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Sammanfattning 
År 2000 infördes lagen om väjningsplikt i Sverige. I samband med att 
lagen infördes minskade antalet obevakade övergångsställen i Sverige 
med cirka 15-20 procent. De kommuner som tog bort obevakade 
övergångsställen använde främst material från Vägverkets kampanj 
Zkona Zebrafolket för att informera invånarna.  
 
År 2009 beslutade Eskilstuna kommun att ta bort majoriteten av de 
obevakade övergångsställena i centrala Eskilstuna. I detta 
examensarbete har retoriska analyser genomförts på tre tidningsannonser 
från kampanjen Zkona Zebrafolket. Utifrån teorier om hur grafisk form 
kan väcka mottagarens uppmärksamhet samt om hur information kan 
anpassas till en heterogen målgrupp har ett annonsförslag tagits fram. 
Målgruppen för annonsen är fotgängare i Eskilstuna kommun mellan  
20-60 år. I rapporten diskuterar jag hur ethos, logos och pathos används i 
annonserna från Zkona Zebrafolket samt hur de bör användas i 
annonsförslaget. Med utgångspunkt denna diskussion är det främst 
logiska och känslomässiga argument som används.  
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     Inledning 
Detta examensarbete har genomförts under vårterminen år 2010 i 
samarbete med Trafikavdelningen på Eskilstuna kommun. I oktober år 
2009 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att ta bort 28 av 39 obevakade 
övergångsställen i centrala Eskilstuna (Stadsbyggnadsnämnden, 2009). I 
examensarbetet har jag analyserat informationsmaterial som har använts 
i liknande situationer och tagit fram ett förslag på hur Eskilstuna 
kommun kan informera om den kommande förändringen. 

 

Bakgrund 
I Sverige bedrivs ett nationellt trafiksäkerhetsarbete med målsättningen 
att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Detta 
arbete kallas för Nollvisionen och beslutades av riksdagen år 1997. För 
att uppnå Nollvisionen arbetar exempelvis kommuner och Trafikverket1 
för att vägar, gator och fordon ska anpassas mer efter människans 
förutsättningar (vv.se, 2009). Den 1 maj år 2000 infördes lagen om 
väjningsplikt mot fotgängare som korsar gatan vid obevakat 
övergångsställe. Lagen innebär att fordonsförare har väjningsplikt mot 
gående som har gått ut på obevakat övergångsställe, alternativt ska gå ut 
på obevakat övergångsställe. Ett obevakat övergångsställe definieras 
enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som ett övergångsställe som inte 
regleras av trafiksignaler eller polisman (Sveriges rikes lag, 2010). 
Beslutet om väjningsplikten tog riksdagen i oktober år 1997 och 
avsikten var att lagen skulle införas den 1 maj år 1998 (VTI, 2007).  

 
År 1997 publicerades en svensk studie som rapporterade att det 
farligaste stället att korsa en gata på var vid ett obevakat övergångsställe. 
Där uppgavs att risken att skadas för fotgängare som korsar gatan vid 
obevakat övergångsställe, eller i närområdet intill, är dubbelt så stor 
jämfört med fotgängare som korsar gatan i en korsning utan 
övergångsställe (Ekman, 1997). Resultatet i denna studie uppges, i en 
undersökning bland svenska kommuner, ha varit bidragande till att 
många kommuner sedan dess har tagit bort obevakade övergångsställen 
(VTI, 2006, s. 5-6). Under åren 2000-2004 minskade antalet obevakade 
övergångsställen i Sverige med cirka 15 procent inom det kommunala 
vägnätet och med cirka 20 procent inom det statliga vägnätet (VTI, 
2006, s. 5-6).  

 
Efter att lagen om väjningsplikt hade införts fick Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag av Vägverket att undersöka 
hur framkomligheten hade påverkats av lagens införande. Studien visade 
att framkomligheten för fotgängare hade förbättrats (VTI, 2001, s. 7). En 
annan studie som har genomförts av VTI jämförde det genomsnittliga 
antalet olyckor på obevakade övergångsställen efter lagens införande 

                                                 
1 Den 1 april år 2010 bildades myndigheten Trafikverket. Myndigheten är en sammanslagning av Vägverket, 
Banverket och SIKA (trafikverket.se, 2010). Jag använder Vägverket i de sammanhang där jag syftar på den 
gamla myndigheten.  
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med det genomsnittliga antalet olyckor som skett innan lagen infördes. 
Resultatet visade att antalet döda nästintill var oförändrat men att antalet 
svårt skadade hade ökat med 12 procent sedan lagen infördes (VTI, 
2003, s. 3). 

 
Generellt är kommuninvånare negativt inställda till att obevakade 
övergångsställen tas bort. Detta beror bland annat på att de upplever dem 
som trygga att korsa gatan vid. De mest framträdande grupperna i 
samhället som vill ha kvar obevakade övergångsställen är barnföräldrar, 
äldre fotgängare och synskadade (VTI, 2006, s. 5-7).  

Kampanjen Zkona Zebrafolket 
I samband med att lagen om väjningsplikt infördes tog Vägverket fram 
den rikstäckande informationskampanjen Zkona Zebrafolket. 
Kampanjens namn och koncept är hämtat från djurens situation på 
savannen. Zebran som är ett byte för lejonet representerar fotgängaren 
som lätt skadas av bilarna i trafiken. Kampanjen bestod bland annat av 
tevereklam, tidningsannonser, stortavlor och broschyrer. Materialet 
fanns på Vägverkets webbplats och kunde beställas tillsammans med 
exempelvis råd för hur lokal massmedia kan bearbetas och färdiga 
pressmeddelanden. Kampanjen startade den 5 april år 2000 och pågick 
till mitten av maj år 2000.  

 
 

 
 
Tidslinjen visar vilka medier som användes i samband med att Vägverket lanserade 
kampanjen Zkona Zebrafolket år 2000 (Vägverket, 2000, s. 5).  

 
Kampanjen hade tre informationsbehov att uppfylla: uppmärksamhet, 
förståelse och påminnelse. För att väcka uppmärksamhet användes två 
tevereklamer som var 45 sekunder långa. De visades i snitt tre gånger 
per kväll på TV3, TV4, Kanal 5, och Z-TV under perioden 10/4-7/5 år 
2000. I SVT 1 och SVT 2 visades reklamfilmerna i tv-programmet 
”Anslagstavlan” under samma period. För att skapa förståelse användes 
tre annonser som publicerades i landets 129 morgontidningar under 
perioden 24/4-7/5 år 2000. Dessa annonser förklarade vad lagen innebär, 
varför den behövs och vilket beteende som förväntas av fotgängare och 
fordonsförare. För att slutligen påminna fordonsförare om 
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väjningsplikten användes under cirka två veckor 1 300 stortavlor runt 
om i landet (Vägverket, 2000, s. 4-6).  
 
Kampanjen uppges ha varit mycket framgångsrik gällande både 
budskapen som kommunicerades och hur lagen efterlevs i trafiken 
(Vägverket, i.d., s. 6). 

Eskilstuna kommun 
För att kommunicera trafikfrågor med invånarna har Eskilstuna kommun 
bland annat haft stortavlor som suttit uppe i de centrala delarna av staden 
under vecka 16 och 17 år 2010. Stortavlorna har informerat om risker 
med att korsa gatan vid övergångsställe och gångpassage. Kommunens 
trafikavdelning har även öppnat facebooksidan 
facebook.com/TrafikplatsEskilstuna där de informerar, kommenterar 
relaterade nyheter och för diskussioner med invånarna (Eskilstuna 
kommun, 2010).  

Problem- och frågeställning 
God samhällsinformation handlar bland annat om att anpassa 
information till mottagaren, göra den lättbegriplig och lokalt anpassad 
(Pettersson, 2003, s. 534). För att ta fram ett material som kommunicerar 
beslutet att ta bort obevakade övergångsställen i Eskilstuna kommun 
måste flera aspekter beaktas. Mina frågeställningar är: 
• Hur används ethos, logos och pathos i annonserna från kampanjen 

Zkona Zebrafolket för att skapa förståelse om varför lagen om 
väjningsplikt införs? 

• Hur bör ethos, logos och pathos användas för att utforma 
information om att obevakade övergångsställen kommer att tas bort 
till fotgängare i Eskilstuna kommun i åldrarna 20-60 år? 

Syfte 
Syftet är att ta fram ett förslag för hur Eskilstuna kommun kan informera 
fotgängare i kommunen mellan 20-60 år om att de kommer att ta bort 
obevakade övergångsställen samt informera om ett trafiksäkert beteende 
i samband med att fotgängare korsar vägen.  

Avgränsningar 
Produkten jag tar fram ska vara anpassad för samma medium som det 
material jag analyserar. Målgruppen för produkten är fotgängare. 

 
Detta examensarbete har en inriktning mot textdesign, jag kommer 
därför att fokusera på texten i den produkt jag tar fram. Produkten 
kommer att anpassas efter riktlinjer i Eskilstuna kommuns grafiska 
manual.  

 
Jag kommer inte att analysera hela kampanjen Zkona Zebrafolket utan 
endast de tre tidningsannonserna. Den grafiska formen och bilderna 
kommer enbart att beskrivas och kommenteras.  
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Teori 
Teorier har använts på två sätt, dels som utgångspunkt för analyserna, 
dels som stöd för produkten som har tagits fram. Fler resonemang om 
hur produkten har tagits fram finns att läsa under ”Arbetsprocess” i 
avsnitt 3.2.  

