 

Bild 8, del ur slutgestaltningen.  
För hela gestaltningen se bilaga 5. 
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Eftersom att målgruppen består av barn och ungdomar har jag valt att hålla 
informationen kort och koncis med ett enkelt språk och ett personligt tilltal (du, 
dig, din). Det används även en punktlista för att beskriva de olika aktiviteterna som 
finns på Huven och till skillnad från originalinformationen har texten skrivits med 
flera verb för att förenkla och underlätta för målgruppen.   
 
I studien ”Kan man bli sjuk av ord?” upplyser BRIS (2008) hur viktigt det är att 
kommunicera på samma nivå som barnen för att det inte ska uppstå några 
missförstånd. De nämner även hur barn och ungdomar använder ord som 
förminskar problemet de egentligen beskriver vilket gör att de vuxna ibland inte tar 
barnen på lika stort allvar.  
 
Med detta i åtanke har jag valt att i pratbubblorna ha ett språk som kanske är lite 
mildare än vad jag egentligen tänker. Exempelvis att ”pappa är dum” istället för att 
skriva att ”pappa ibland sparkar eller slår mig”. På så sätt hamnar informationen på 
samma nivå som målgruppen och gör det enklare för dem att relatera och ta till sig.  
 
Originaltexten hade 26 meningar och 270 ord med ett LIX-värde på 30 som gör att 
texten klassificerades som lättläst. Min slutgestaltning innehåller 32 meningar och 
372 ord, lite mer än originalet, men LIX-värdet hamnade på 25 vilket gör att texten 
klassificeras som mycket lättläst eller i nivå med barnböcker.  

6.6 Layout 
Val av färger, typsnitt och logotyper grundar sig i Eskilstuna Kommuns grafiska 
manual som också bidragit med fingervisningar om hur en del av de grafiska 
detaljerna bör användas. Utöver dessa val har jag skapat en förhållandevis luftig 
och ren layout som gör att all fokus hamnar på den viktiga informationen. Därför 
finns det inga större grafiska dekorativa element i designen utan allt som finns med 
fyller en kommunikativ funktion som förtydligar budskapet.    

6.6.1 Färger 
Eskilstuna Kommuns grafiska manual innehåller nio olika grundfärger 
som kan användas i sin fulla styrka eller tonas ut i 80, 60, 40 och 20%. 
Den orangea färgen valdes på grund av dess neutrala uttryck men 

Bild 9, färgval 
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också för att den förmedlar en känsla av värme som speglar Huvens verksamhet. 
Den används främst i sin fulla styrka men även i en toning på 80%.  

6.6.2 Typsnitt  
Kommunen använder sig av typsnittsfamiljen Museo och har i detta material 
använts så som kommunen föredrar att det används. Till rubrikerna har Museo 700 
använts och till brödtexten användes Museo Sans 100. I ”faktarutan” med 
kontaktinformation till Huven användes Museo Sans Condensed 700 i rubriken, 
Museo Sans Condensed 500 i brödtexten och Museo Sans Condensed 300 till 
texten som tipsar om att klippa ut informationen. Eftersom att texten är placerad på 
en färgad bakgrund användes en större tjocklek på typsnittet för att öka läsbarheten. 
Texterna i pratbubblorna är skrivna med Museo 300. 
 
 

 

6.6.3 Logotyper 
Eftersom att Huven tillhör en av Eskilstuna Kommuns serviceinsatser finns det två 
logotyper att ta hänsyn till. Den första är givetvis Eskilstuna Kommuns vanliga 
logotyp, som enligt den grafiska manualen endast får placeras i valfritt hörn av 
layouten. Därför placerades den i det vänstra övre hörnet. Sedan är det kommunens 
serviceinsatslogotyp som ska finnas med i materialet. Denna fanns inte beskriven i 
den grafiska manualen så jag fick undersöka fler broschyrer och PDF-material om 

Bild 10, typsnitt 
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kommunens olika serviceinsatser för att inse att den alltid var placerad i det övre 
högra hörnet av en sida. Därför fick den samma placering även i detta material.  

6.7 Bildval 
I kommunens grafiska manual skriver de att de fokuserar mycket på ett jämlikt 
bildspråk där de aktivt motverkar stereotyper (2018, s. 18). Till en början var 
tanken att framsidan skulle bestå av en bild eller illustration på barn och ungdomar 
i olika åldrar för att symbolisera målgruppen. Men vid vidare eftertanke var det en 
sådan idé som skulle kunna exkludera både åldrar, etniciteter och olika typer av 
nedsättningar. Därför valdes istället denna bild som består av händer som 
symboliserar alla olika åldrar och etniciteter genom att variera i både färg och 
storlek. Man skulle även kunna säga att bilden symboliserar en gemenskap med 
tanke på närheten av de olika händerna och att de grundar sig i samma orangea 
färg. Denna färg matchar även resten av broschyren vilket skapar en helhet.  

 

  

  

Bild 11, händer. Bild från Adobe Stock 
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7. Slutsats och diskussion 
 

Det här avsnittet innehåller en kort diskussion om resultatet och vad studien har 
bidragit till. Även förslag på vidare studier nämns.   

 

Denna studie syftar till att ta reda på hur Eskilstuna kommun kan använda sig av 
retoriska och berättartekniska grepp för att på ett lyckat sätt förmedla information 
om deras serviceinsats Huven till barn i utsatta miljöer.  