Teori som utgångspunkt för analys 

Retorik 
Retoriken som vetenskap upptäcktes och utvecklades under antikens 
Grekland omkring 500 f.Kr. Den äldst bevarade läroboken om retorik är 
Retoriken från omkring 330 f.Kr. av Aristoteles. I detta verk la han 
grunden för den teori om retorik som fortfarande används. Aristoteles 
menade att retorik är en konst eftersom det finns olika strategier att föra 
en argumentation på. De retoriska medel som han hävdade kunde 
användas för att övertyga är välkända, som begreppen ethos, logos och 
pathos. Ethos handlar om avsändarens trovärdighet, logos innebär att 
informera/upplysa mottagaren och pathos handlar om vilka känslor som 
framkallas (Elmelund Kjeldsen, 2008, s. 32-34). 
 
Att analysera med ett retoriskt perspektiv innebär inte att ta fram någon 
objektiv sanning eller vetenskap. Karlberg och Mral exemplifierar detta 
och skriver att den retoriska analysen bygger på förförståelse och 
forskningsintresse (Karlberg & Mral, 1998, s. 12-13). I detta fall handlar 
forskningsintresset främst om hur ethos, logos och pathos har använts i 
annonserna från kampanjen Zkona Zebrafolket. 

Teori som utgångspunkt för produkten 

Lättläst 
Lättläst kan beskrivas som en teori om hur du skriver texter som kräver 
att mottagaren har så få förkunskaper som möjligt (Sundin, 2007). Jag 
valde att utgå från lättläst eftersom jag tidigt visste att målgruppen är 
heterogen. För att skriva texter som är tillgängliga för en bredare 
målgrupp har Sundin en checklista som kan användas.  
• Skriv direkt för läsaren   
• Skriv kort 
• Lyft fram budskapet  
• Lätta upp information 
• Skriv aktivt 
• Skriv konkret  
• Ge texten en röd tråd  
• Skriv lättlästa meningar  
• Välj enkla ord 
• Låt formen lyfta fram texten (Sundin, 2007, s. 146-147). 
 
Lättläst som teori är även intressant eftersom undersökningen 
International Adult Literacy Study visade att en fjärdedel av alla vuxna 
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svenskar inte uppfyller kraven på läsförmåga för årskurs nio. Detta 
innebär att cirka två miljoner svenskar har läsproblem och därför inte 
kan ta till sig texter utan mycket enkla strukturer och budskap (Sundin, 
2007, s. 27). 

Grafisk form 
 

Kontrast 
Grafisk form handlar bland annat om att kombinera kontraster för att 
väcka och behålla mottagarens uppmärksamhet och intresse för 
materialet. Vad detta beror på förklarar Frank (2004, s. 202) kortfattat 
när han skriver: ”Vi är mentalt programmerade att registrera skillnader 
och förändringar i vår omgivning.” Fyra kontraster nämns i 
sammanhanget: form, storlek, styrka och färg. Formkontrast kan skapas 
genom skillnaden mellan raka och hårda objekt kontra runda och mjuk 
objekt. Denna kontrast gör att spänning uppstår mellan objekten. 
Storlekskontraster finns ofta naturligt eftersom rubriken är större än 
brödtexten. Principen kan även tillämpas på andra objekt. Styrkekontrast 
kan skapas genom varierad styrka i form av att blanda ljusa och mörka 
partier. Färgkontrast skapas genom att färgsätta något grafiskt objekt 
eller en del av texten (Frank, 2004, s. 202-203). Genom att beakta hur 
dessa kontraster kan användas i min produkt kan annonsförslagen redan 
på skissnivå arbeta utifrån att kontraster ska vara tydliga.  
 
Riktlinjer från Eskilstuna kommun 
Den grafiska manualen för Eskilstuna kommun har bestämda typsnitt till 
rubrik och brödtext som måste användas. I rubriken ska typsnittet vara 
Gill Sans och i brödtexten ska typsnittet vara Garamond. I bilaga 1 finns 
det utdrag ur den grafiska manualen som rör annonsers utformning.  

Metod 
Metodavsnittet är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar 
metoden för analysen, både gällande val av analysmodell och urval av 
informationsmaterial att analysera. Den andra delen fokuserar på 
arbetsprocessen och tillvägagångssättet för att ta fram produkten.  

Analys 
Jag har använt kvalitativ metod i form av retorisk analys. Den kvalitativa 
metoden är lämplig eftersom jag vill genomföra djupare analyser av ett 
fåtal texter. Med denna metod vill jag besvara frågan hur de retoriska 
medlen används i annonserna från Zkona Zebrafolket. 

Urval av analysmaterial 
Avsikten var att analysera informationsmaterial som hade tagits fram av 
kommuner i samband med att de hade tagit bort obevakade 
övergångsställen. Information om hur procentuellt många obevakade 
övergångsställen som utvalda kommuner hade tagit bort under åren 
2000-2004, samt vart de hade varit placerade i trafiken kunde jag ta del 
av i rapporten Väjningsplikten mot fotgängare på obevakat 
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övergångsställe – reformens genomförande och erfarenheter (VTI, 
2006). Rapporten presenterade resultat från VTI:s kommunenkät år 
2004. De kommuner jag kontaktade var Lund, Östersund, Malmö, 
Sundsvall och Skellefteå. Jag valde dem utifrån följande kriterier: 
• Varierad placering på de borttagna obevakade övergångsställen i 

trafiken (vid 70-väg, huvudgata, lokalgata etcetera.) 
• Mängden borttagna obevakade övergångsställen i procent under åren 

2000-2004 var mellan 10-50 procent 
• Har deltagit i VTI:s kommunenkät år 2004. 

 
De två första kriterierna valde jag eftersom jag ansåg att de med hög 
sannolikhet påverkade dels hur invånarna ställer sig till förändringen, 
dels hur benägna kommunen är att informera om förändringen. Det 
tredje kriteriet valde jag eftersom det var den enda rapporten, som jag 
kunde hitta, där denna typ av information presenterades. De kommuner 
som jag kontaktade uppgav att de nästan enbart hade använt Vägverkets 
informationsmaterial från kampanjen Zkona Zebrafolket. De undantag 
som fanns var inte relevanta att analysera eftersom det bland annat var 
lokal tevereklam och min avsikt var att ta fram liknande material. Jag 
valde att analysera de tre annonser som ingick i kampanjen Zkona 
Zebrafolket och publicerades i landets alla morgontidningar (Vägverket, 
2000, s. 4). Jag har inte gjort ett urval utan analyserar samtliga annonser 
eftersom jag vill studera hur ethos, logos och pathos har använts i 
annonserna för att skapa förståelse om varför väjningsplikten införs. Ett 
urval hade inte gett en helhetsbild av hur användandet av de retoriska 
medlen kan skilja sig åt trots gemensamt syfte. På vilket sätt annonserna 
skiljer sig åt behandlas i diskussionen.  

 
Jag har inte kunnat få fram dokument som visar i vilken ordningsföljd 
annonserna publicerades. Per Öhgren, trafiksäkerhetsexpert på 
Trafikverket, var projektansvarig för Zkona Zebrafolket och uppger att 
han inte kan minnas att det fanns någon taktisk plan med en eventuell 
ordning som annonserna publicerades i (personlig kommunikation, 20 
april, 2010). 

Modell för retorisk analys 
Hela kommunikationsprocessen beaktas i en retorisk analys. Den 
analyserar både innehållet, bakgrunden, kontexten, mottagaren, hur 
avsändaren försöker övertyga mottagaren och på vilket sätt detta görs 
(Karlberg & Mral, 1998, s. 11).  

 
En retorisk analysmodell utgör grunden för det som ska studeras och 
måste anpassas efter syftet. Detta framkommer när flera retoriska 
analysmodeller presenteras (Karlberg & Mral, 1998, s. 16; Hellspong, 
2001, s. 106). Jag har anpassat analysmodellen efter principer för 
informationsdesign2 samt valt bort delar som är mindre relevanta i 
sammanhanget. Istället för ett avsnitt där kroppsspråk och röstläge 

                                                 
2 Informationsdesign är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar bland annat kognitionsvetenskap, grafisk form, 
kommunikation och språk (Pettersson, 2003, s. 284). 
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diskuteras kommer jag att beskriva och kommentera annonsernas 
formgivning. De bilder som finns i annonserna kommer att beskrivas 
och kommenteras utifrån min tolkning av dem. Som tidigare nämnt tar 
en retorisk analys hänsyn till hela kommunikationsprocessen. Av denna 
anledning innefatta den sex områden som tillsammans ska ge denna 
helhetsbild. Nedan kommer jag att beskriva vad jag tar upp under 
analysens olika delar och förklara begrepp som används.  

 
Kontext 
När kontexten analyseras är det fyra punkter som berörs: retoriska 
situationen, mottagaren, retoriska problem och avsändaren. För att 
beskriva den retoriska situationen belyser jag sammanhanget som 
annonsen har påverkats av. Mottagaren diskuterar jag utifrån vilka jag 
tror de har nått ut till. De retoriska problemen är sådana som mottagaren 
är medveten om och därför försöker bemöta i annonsen, dessa vill jag 
lyfta fram. När avsändaren ska beskrivas förklarar jag om det är samma 
företag/organisation som har gjort annonsen som är avsändare för den 
(Karlberg & Mral, 1998, s. 22-26). 
 
Disposition 
Inom den klassiska retoriken består dispositionen av fem delar. De delar 
som min analys främst berör är:  
• Exordium är inledningen som syftar till att väcka uppmärksamhet och 

förbereda mottagaren på informationen. 
• Narratio betyder bakgrund eller berättelse. Här försöker avsändaren 

sätta in mottagaren i ämnet.  
• Conslusio är den avslutande delen i ett tal eller i en text. Enligt den 

klassiska retoriken bör den upprepa de viktigaste argumenten 
(Karlberg & Mral, 1998, s. 28-30). 