Teorier som applicerades på materialet och testades på målgruppen var de 
berättartekniska greppen sociolekt, budskap, entydig tendens och redundans. De 
retoriska greppen som användes var pathos och de typiska känslotopikerna essens, 
subjekt och stimuli för att skapa två olika känslor hos målgruppen.  

Resultatet i utprovningen visade att berättartekniska grepp fungerar i syfte att 
kommunicera information till barn i utsatta miljöer, både i ren faktatext men också 
text som är utformad mer åt det berättande hållet. Resultatet i utprovningen visade 
även att pathos och dess känslotopiker fungerade främst i syfte att skapa en känsla 
av framtidstro och hopp, men även igenkänning hos målgruppen. Viss kritik kan 
dock riktas till detta resultat eftersom att två av tre testpersoner inte tillhörde 
målgruppen eftersom att de inte hade en förälder eller annan närstående som 
missbrukar alkohol. Dessa testpersoners svar var också väldigt lika medan den 
tredje personen, som tillhör målgruppen på så sätt att hen har en förälder som 
missbrukar alkohol, utmärkte sig från de andra. Därför skulle resultatet kunna 
tolkas som att information som har i syfte att skapa en känsla av hopp och 
framtidstro fungerar bättre på målgrupper som inte har det lika svårt hemma, då de 
har närmre till att känna just dessa känslor. Men att information som är utformad 
att skapa igenkänning med hjälp av liknande berättelser som den utsatta 
målgruppen genomgår fungerar i syfte att motivera och hjälpa dessa personer.  

I denna studie undersöktes enbart två olika känslor som framställs med hjälp av 
pathos och dess känslotopiker essens, subjekt och stimuli. Fokus låg som sagt på 
att informera om Huven och motivera en utsatt målgrupp till att ta sig dit. Därför 
utforskades enbart känslorna av igenkänning och hopp, vilka jag ansåg var 
lämpliga för syftet och målgruppen i denna studie. Men vidare forskning hade 
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kunnat vara att testa fler olika känslor skapade med hjälp av flera typer av topiker 
för pathos för att hitta något som kanske fungerar ännu bättre.  

Tanken för gestaltningen var till en början att informationen skulle innehålla mer 
berättartekniska delar eller att informationen till och med skulle vara inbakad i en 
berättelse. Men under arbetets gång blev det alltmer tydligt att ett sådant material 
hade blivit mycket längre och jag ville helst försöka hålla textmängden så 
kortfattad som möjligt. Därför valde jag istället att bara ha med några pratbubblor 
som berättelser istället. Man skulle alltså kunna forska i om ett material som helt 
bestod av en berättelse skulle fungera bättre i syfte att informera till en utsatt 
målgrupp. Den typen av forskning har i och för sig redan gjorts tidigare, vilket 
också var en anledning till varför jag valde att testa hur kortare typer av berättelser 
skulle fungera i syfte att informera en utsatt målgrupp.  

Om man ser till min frågeställning ”Hur kan en kommun ta hjälp av retoriska och 
berättartekniska grepp för att nå ut med information till barn och ungdomar i 
missbrukarmiljöer?” skulle jag säga att Eskilstuna Kommun skulle kunna använda 
sig av de berättartekniska greppen sociolekt, budskap, entydig tendens och 
redundans i sitt material för att nå ut till barn och ungdomar i missbrukarmiljöer. 
De skulle även kunna använda sig av retorikens pathos och dess känslotopiker 
essens, subjekt och stimuli i syfte att skapa en känsla av igenkänning så att 
informationen når ut till målgruppen. De kan också använda sig av dessa topiker 
för att öka förståelsen av informationen genom att skapa en känsla av hopp och 
framtidstro hos målgruppen.  
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Bilaga 1 – Utprovningsenkät 

	

									Ålder:	_____	

	

Enkät	om	information	för	verksamheten	Huven	
Svaren	på	denna	enkät	kommer	att	användas	för	att	utvärdera	och	förbättra	
informationen	om	Huvens	verksamhet.	Resultatet	kommer	att	redovisas	i	en	slutrapport.	

	

1. Vilka	är	Huven	till	för?		
	

Svar:	____________________________________________________________________	

	

2. Vad	kan	man	göra	där?		
	

Svar:	____________________________________________________________________	

	

3. Om	du	hade	en	förälder	eller	annan	närstående	som	missbrukade	
alkohol	eller	andra	droger,	skulle	du	ha	kontaktat	Huven	efter	att	ha	läst	
någon	av	broschyrerna?		

	

Svar:	____________________________________________________________________	

	

4. Vilken	av	bilderna	tycker	du	symboliserar	gemenskap	mest?		
	

Svar:	____________________________________________________________________	
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5. Vilken	av	pratbubblor-sidorna	föredrar	du?	Varför?		
	

Svar:	____________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________	

	

6. Hade	informationen	varit	bättre	utan	pratbubblorna?	Om	ja,	varför?	
	

Svar:	____________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________	

	

7. Är	det	någonting	som	är	svårt	att	förstå	eller	som	är	konstigt?	
	

Svar:	____________________________________________________________________	

	

8. Vad	tycker	du	om	att	det	finns	möjlighet	att	klippa	ut	informationen	om	
hur	man	kontaktar	Huven?	Bra,	dåligt,	onödigt	etc?			

	

Svar:	____________________________________________________________________	
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Bilaga 2 – originalmaterial från Huven 
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Bilaga 3 – Prototyp 1 
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Bilaga 4 – Prototyp 2 
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Bilaga 5 – Slutgestaltningen 
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