 
Grundläggande medel för att övertyga 
En kombination av de retoriska medlen används ofta för att övertyga, 
men ibland är någon mer framträdande. Jag beskriver vilket av de 
retoriska medlen som främst används vid argumentationen. Att 
undersöka ethos innebär att titta hur avsändaren beskriver sig själv. För 
att studera logos kan jag se hur fakta används. Gällande pathos 
diskuterar jag vilka känslor som framkallas och varför (Karlberg & 
Mral, 1998, s. 34, 40, 41). 
 
Argumentationsanalys 
Tesen är påståendet eller uppfattningen som avsändaren vill förmedla. 
Den kan vara underförstådd i form av en dold tes. Jag kommer att 
redogöra för tesen och vilka argument de använder för att framföra den. 
 
En annonstext kan vara induktiv eller deduktiv. En induktiv text är 
beskrivande och inger ofta känslan av att mottagaren ska bilda en egen 
uppfattning. En deduktiv text ger istället känslan av att berätta sanningar 
som mottagaren ska acceptera (Karlberg & Mral, 1998, s. 36-38, 44). 
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Stil 
Gällande stilen kommer jag enbart att se vilka stilfigurer som används. 
Stilfigurer är ord som avviker från det ”normala” sättet att beskriva 
någonting. Det finns två typer av stilfigurer, troper och ornament. När 
troper används betyder de något annat än den lexikala innebörden. 
Ornament handlar om mönster, struktur och rytm. När ornament beaktas 
bör det framgå hur det ger variation, rytm eller liknande (Karlberg & 
Mral, 1998, s. 46-47). 
 
Layout 
Jag kommer att beskriva hur bild och text används samt hur de påverkar 
varandra. Jag kommer att beskriva hur bild och text är placerade, vilka 
effekter detta får och hur helheten upplevs. 

Arbetsprocess 
Nedan kommer jag att beskriva arbetsprocessen som ledde fram till 
produkten. Jag kommer att redogöra för hur jag har resonerat kring 
exempelvis målgrupp, budskap, argument och utprovning.  

Målgrupp 
Historiskt har effekter från lokala och nationella 
trafiksäkerhetskampanjer sällan visat några resultat. Detta kan delvis 
bero på att de har utgått från en samhällsinformationsstrategi, vilket 
innebär att informationen har sänts ut till alla utan eftertanke om vilka 
som behöver den (Linderholm, 1997, s. 22). Att icke kommersiella 
kampanjer ofta har diffusare mål, vagare beskrivningar av utgångsläget 
samt avsaknad av förväntat resultat, jämfört med kommersiella 
kampanjer kan också vara en anledning (Palm, 1994, s. 51).  

 
Det vanligaste när en målgrupp definieras är att utgå från demografiska 
aspekter (Palm, 1994, s. 44). De demografiska aspekter som denna 
målgrupp tar hänsyn till är ålder och kommun. Petter Skarin, 
trafikingenjör på Eskilstuna kommun, berättar att målgruppen främst är 
invånare mellan 20-60 år (personlig kommunikation, 28 april, 2010). 
Annonsens budskap ska riktas mot fotgängare eftersom de främst berörs 
av förändringen. Utöver de demografiska kriterierna finns även en 
psykografisk likhet. Med psykografisk menas exempelvis attityd till 
förändring, kunskaper och normer (Palm, 1994, s. 44). Denna likhet är 
inställning till förändringen och innebär att de ej är negativt inställda. 
Med största sannolikhet kommer annonsen även att kommunicera med 
invånare som inte delar denna uppfattning samt andra grupper i 
samhället. Men alla grupper i samhället som organisationer eller företag 
kommunicerar med är inte målgrupper. Heterogena målgrupper har 
beskrivits i termerna publics och the mass. Med publics syftar de på en 
bred heterogen grupp som ibland kan dela åsikter eller beteenden, i 
någon eller några sammanhang. Alla som inte delar åsikter och 
beteenden med publics betecknas som the mass (Linderholm, 1997, s. 
23). De grupper i samhället som är emot att obevakade övergångsställen 
tas bort ingår alltså i the mass och är inte en del av målgruppen. Inom 
ramen för detta examensarbete har jag inte haft möjlighet att göra en 
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utförligare målgruppsanalys. Jag har därför, gällande mottagaren, 
fokuserat på hur information kan anpassas mot en heterogen målgrupp. 

Budskap och val av argument 
Annonsen har två budskap, varav det primära är att informera fotgängare 
om att flertalet obevakade övergångsställen kommer att tas bort och det 
sekundära är att informera om ett trafiksäkert beteende i samband med 
att fotgängare korsar vägen.  
 
Min ena frågeställning handlar om hur de retoriska medlen bör användas 
när denna information ska utformas. I avhandlingen Målgruppen och 
budskapet diskuterar författaren delvis frågan om vilka retoriska medel 
som bör användas till olika målgrupper. Linderholm skriver att 
bearbetning av budskap är en så kallad intrapersonell process som 
påverkas av faktorer som exempelvis upplevd egen handlingskontroll, 
upplevd rädsla och sensationssökning. En målgrupp som upplever rädsla 
tar bättre emot ett budskap med låg skrämmande effekt, jämfört med om 
ett budskap som har hög grad skrämmande effekt (Linderholm, 1997, s. 
104). Allt för skrämmande budskap kan dock resultera i att delar av 
målgruppen vägrar ta emot budskapet. När det gäller skrämmande 
budskap är avsändaren mycket viktig. Trovärdiga avsändare kan 
använda mer skrämmande budskap än mindre trovärdiga avsändare. En 
annan typ av känslomässigt argument som kan användas för att väcka 
uppmärksamhet är humor. Linderholm skriver att humoristiska budskap 
är enklare att minnas samt att dessa budskap ofta accepteras av 
mottagaren (Linderholm, 1997, s. 101-102). Som tidigare nämnt är 
sensationssökning en faktor som påverkar en individs förmåga att 
bearbeta budskap. När begreppet definieras hänvisar Linderholm till en 
engelsk översättning av Zuckermans definition. På svenska kan den 
översättas som ”behovet av förändring, variation och stimuleringens 
intensitet visar sig i många olika aspekter av beteendet. Däribland 
sinnesstämning, sociala och spänningssökande typer av aktiviteter” 
(Linderholm, 1997, s. 35). För att återkoppla till mitt arbete ger denna 
kunskap insikt om vilka karaktärsdrag hos människor som ligger till 
grund för hur ett budskap bäst tas emot av olika personlighetstyper. 
Forskning har visat att personer med en hög grad av sensationssökning i 
större utsträckning tilltalas av känslomässiga budskap. De personer som 
har en låg grad av sensationssökning tilltalas däremot av logiska 
argument (Linderholm, 1997, s. 104). Målgruppen för annonsen är 
heterogen och innefattar både personer med hög och låg grad av 
sensationssökning. Argumenten som används för att kommunicera 
budskapen bör därför vara en blandning av logos och pathos. Ethos är 
viktigt men i detta sammanhang kan avsändarens ethos stärkas genom 
att använda argument inom logos och pathos.   

Annonsens syfte  
Det primära syftet är att informera fotgängare i åldrarna 20-60 år om att 
Eskilstuna kommun har beslutat att ta bort ett flertal obevakade 
övergångsställen i centrala Eskilstuna. Det sekundära syftet är kopplat 
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till det sekundära budskapet som handlar om att informera om ett 
trafiksäkert beteende i samband med att fotgängare korsar gatan. 

Textens utformning 
Under skrivprocessen har principerna för lättläst varit ett förhållningssätt 
för hur en text kan bli enklare att förstå. Jag har medvetet valt att inte 
följa principerna till fullo. Detta har jag gjort för att de kategorier som 
har utgjort underlag för målgruppen inte har baserats på att de 
exempelvis har läsproblem. Med detta sagt är inte lättläst ointressant, 
utan även goda läsare uppskattar och tar enklare till sig lättlästa texter 
(Sundin, 2007, 35). Inom lättläst talar man om olika nivåer av lättläst i 
form av 1, 2 och 3. Nivåerna skiljer sig åt genom svårighetsgraden och 
exempelvis är nivå 1 lämplig för en målgrupp med utvecklingsstörning. 
Den text jag har skrivit stämmer bäst in på nivå 3. Texter inom denna 
nivå behöver inte innehålla bilder, bildspråk kan förekomma, 
meningarna kan vara längre och innehålla bisatser. Detta upplever jag 
stämmer med min text (Sundin, 2007, s. 175). Genom att följa flera av 
principerna har texten blivit tillgängligare för den breda målgruppen. 
Annonsen presenteras på sida 26.  

 
Gällande textens disposition har jag strävat efter att rubriken ska 
avspegla det primära budskapet och att brödtexten ska avslutas med att 
förmedla det sekundära budskapet. Detta är ett sätt att arbeta med 
Sundins princip för lättläst om att lyfta fram budskapet (Sundin, 2007, s. 
146). Jag har även varit konsekvent gällande ordval och använt så 
vardagliga ord som möjligt. Exempelvis använder jag försiktig istället 
för varsam, jag skriver ”de farligaste platserna att korsa vägen på” 
istället för en beskrivning med ord som riskfylld och olycksdrabbad. 
Andra tips som Sundin (2007) ger, och som jag använder mig av är att 
använda skriva konkret (exakt hur många obevakade övergångsställen 
kommer att försvinna) och att visa orsak och verkan. Det görs bland 
annat genom att jag använder ord som ”därför” och formuleringen ”Det 
gör vi för att öka tryggheten”.  
 
Jag har valt att använda mig av delar av visionen ”Den stolta fristaden” 
som Eskilstuna kommun har för år 2020. Detta har jag gjort eftersom 
kommunen sedan år 2009 har påbörjat ett förankringsarbete mot bland 
annat allmänheten (Eskilstuna kommun, 2010). Visionen som bland 
annat innebär att arbeta för en trygg framtid har en tydlig koppling till 
förändringen i stadsmiljön eftersom det handlar om att öka tryggheten. 
Jag använder även ordet ”vi” om Eskilstuna kommun för att lyfta fram 
avsändaren. I texten använder jag ett personligt tilltal som riktas mot 
fotgängare som är målgruppen. 

 
Jag har inte valt att skriva vilken källa jag använder utan jag skriver 
enbart ”svensk forskning”. Att skriva vilken källa som används är något 
som Linderholm menar är viktigt (Linderholm, 1997, s. 99). Sundin 
skriver däremot att texten enbart ska innehålla de viktigaste (Sundin, 
2007, s.176), och enligt min uppfattning är detta inte det viktigaste. Det 
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är snarare tilläggsinformation som bör finnas på webbplatsen som 
annonsen hänvisar till. 

Format 
När jag resonerade kring val av format valde jag ett stående format, trots 
att jag med annonsens grafiska utformning vill skapa associationer till 
svarta tavlan. Annonsens format är 143 mm brett och 220 mm högt. 
Anledningen till val av format berodde även på att jag ville ha liten 
textmängd och enspalt. Med ett stående format kunde annonsens text 
placeras i enspalt utan att raderna blev för långa, och överskrider 55-65 
tecken per rad, vilket påverkar läsningen negativt (Frank, 2004, s. 213).  

Utprovning 
För att testa hur representanter från målgruppen upplevde annonsens text 
genomförde jag en utprovning på fem personer. I artikeln Why You Only 
Need to Test with 5 Users skriver Nielsen att användartester på fler än 
fem personer är onödigt eftersom utprovningspersonerna i stor 
utsträckning hittar samma fel (Nielsen, 2000). Avsikten var dock inte att 
mina utprovningspersoner skulle hitta fel i texterna utan att få underlag 
att besluta vilken av texterna jag skulle gå vidare med för att färdigställa 
annonsförslaget samt få feedback på hur denna text kunde förbättras. 
 
Utprovningarna gjordes i form av individuella läsarundersökningar. 
Inför utprovningen tog jag fram två textförslag som förmedlade 
budskapen på olika sätt. Texterna som provades ut finns i bilaga 2. Den 
ena texten hade mer känslomässig framtoning medan den andra texten 
hade logisk. Utprovningspersonerna fick texterna utskrivna på papper. I 
samband med att de läste igenom texterna uppmanades de att markera 
med en penna om något var svårt att förstå eller om läsningen kändes 
ansträngd. När de hade läst texterna ställde jag frågor och bad dem 
exempelvis berätta vad som kan förbättras, vilken de tyckte mest om och 
varför. Frågorna som utgjorde underlag för utprovningen finns i bilaga 
3. Urval av utprovningspersoner var ett bekvämlighetsurval. Jag har 
dock haft i åtanke att testa på personer som inte tagit del av detta 
examensarbete och som är en del av målgruppen. Något som dock bör 
tilläggas är att åldrarna utprovningspersonerna var mellan 25-32 år. Att 
den äldre delen av målgruppen inte fanns representerad i utprovningen 
är något som jag är medveten om. Min uppfattning är ändå att 
utprovningen uppfyllde sitt syfte eftersom den med representanter från 
målgruppen gav mig underlag till att besluta vilken av texterna jag 
skulle fortsätta med.   

 
Sammanfattning av utprovning 
Generellt tyckte utprovningspersonerna att båda texterna var tydliga och 
de hade inte problem att förstå vad texterna handlade om eller vad 
enskilda ord betydde. Uppfattningen om vilken text de tyckte mest om 
varierade. De två texterna som provades ut finns i bilaga 2. 
 
Flera utprovningspersoner tilltalades av det personliga tilltalet i text 1. 
De uppgav att meningarna: ” Varje dag passerar du flera obevakade 
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övergångsställen. Du kanske passerar dem på väg till bussen eller när du 
går från matbutiken.”, fick dem att tänka på vilka övergångsställen de 
brukar passera. Denna text beskrevs av en utprovningsperson som ”mer 
pedagogisk” än text 2. En brist som några utprovningspersoner upplevde 
med text 1 var att det inte förrän i mitten/slutet av texten framgick 
information om förändringen. En utprovningsperson upplevde att text 1 
hade en ton i språket som påminde om ”skrämsel” och beskrev denna 
som mer uppmanande än den andra texten. Text 2 beskrevs av några 
utprovningspersoner som mer trovärdig än text 1 eftersom det framgick 
att svensk forskning hade visat dessa resultat. I text 2 står det ”Svensk 
forskning visar att obevakade övergångsställen är de farligaste platserna 
att korsa vägen på”. Andra utprovningspersoner tyckte däremot att text 2 
var mindre tilltalande på grund av refereringen till fakta. Text 2 beskrivs 
under utprovningarna som mer ”rak på sak” än text 1. Majoriteten av 
utprovningspersonerna upplevde att rubriken i text 2 gjorde dem nyfikna 
och intresserade av att läsa texten. En av utprovningspersonerna förstod 
dock inte det matematiska talet i rubriken till text 2.  

 
Anpassning efter utprovning 
Efter utprovningen beslutade jag att fortsätta med text 2. Detta gjorde 
jag eftersom text 2 hade fler aspekter som jag ansåg var betydelsefulla 
för budskapen som skulle kommuniceras. Detta är bland annat att den 
berättar tidigt om orsaken till annonsen, den berättar varför beslutet har 
tagits samt den har enbart med det viktigaste. I text 1 förklarade texten 
inte varför övergångsställen kommer att tas bort och genom att börja 
med en personlig formulering kunde beslutet inte presenteras förrän i 
mitten av texten.  
 
Under utprovningen framkom att alla inte förstod rubriken med det 
matematiska talet. I den löpande texten fanns bara ett av talets nummer 
utskrivet. Efter utprovningen bearbetade jag texten och inledde 
exempelvis med en mening som beskriver att det finns 39 obevakade 
övergångsställen i centrala Eskilstuna. Detta ger mottagaren fler 
kopplingar mellan numren i rubriken och den löpande texten.  Jag 
övervägde även att inte ha med summan av talet i syfte att omedvetet få 
mottagaren att tänka på ”svaret”. Jag valde att behålla ”svaret” eftersom 
jag inte hade möjlighet att göra fler utprovningar för att ta reda på hur 
delar av målgruppen uppfattar detta.  
 
Övrig feedback 
Under annonsens arbetsprocess har jag kontinuerligt haft kontakt med 
min uppdragsgivare samt informatörer på Stadsbyggnadsförvaltningen. 
De har tagit del av texterna som provades ut samt det färdiga 
annonsförslaget, och uppmanats att komma med synpunkter. I ett skede 
när enbart annonsens text var färdig fick jag enbart positiv feedback och 
inga förslag på förändringar. När det färdiga annonsförslaget skickades 
till dem framkom några synpunkter. Det var att logotypen för visionen 
”Den stolta fristaden” kan användas istället för Eskilstuna kommun samt 
att bakgrundsfärgen skulle kunna vara orange. Detta färgförslag 
framkom eftersom bakgrundsfärgen i stortavlorna som satt uppe i 
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centrala Eskilstuna under vecka 16 och 17 år 2010 hade denna bakgrund. 
Jag har varit tydlig med att förmedla att jag enbart kommer att göra de 
anpassningar som jag själv står för, det finns trots allt en tanke med den 
svarta bakgrundsfärg jag slutligen valde. Jag har betonat att 
annonsförslaget som överlämnas till dem är ett förslag som de får gör 
förändringar i om de önskar.    

Resultat 
Resultatdelen är uppdelad i två delar. Ena delen handlar om de retoriska 
analyserna och den andra delen är annonsförslaget som har tagits fram.  

Retoriska analyser 
Två steg i den retoriska analysen är gemensam för alla annonser, det är 
kontexten och layout. Detta är gemensamt eftersom de exempelvis har 
samma målgrupp, format och bildmanér. När detta har beskrivits 
kommer annonserna att analyseras enskilt.  

Kontext 
Den retoriska situationen 
Lagen om väjningsplikt infördes i Sverige den 1 maj år 2000. I samband 
med att lagen infördes tog Vägverket fram den rikstäckande 
informationskampanjen Zkona Zebrafolket. Läs mer om den retoriska 
situationen i bakgrunden på sida 5-7. 

 
Mottagaren 
Målgruppen är bred och Sverige är den enda geografiska avgränsningen. 
Dessa annonser har, som tidigare nämnt, publicerats i alla 
morgontidningar vid den aktuella tidpunkten (Vägverket, 2000, s. 4). 
Den breda målgruppen består av fotgängare och fordonsförare, vilket 
märks i annonserna eftersom ett direkt tilltal är riktat mot både 
fotgängare och fordonsförare. Valet av medium gör att målgruppen 
främst består av vuxna människor i åldrarna 45-74 år. Enligt statistik 
från Statistiska centralbyrån har 80-90 procent av dem tillgång till daglig 
tidning. Andelen unga människor, 24-34 år, med tillgång till dagstidning 
har minskat de senaste decennierna. År 2000 hade 50 procent av unga 
vuxna daglig tillgång till tidning i sitt hem (scb.se, 2009). 

 
Retoriska problem 
Vägverket var troligen medvetna om att många upplever obevakade 
övergångsställen som trygga platser att korsa vägen på samt att det är 
svårt att förändra ett inlärt beteende.  

 
Avsändaren 
Inför att informationsmaterial om väjningspliktens införande togs fram 
skedde en offentlig upphandling från Vägverket. Reklambyrån Total 
vann upphandlingen och presenterade kampanjtemat Zkona Zebrafolket. 
Det är alltså Total som har gjort annonserna (Vägverket, i.d., 6). De 
avsändare som står på annonserna är Zkona Zebrafolket, Vägverket och 
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Polisen. Zkona Zebrafolket har en större logotyp på annonserna medan 
Vägverket samt Polisen enbart står med liten text intill logotypen. 

Layout 
Alla annonser är i gråskala, vilket innebär att en färgskala mellan vitt 
och svart används (Pettersson, 2003, s. 247). Det är inte bara annonserna 
som är i svartvitt utan även andra delar av kampanjens material. Det 
används både för igenkänning och som en del av bildmanéret. Varje 
annons har ett bildobjekt som dominerar och väcker uppmärksamhet, se 
bilaga 4-6. Bilder tar generellt stor plats, i vissa fall mer än halva 
annonsytan. De stora bildobjekten är alltid tagna underifrån, vilket kallas 
för grodperspektiv. Objekt i detta perspektiv gör att mottagaren uppfattar 
det som något att se upp till (Pettersson, 2003, s. 443). De stora bilderna 
kommer ofta in från annonsens kortsida. Bilden som föreställer 
trafikskylten för övergångsställen förekommer i alla annonser. Att även 
denna bild är svartvit bryter mot en konvention eftersom den i sitt 
”verkliga” sammanhang används i färg.  
 
Typsnitten och punktstorlekarna som används i annonsernas rubrik, 
mellanrubrik och brödtext är gemensamma för alla annonser. Typsnittet 
för rubriken och mellanrubriken är Gill Sans medan brödtexten är i 
typsnittet Garamond. I kampanjens grafiska profil framgår dessa 
riktlinjer, som annars är vida. De uppger inga punktstorlekar som förslag 
på exempelvis rubrik utan skriver istället:  

 
”Det är inte möjligt att förutse var och hur profilreglerna 
kommer att användas. Därför görs ingen detaljstyrning. 
Användarens goda omdöme måste få råda.”  

(Vägverket, 1998).  
 

Antalet spalter samt bredden på dessa varierar. Två av annonserna har 
tvåspalt medan en har trespalt. Nästan all text på annonserna är svart och 
har vit bakgrund. Detta ger höga kontraster, men det finns några 
undantag. Ett exempel är rubriken i annons 2 som är placerad på en 
svartvit bild och har vit text. Detta gör att rubriken inte syns lika bra som 
i de övriga annonserna. I de flesta annonserna påverkas radlängden av 
bildernas placering eftersom bilderna är figursatta med brödtext tätt 
intill. En konsekvens som detta får är att intrycket upplevs som rörigt. 
Ibland är texten högerjusterad och ibland är den vänsterjusterad.    

Analys av annons 1 
En bild på denna annons finns i bilaga 4.  
 
Disposition 
Annonsen inleds med rubriken ”Vem blir ihjälkörd idag?”. Den 
fortsätter med information om att obevakade övergångsställens 
olyckstatistik gör dem till de farligaste platserna att korsa en väg på. 
Informationen är sannolikt skrämmande för mottagaren eftersom 
exempelvis föräldrar och skolor ofta lär barnen att korsa vägen vid 
övergångsställen, både obevakade och bevakade. Mottagaren är troligen 
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instämmande när texten fortsätter ”så kan det inte fortsätta”. Meningarna 
som kommer efter rubriken är annonsens exordium som sätter in 
mottagarna i ämnet och beskriver varför förändringen behövs.  

 
Huvudtesen är att ”ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken”. 
Innebörden av detta är alltså Nollvisionen. De andra teserna är 
påståenden som stödjer huvudtesen i form av bakgrundsinformation och 
förslag på hur situationen kan förbättras. Argumenten som används för 
att stödja huvudtesen är: 
• Fordonsförare får väjningsplikt den första maj 
• Kör aldrig fortare än 30 km/tim vid övergångsställe 
• Fotgängare ska se sig för innan de går över gatan 
• Fotgängare och fordonsförare ska söka ögonkontakt med varandra 

vid obevakade övergångsställen. 
 

Annonsen avslutas med ett stycke om att både fordonsförare och 
fotgängare har ett ansvar för att undvika olyckor. Att söka ögonkontakt 
och att båda är försiktiga när de närmar sig ett obevakat övergångsställe 
är en del av ”lösningen” på problemet och därmed ett viktigt argument, 
men det är ingen upprepning av argument, vilket annars är vanligt.  

 
Grundläggande medel för att övertyga 
Gentemot målgruppen intar avsändaren en roll som är ”över” 
målgruppen. I rollen ingår att berätta hur ”verkligheten” ser ut, vad som 
gäller (lagen) och vad som förväntas av olika personer i trafiken. Rollen 
framhävs i annonsen vid dessa tillfällen: 
• ”Du måste…” 
• ”Du är skyldig…” 
• ”Kör aldrig…” 

 
Det som ger avsändaren ethos är den uttryckta viljan att olyckorna måste 
minska. De fakta som används behövs sannolikt eftersom den generella 
uppfattningen är att även obevakade övergångställen är trygga platser att 
korsa vägen på. Linderholm skriver att fakta ofta används för att 
förändra en attityd (Linderholm, 1997, s. 98), i detta fall handlar det om 
att förändra mottagarens uppfattning av hur säkra obevakade 
övergångsställen egentligen är. Logos som retoriskt medel är bland 
annat de fakta som inledningsvis presenteras och som stärker ehtos. Det 
är anmärkningsvärt att fakta används utan att föregås av ord som 
exempelvis forskning, studier eller undersökningar. De nämner inte 
heller varifrån informationen kommer, exempelvis om den är nationell 
eller internationell. I avhandlingen Målgruppen och budskapet skriver 
Linderholm att när bevis används är det viktigt att berätta vilken källa 
som har använts (Linderholm, 1997, s. 99).  

 
Avsändaren arbetar både visuellt och språkligt med att framkalla 
känslor. Rubriken och inledningen försöker väcka dels känslan av 
förtvivlan över hur situationen ser ut, dels känslan av ”sanningen” om 
hur verkligheten ser ut. Meningen ”så kan det inte fortsätta” inger hopp 
om att detta inte accepteras. I annonsen vädjar avsändaren till både 



 20

fordonsförare och fotgängare. Till fordonsförare är budskapet ”kör sakta 
och släpp fram gående” till fotgängare är budskapet ”se dig för och sök 
ögonkontakt innan du går över”. Budskapen till båda målgrupperna 
framkallar ansvarskänslor.  

 
Argumentationsanalys 
Huvudtesen (ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken) är 
underförstådd i form av en dold tes. Den skrivs aldrig ut men är placerad 
i narratio. Den förmedlas genom att säga att situationen måste 
förändras. Huvudargumentet som stödjer huvudtesen är ”fordonsförare 
har väjningsplikt från den första maj”. Detta är huvudargumentet 
eftersom det är lösningen och anledningen till hela kampanjen. 
Argumenten som stödjer huvudtesen är logiska och formulerade som 
uppmaningar på hur beteendet ska vara i trafiken vid obevakade 
övergångsställen. Logos och pathos är de retoriska medel som 
avsändaren främst använder för att övertyga. Pathos-argument som 
stödjer huvudtesen används inte, däremot används pathos generellt.  

 
Gällande den argumentativa strukturen är denna annons främst deduktiv. 
Precis som Karlberg och Mral (1998) skriver förmedlar den känslan av 
att berätta ”sanningar” både om hur situationen ser ut och om hur den 
ska förbättras. Inledningsvis upplever jag däremot att texten har en mer 
induktiv framtoning. Den är beskrivande och ger exempel som förklarar 
varför trafiksituationen måste förändras.  

 
Stil 
I annonsen förekommer troper och ornament. Bilden med ett lejon, en 
pojke och en vuxen kvinna utgör en trop. Denna trop påverkar 
mottagarens sätt att se på maktfördelningen i trafiken eftersom objektet 
som representerar fordonsförare framställs som aggressivt. 
Associationen som uppstår till lejonet beror på flera faktorer, dels att 
hela kampanjen har samma bildspråk (djurens situation på savannen), 
dels den generella beskrivningen av lejonet som djurens konung. 
Språkliga troper är uttrycken ”de vita strecken” och ”sätta livet till”. 
Båda avviker från det normala sättet att beskriva någonting. I dessa fall 
handlar det om övergångsställen och hur många som dött på dem. 
Formuleringen att ”sätta livet till” innebär att beskriva människors död 
utan att använda värdeladdade ord. Effekten som detta får är metaforisk 
och det resulterar i en neutral beskrivning. Att skriva ”de vita strecken” 
är också avvikande ordval. Avsikten kan vara att skapa variation i 
texten. I meningen innan nämns exempelvis övergångsställen två 
gånger. Ordet är nästan oundvikligt eftersom de påverkas direkt av 
lagen. De ornament som förekommer i annonsen är bland annat frågorna 
i rubriken samt i det första stycket. Frågorna skapar mönster och struktur 
bland annat för meningsbyggnaden eftersom två av frågorna inleds med 
”Visste du att”.  
 

 



 21

Analys av annons 2 
En bild på denna annons finns i bilaga 5.  

 
Disposition 
Annonsen inleds ”Tänker du rädda några liv i dag?”. Frågan har ett 
direkt tilltal och förmedlar känslan av att ”du” kan bli hjälte i dag. 
Annonsens exodium är rubriken, den gör mottagaren uppmärksam och 
förbereder mottagaren på budskapet. Narratio är den 
bakgrundsinformation och beskrivningen av hur lätt en olycka kan 
hända. De skriver hur skadorna påverkas av fordonets hastighet och utan 
att nämna väjningsplikten beskriver de att det ska bli ”lättare för 
fotgängare att ta sig fram helskinnade” och att ”din hjälp” behövs. 
Huvudtesen är ”du kan rädda liv”. Argumenten som används för att 
stödja huvudtesen är: 
• Lämna företräde till fotgängare vid obevakade övergångsställen 
• Kör aldrig fortare än 30 km/tim före ett obevakat övergångsställe 
• Sänk farten i tätbebyggt område. 

 
Dessa argument stödjer huvudtesen och är direkt riktade till 
fordonsförare och innefattar beteenden som kan rädda liv. Textens 
conslusio upprepar inte några tidigare utskrivna argument men innefattar 
däremot flera.  

 
Grundläggande medel för att övertyga 
Argumenten som används är logiska och trovärdiga, vilket bidrar till att 
ethos stärks. Avsändarens roll är bedjande och upplysande. I rollen ingår 
att förmedla känslan av att mottagaren kan göra ett val som räddar liv, 
att avsändaren inte klarar sig utan mottagarens hjälp och att informera 
om på vilket sätt mottagaren kan rädda liv. Fokus ligger alltså inte på 
vad lagen innebär utan snarare på att fordonsförare kan rädda liv. 
Logiska argument är även de uppmaningar på hur beteendet i trafiken 
ska vara. Exempel på logiska argument och vädjan till förnuft är att 
fordonsförare ska sänka farten i tätbebyggt område och att fotgängare 
ska se sig för innan de korsar gatan.  

 
Inga fakta används utan bara konstateranden som ”har du tänkt på hur 
lätt olyckan är framme?”. Denna fråga efterföljs av en beskrivning på 
hur det kan gå till: ”någon går ut i gatan, du hinner inte väja”. 
Beskrivningen tar inte hänsyn till vem som gör rätt eller fel, utan enbart 
att den som blir påkörd kommer att skadas eller dö, beroende på 
fordonets hastighet.  

 
Både visuella objekt och språkliga beskrivningar framkallar känslor. De 
känslor som annonsen vill framkalla är behövande/betydelsefull och 
ansvarstagande. Den behövande/betydelsefulla känslan infinner sig hos 
fordonsförare som upplever att deras agerande i trafiken spelar roll och 
räddar liv. Fotgängare har också beskrivna beteenden som gör dem 
säkrare i trafiken, men de nämner aldrig deras ”makt” att rädda liv 
genom att exempelvis alltid titta noga innan de korsar vägen.  
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Argumentationsanalys 
Huvudtesen (du kan rädda liv) är tydlig och förekommer med olika 
formuleringar. Det förmedlas första gången till mottagaren genom 
rubriken. Denna tidiga placering kallas för in medias res och betyder att 
komma till saken på en gång. Huvudtesen förekommer både i exordium, 
narratio och conslusio.   

 
De argument som används för att stödja huvudtesen är inom kategorin 
logos. De är formulerade som uppmaningar på hur fordonsförare ska 
agera när de kommer till, alternativt närmar sig, ett obevakat 
övergångsställe. När argumenten tolkas blir slutsatsen att om 
fordonsförare lämnar företräde vid övergångsställen, aldrig kör fortare 
än 30 km/tim vid övergångsställen och sänker farten i tätbebyggt område 
så kommer olyckorna att minska. Bilden med diagrammet förstärker 
denna upplevelse eftersom den visar att få människor dör om en olycka 
inträffar när fordonet inte kör fortare än 30 km/tim.  

 
Den argumentativa strukturen har drag av att vara både induktiv och 
deduktiv. Texten har deduktiva inslag eftersom den berättar på ett 
beordrande sätt (du måste, du är skyldig, kör aldrig) vad fordonsförare 
och fotgängare ska göra respektive inte göra. Den är induktiv eftersom 
den vädjar till fordonsförare om hjälp. 

 
Stil 
Annonsen innehåller både troper och ornament. Troper som förekommer 
är bilden med lejonet och zebran, ordvalen livhanken och helskinnade. 
Bilden är en trop eftersom bildspråket, enligt Vägverkets beskrivning, 
symboliserar fordonsförare och fotgängare. I ett informationsmaterial 
från Vägverket som handlar om kampanjen skriver de: 

 
… Det lurpassande lejonet kastar sig över den intet ont anade 
zebran när denna minst anar det. Som gående är vi lika utsatta 
som zebrorna. Som bilförare upplevs vi som oberäkneliga och 
livsfarliga av de gående. Och poängen är, att vi ofta är både och!  

(Vägverket, 2000, s. 4). 
  

Livhanken är en trop eftersom det är det ovanligt sätt att beskriva detta 
på. Det som syftas med livhanken är livet, att fotgängarna sannolikt inte 
dör om en olycka inträffar. Med helskinnade åsyftas i sammanhanget att 
fotgängarna ska kunna ta sig fram i trafiken oskadade. De språkliga 
troperna förekommer i samband med att en vädjan uttrycks till 
fordonsförare och därefter kommer en beskrivning av hur de kan rädda 
andras liv. Exempel på ornament är det första stycket som beskriver hur 
lätt en olycka inträffar. Till skillnad från resten av texten som är mer 
informerande har det första textstycket en berättande karaktär. Det 
berättande draget resulterar i att beskrivningen enklare kan visualiseras 
och skapar en annan rytm i läsningen.  
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Analys av annons 3 
En bild på denna annons finns i bilaga 6.  

 
Disposition 
Annonsens exordium uppfyller kraven som den klassiska retoriken 
ställer. Rubriken ”Nu upphör djungelns lag”, väcker uppmärksamhet och 
förbereder mottagaren på budskapet eftersom den med ordet upphör 
indikerar på förändring. Rubriken efterföljs av meningarna: 

 
Tillhör du dem som snabbt kör förbi obevakade 
övergångsställen? Låter du fotgängarna vänta tills du passerat? 
Då bör du veta att det är ett allvarligt trafikbrott att göra så i 
fortsättningen. 

 
Detta är annonsens narratio, den har koppling till rubriken och förklarar 
vad förändringen innebär. Narratio är formulerad som en berättelse som 
beskriver ett beteende som är fel och förklarar varför. Det finns flera 
teser i annonsen. Huvudtesen är ”Det är ett allvarligt trafikbrott att inte 
stanna för fotgängare vid obevakat övergångsställe”. Detta är 
huvudtesen eftersom det budskapet som annonsen fokuserar på, vilket 
även avspeglas i rubriken. Argumenten som stödjer huvudtesen är: 
• Från den 1:a maj har fordonsförare väjningsplikt mot gående vid 

obevakat övergångsställe 
• Fordonsförare måste även släppa fram fotgängare på trottoaren som 

väntar på att korsa vägen 
• Fordonsförare ska ha ett beteende som gör att fotgängaren förstår att 

den kommer att bli framsläppt.  
 

Argumenten som stödjer huvudtesen är både ”hårda” och ”mjuka”. Med 
hårda menar jag, i detta sammanhang, lagen och med mjuka önskvärda 
beteenden i samband med väjningsplikt. Annonsens conslusio är en 
uppmaning om att fotgängare ska söka ögonkontakt med fordonsförare 
så de vet var de har varandra.  

 
Grundläggande medel för att övertyga 
Användandet av lagen som argument stärker ethos. Både Vägverket och 
Polisen kan associeras till lagen. Vägverket som den myndighet som 
tidigare ansvarat för trafiksäkerhetsarbete, Polisen eftersom de arbetar 
för att lagen ska följas. Ett sådant logiskt argument i kombination med 
koppling till avsändaren stärker sannolikt ethos ännu mer.  

 
Rollen som avsändaren intar gentemot mottagaren beskriver jag som 
medvetandegörande. Men detta menar jag att de exempelvis inte hotar 
med straff utan fokuserar på att förklara förväntat beteende hos 
fordonsförare och fotgängare. Även denna roll är ”över” mottagaren 
eftersom den berättar för denna hur beteendet ska vara. Logiska 
argument är bland annat den förutfattade mening att lagen ska följas. 
När de skriver att det är ett allvarligt trafikbrott att inte stanna innebär 
det indirekt att de vill att fordonsförare ska stanna. Alla argument som 
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stödjer huvudtesen är logiska och gör att mottagaren drar slutsatser som 
”eftersom det är lagen ska jag följa den”.  

 
Pathos är inte lika framträdande i denna annons, jämfört med de andra. 
Det beror troligen på att de ”sårbara” fotgängarna inte beskrivs. Men det 
finns andra saker som väcker känslor. Språkligt är det främst en 
ansvarskänsla som framkallas genom hänvisningar till lagen. Meningen 
”Då bör du veta att det är ett allvarligt trafikbrott att göra så i 
fortsättningen” lägger fokus på att det är ett brott. Den hade kunnat 
formuleras ”Det är lag på att stanna för fotgängare vid obevakat 
övergångsställe”. Effekten som deras formulering får är att mottagaren 
kan fråga sig om den identifierar sig som en person som genomför ett 
allvarligt trafikbrott. Den kan även associeras till andra allvarliga 
trafikbrott, som exempelvis att köra onykter eller utan bälte, vilket för 
många är ett ansvarslöst beteende. 
 
Argumentationsanalys 
Huvudtesen (det är ett allvarligt trafikbrott att inte stanna för fotgängare 
vid obevakat övergångsställe), är placerad i exordium, narratio och 
conslusio, vilket innebär att den finns i textens olika delar. Tesen 
förekommer med olika uttryck som exempelvis väjningsplikt, lag och 
trafikbrott. De argument som stödjer huvudtesen är logiska och har 
placerats tidigt i annonsen. Det är exempelvis konstateranden (lagen 
införs), förtydliganden (gäller även fotgängare som står på trottoar) och 
beskrivningar på beteende som rör lagen och det sätt som fordonsförare 
agerar efter.  

 
Annonsens argumentativa struktur är huvudsakligen deduktiv. Den har 
beordrande inslag på trafikbeteende och använder lagens införande som 
huvudsakligt argument.  

 
Stil 
De troper som förekommer är bilden på zebran och uttrycket ”djungelns 
lag”. Uttrycket avviker från det normala sättet att beskriva någonting 
och de har inte sin lexikala betydelse. Textens inledning är ett ornament. 
De två frågorna som sedan besvaras bidrar till en viss rytm som skiljer 
sig från den övriga texten.  
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Annonsförslag  
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Diskussion 
Under detta avsnitt diskuterar jag både annonserna och de retoriska 
analyserna samt mitt slutresultat. 
 
Syftet med annonserna är att skapa förståelse för lagen om väjningsplikt. 
Detta görs både genom att ”skrämma” mottagaren, att vädja om hjälp 
och att använda fakta som beskriver situationen. Dessa olika sätt att 
förhålla sig till mottagaren utgör grunden för hur annonsens 
argumentation förs och därmed också vilken typ av argument som 
dominerar. Avsändaren intar oftast en roll som är ”över” mottagaren 
genom att exempelvis använda lagen som argument. I vissa fall intar 
avsändaren dock en bedjande roll där mottagarens makt framställs som 
stor. Detta märks exempelvis i annons 2 (bilaga 5) där de skriver: ”Men 
vi klarar det inte utan din hjälp.” Generellt är det annonsens bilder som 
används för att framkalla känslor och därmed utgör pathos. Ehtos stärks 
främst genom fakta och den förmedlade känslan av att situationen måste 
förändras. De argument som utgör förslagen för hur situationen ska 
förändras är logos. Få studier har undersökt vilka typer av argument som 
är effektivast att använda. En slutsats om vilken annons som har uppfyllt 
syftet på det ”effektivaste” sättet är därför inte möjlig att dra utifrån en 
retorisk analys. Något som dock har konstaterats är att bilder har större 
övertalningseffekt på mottagaren än statistik. Detta gäller i alla 
sammanhang och till alla mottagare (Linderholm, 1997, s. 99). I dessa 
annonser används genomgående stora bilder. Detta är, enligt 
Linderholms resonemang, att betrakta som positivt eftersom målgruppen 
är mycket bred. Bilderna upplevs dock inte som autentiska i 
sammanhanget eftersom de är metaforiska.  

 
Stora delar av brödtexten är gemensam för alla annonser, men 
ordningsföljden varierar. Att tre textstycken förekommer i alla annonser 
kan jag både förstå och ha svårt att argumentera för. Det går att förstå 
eftersom dessa tre stycken är grundläggande budskap som avsändaren 
vill kommunicera. Dessa budskap kan formuleras på flera sätt, men 
eftersom annonser har kort ”livstid” samt eftersom de publicerades olika 
dagar minns mottagaren (i bästa fall) enbart budskapet och inte 
formuleringarna. Att omformulera textstyckena kan ur detta perspektiv 
uppfattas som mindre viktigt. Annonsernas bilder tar dessutom stor plats 
och det inledande stycket är unikt, vilket troligen gör att mottagaren inte 
upplever dessa likheter vid första anblicken. Om mottagaren upptäcker 
att stora textmängder förekommer på alla annonser kan irritationen 
troligen bli större än om annonserna visuellt hade liknat varandra. 

 
Bildmanéret som kännetecknar annonserna är svartvita objekt 
föreställande djur på savannen. Bilderna är tagna ur ett grodperspektiv 
för att inge känslan av att ett objekt (zebran) är sårbart. Det är vanligtvis 
ett av bildobjekten som representerar vad de huvudsakligen innebär, 
exempelvis att människorna representerar fotgängare. De stora 
bildobjekten är ofta frilagda och träder in i annonsen från kortsidan. 
Vägverket uppger att bildmanéret har fungerat mycket bra. De skriver 
att liknelsen mellan djurens beteenden på savannen och människors 
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beteenden i trafiken var uppenbar för de flesta. De skriver även att 
målgrupper för andra kampanjer där zebror har förekommit har kopplat 
samman zebrorna med väjningsplikten (Vägverket, i.d., s. 6). Att 
bildmanéret uppges ha fungerat mycket bra beror sannolikt på att bilder 
tar stor plats i kampanjmaterialet, kampanjens omfattning, intensitet och 
varierade kanaler. Att lagen om väjningsplikt kallas för ”zebralagen” 
skapar även associationer mellan bildobjekten och de som berörs av 
lagen. 

 
Zkona Zebrafolket har likheter med tidigare 
kampanjer från Vägverket. År 1992 
genomförde de kampanjen ”Bilbälte hjälper” 
och materialet från kampanjen visades genom 
tv, tidningsannonser, stortavlor och broschyrer 
(Palm, 1994, s. 161-162). Precis som i Zkona 
Zebrafolket var det bilderna som dominerade 
materialet. De var dessutom svartvita och 
framkallade många känslor, vilket bilderna i 
Zkona Zebrafolket också har gjort. Bilderna 
från ”Bilbälte hjälper” var närbilder på svårt 
skadade ansikten. Dessa bilder ger annonserna 
en annan framtoning som är skrämmande, 
dels för att bilderna upplevs som verkliga då 
de är fotografier, dels för att ansiktena är 
skadade och blodiga. Kampanjen följdes upp 
av Vägverket år 1993 med kampanjen 
”Bilbältet hjälpte”.             Affischer från kampanjerna ”Bilbältet hjälpte” 
                 och ”Bilbälte hjälper” (Palm, 1994, s. 162). 
       

 Även här var materialet svartvitt och dominerades av bilder. Denna gång 
var bilderna på kända svenskar som exempelvis Pernilla Wahlgren och 
Gunde Svan. Bilderna kompletterades med citat om hur det hade gått till 
när de krockade och citaten avslutades med att utan bilbältet hade 
situationen varit helt annorlunda (Palm, 1994, s. 162). Dessa tre 
kampanjer har använt stora och känsloladdade bilder i gråskala. Den 
stora skillnaden är att bilderna i Zkona Zebrafolket hade metaforisk 
innebörd, till skillnad från i ”Bilbälte hjälper” där de avspeglade 
konsekvensen av att bilbälte inte hade använts. Hade samma koncept 
används i Zkona Zebrafolket hade det kunnat vara närbilder på 
människor som har skadats i olyckor vid övergångsställen. 

 
Palm skriver att svenska myndigheter som exempelvis Vägverket och 
Trafiksäkerhetsverket har varit de primära avsändarna i nästan alla 
annonser, trycksaker och reklamfilmer som har handlat om 
trafiksäkerhet (Palm, 1994, s. 61). I kampanjen Zkona Zebrafolket 
upplevs Vägverket och Polisen som sekundära avsändare, medan Zkona 
Zebrafolket är den primära. Palm menar att om exempelvis Vägverket är 
avsändare i en kampanj som handlar om trafiksäkerhet och riktar sig mot 
unga manliga trafikanter kan effekten bli motsatt. Detta eftersom en stor 
del av målgruppen definierar sig som motståndare till myndigheter 
såsom Polisen, Skatteverket och Socialstyrelsen (Palm, 1994, s. 61-62). 
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Genom att låta kampanjnamnet Zkona Zebrafolket bli den visuella 
avsändaren påverkar troligen inte de ”faktiska avsändarna” mottagaren 
negativt i samma bemärkelse. 

Annonsförslag 
Annonsen följer inte konsekvent de fem delar som den klassiska 
retoriken menar att övertygande texter bör göra. Detta beror till stor del 
på att texten är kort, då jag har strävat efter att enbart ha med det 
viktigaste. De fem delarna i den klassiska retoriken har influerat 
modeller för reklam, däribland AIDA, som står för attention, interest, 
desire och action. Likheten som AIDA har med retorikens syn på 
disposition påtalar Palm i avhandlingen Övertalningsstrategier, där han 
hänvisar till Hedlund och Johannesson (1993) som menar att AIDA är 
en förenkling av de retoriska principerna för disposition (Palm, 1994, s. 
77-78). Precis som inledningen enligt den klassiska retoriken handlar 
attention om att väcka uppmärksamhet. Narratio som är den andra delen 
ska sätta in mottagaren i ämnet, vilket kan liknas vid interest. När 
mottagarens intresse har väckts ska huvudtesen presenteras och 
argument lyftas fram. Detta motsvaras i AIDA desire som innebär att 
mottagaren ska agera som avsändaren ”önskar”. Avslutningen inom den 
klassiska retoriken ska upprepa de viktigaste argumenten. AIDA-
modellens action innebär att det ska leda till handling, vilket bland annat 
kan göras genom upprepning av viktiga argument (Hedlund & 
Johannesson, 1993, s. 134-135). Då annonsens text inte innefattar alla 
retorikens delar är det enklare att beskriva textens disposition enligt 
AIDA. Det som väcker uppmärksamhet och intresse är rubriken och 
sammanhanget som den omges av. Pettersson beskriver desire som att 
utveckla köplust (Pettersson, 2003, s. 15) då modellen är avsedd för 
reklam. I detta sammanhang tycker jag att desire bättre kan beskrivas 
som att mottagaren förstår och är positivt inställsam. Den slutliga 
övertalningen som utgör action är uppmaningen att agera trafiksäkert.  

 
Med rubriken och annonsens grafiska formgivning vill jag skapa 
associationer till svarta tavlan. De grafiska objekten är matematiska 
tecken och sättet de används på ger mottagaren ännu en indikation på 
kopplingen till svarta tavlan. När annonsen utformades har jag arbetat 
med de olika typer av kontraster, vilket Frank (2004) menar är viktig för 
formgivning. Kontrasterna som förekommer i annonsen är form, storlek, 
styrka och färg. Skillnaden i kontrast mellan form förekommer i de 
matematiska tecknen, där några har raka och hårda kanter medan andra 
har mjuka och runda former. Vid de matematiska tecknen finns även 
kontrasten mellan storlek och styrka eftersom alla tecken har varierad 
storlek och färg. Jag upplever att skillnaden i storlek och styrka skapar 
ett djup i annonsen, vilket gör den mer intressant. Kontrasten i färg är 
mest framträdande på rubriknivå, där svart ställs emot vitt. Färgerna som 
används är inspirerade från logotypen för ”Den stolta fristaden”.  
 
I den grafiska manualen är det två saker som jag avsiktigt inte tagit 
hänsyn till. Detta är en blå färgplatta som ska finnas i höjd med 
logotypen och sedan punktstorlek för rubriken, se bilaga 1. Den blå 
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färgplattan har jag inte använt eftersom de exempel de visar har vit 
bakgrund, och inte svart som detta annonsförslag. I annonser med 
Eskilstuna kommun som användare har jag även noterat att denna inte 
alltid används. Punktstorleken på rubriken har jag gjort större än 24 
eftersom jag eftersträvar en stilistisk effekt. 
 
När jag resonerade kring vilken typ av argument som bör användas 
konstaterade jag att både logiska och känslomässiga argument bör 
användas eftersom de tilltalar olika personlighetstyper. I annonsförslaget 
finns främst logiska argument. Dessa är bland annat användandet av 
fakta, som även stärker ethos. Andra logiska argument/slutsatser är att 
beslutet kommer att öka tryggheten samt att olyckor vid 
övergångsställen sker för att många människor upplever en falsk 
trygghet där. Det som väcker pathos är meningarna om att ”våra 
åtgärder” inte minskar olyckorna om beteendet i trafiken inte förändras. 
Den känslomässiga aspekten som uppstår grundas i att människor skadas 
och dör i trafiken på grund av att de inte ser sig för innan de korsar 
vägen.   

 
I annonsen drar jag nytta av det retoriska problemet att många 
människor upplever obevakade övergångsställen som trygga platser att 
korsa vägen på. Genom att ställa frågan ”Tycker du att det låter 
konstigt?” öppnar sig möjligheten att förklara och presentera 
argumenten för mottagaren. Likt annonserna i Zkona Zebrafolket utgör 
rubriken ett stilbrott, vars effekt ska göra mottagaren nyfiken och väcka 
uppmärksamhet. Det utgör även en trop eftersom talet symboliserar 
något annat än just det som står.  

 
Det hade varit bättre om fler utprovningar hade gjorts, både på texten 
och på det färdiga förslaget. Nielsen (2000) menar att när en produkt har 
utprovats och åtgärder sedan genomförs bör detta inte ses som en garanti 
på att problemen har blivit lösta. Mitt försök att förtydliga det 
matematiska talet i rubriken behöver inte vara en åtgärdat. Men syftet 
med min utprovning var att få underlag till beslut om vilken texter jag 
skulle använda i annonsen. Enligt min mening uppfyllde utprovningen 
syftet samtidigt som det gav inblick i vilka delar av texterna som 
behövde förbättras.  

 
Det primära syftet med annonsen är att informera målgruppen om att 
obevakade övergångsställen kommer att tas bort. I arbetsprocessen 
resonerar jag kring delar som har påverkat annonsens utformning, men 
det finns betydligt fler faktorer som hade kunnat påverka. Nowak och 
Wärneryd skriver att en grundläggande egenskap som påverkar hur 
mottagaren upplever ett meddelande är kontrasten mot omgivningen 
(Nowak & Wärneryd, 1983, s. 31). Hade annonsen haft en förbestämd 
tidning där annonsering skulle ske hade annonserna i denna kunnat 
studeras, för att sedan dra slutsatser om gemensamma nämnare. Utifrån 
dessa likheter skulle en annons kunna skapas för att med större 
sannolikhet påstå att annonsen skiljer sig från de övriga och väcker 
mottagarens uppmärksamhet. För att ytterliggare öka sannolikheten för 
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att annonsens budskap sprids är repetition viktigt. En reklamforskare 
menar att mer än tre repetitioner inte behövs. De tre repetitionerna har 
olika effekter på mottagaren. Den första skapar medvetenhet, den andra 
visar betydelsen för mottagaren och den tredje påminner om fördelarna 
(Solomon et al., 2006, s. 68). En annons likt den som har tagits fram bör 
alltså införas minst tre gånger för att säkerställa att mottagare tar del av 
informationen.  

Litteraturdiskussion och källkritik 
I bakgrunden har jag lyft fram en studie som visar på olycksstatistiken 
efter att lagen om väjningsplikt mot fotgängare vid obevakat 
övergångsställe infördes (VTI, 2003). Det finns anledning att ha ett 
kritiskt förhållningssätt till detta resultat, något som Brundell-Freij och 
Hök (Stockholms Stad, i.d., s. 16) tar upp i sin litteraturstudie. De 
hänvisar till Berntman & Modén (Berntman & Modén, 2006) som 
jämförde svensk polis- och sjukhusstatistik över skadade i trafikmiljö 
med varandra och fann stora skillnader. När sjukhusens statistik över 
skadade i trafikmiljö jämfördes med polisens statistik saknades cirka 60 
procent (av de som skadats i trafikmiljö) i polisens statistik. Av dessa 60 
procent var 80 procent oskyddade trafikanter (Stockholms Stad, i.d., s. 
48). I rapporten från VTI (2003) baseras statistiken på polisrapporterade 
vägtrafikolyckor, vilket innebär att det finns anledning att tro att det 
skett olyckor med oskyddade trafikanter i trafikmiljö som enbart har 
rapporterats till sjukhusen. Dessa två studier (VTI, 2003; Stockholms 
Stad, i.d.) har använt statistiken från polis, respektive sjukhus och polis, 
med två års mellanrum. Detta ökar sannolikheten för att fenomenet med 
olyckor som inte har rapporteras till polisen bör vara korrekta. Trots ett 
kritiskt förhållningssätt till denna statistik tycker jag att statistiken är 
lämplig att presentera eftersom ökningen med 12 procent är en 
jämförelse baserad på samma register åren innan lagen infördes. Något 
annat som talar för att denna statistik bör stämma är att olyckor som sker 
vid övergångsställen tenderar till att bli mer omfattande, vilket kan 
innebära att de rapporteras till polisen. Det kritiska förhållningssättet 
talar snarare om att statistik som enbart baseras på polisens register över 
skadade i vägtrafikmiljö inte alltid ger en heltäckande bild av 
situationen.  

 
Stora delar av den litteratur som jag har använt är baserad på svenska 
studier, vilket begränsar mängden tillgänglig forskning. Avgränsningen 
är motiverad dels för mitt arbete har Sverige som en geografisk 
utgångspunkt, dels för att svenska studier (Ekman, 1997) har påverkat 
kommunernas beslut att ta bort obevakade övergångsställen (VTI, 2006). 

 
I samband med att jag kontaktade kommuner för att fråga hur de hade 
informerat medborgarna om att de tagit bort obevakade övergångsställen 
använde jag mig av en undersökning som presenterades i 
Väjningsplikten mot fotgängare på obevakat övergångsställe – 
reformens genomförande och erfarenheter (VTI, 2006). Nackdelen med 
att utgå från undersökningen är att den har begränsat sig till antalet 
obevakade övergångsställen som togs bort mellan åren 2000-2004.  
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Det är i dagsläget sex år som denna undersökning inte avser, de flesta 
kommuner gjorde däremot dessa förändringar i trafikmiljön i samband 
med att lagen om väjningsplikt infördes. Det är alltså inte säkert att 
många kommuner har arbetat med dessa trafikförändringar i större 
utsträckning sedan år 2004.  

 
Nielsen (2000) nämner dessa typer av utprovningar i samband med 
användbarhetsproblem i exempelvis webbprojekt. Jag valt att följa hans 
resonemang om antalet utprovningspersoner för att testa min produkt 
även om området inte är detsamma. Detta har jag gjort eftersom jag vill 
veta hur de upplever texterna och vilken de föredrar. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Grafiska riktlinjer 
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Bilaga 2 – Texter till utprovning 
Nedan kan du se de två textförslag som testades vid utprovningen. Texten ”Hur går du?” 
benämns i rapporten som text 1 medan ”39-28=11” benämns som text 2.  
 
Hur går du? 
 
Varje dag passerar du flera obevakade övergångsställen. Du kanske passerar dem på väg till 
bussen eller när du går från matbutiken. De flesta upplever obevakade övergångsställen som 
trygga att korsa vägen vid. Tyvärr är det inte så. 
 
Risken att skadas när du korsar vägen är dubbelt så stor om du använder ett obevakat 
övergångsställe. Därför kommer vi att ta bort de flesta obevakade övergångsställena i centrala 
Eskilstuna. Men det räcker inte. Om olyckorna ska minska måste även ditt beteende i trafiken 
förändras. Glöm inte att se dig för innan du korsar vägen! 
 
Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid. Läs mer på eskilstuna.se/trafik 
 
 
39-28=11 
 

Vi kommer att ta bort 28 obevakade övergångsställen i centrala Eskilstuna. Det gör vi för att 
öka tryggheten. Tycker du att det låter konstigt?  
 
Svensk forskning visar att obevakade övergångsställen är de farligaste platserna att korsa 
vägen på. Många människor upplever en falsk trygghet och är därför inte lika försiktiga när 
de korsar vägen. Om olyckorna ska minska behöver även ditt beteende i trafiken förändras. 
Glöm inte att se dig för innan du korsar vägen! 
 
Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid. Läs mer på eskilstuna.se/trafik 
 
 
 

Bilaga 3 – Utprovningsfrågor 
Frågorna nedan utgjorde underlag för samtal om texterna vid utprovningen. 
 

• Hur upplevde du texterna? 
• Fanns det något som var svårt att förstå i texterna? 
• Vad skulle du vilja förändra i texterna? 
• Vad tyckte du om i texterna? 
• Vilken av texterna tyckte du bäst om och varför? 
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Bilaga 4 – Annons 1 
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Bilaga 5 – Annons 2 
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Bilaga 6 – Annons 3 
 
 

 


