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Sammanfattning 
Eskilskällan är ett samarbete mellan Arkiv, Bibliotek och Museer i Eskilstuna och 

namnet på deras gemensamma mötesplats. Eskilskällan informerar om sin verksam-

het i bland annat fyra skyltfönster på Drottninggatan i Eskilstuna. Dagens texter är 

långa, relativt opersonliga och innehåller mycket information. Texterna är inte heller 

anpassade för sin kontext. 

Syftet med mitt examensarbete var att hitta kärnan i Eskilskällans verksamhet och 

använda den i utformningen av texter som är övertygande och lockande, och som får 

läsaren att besöka Eskilskällans forskarrum. Målet var att texterna med sin retorik och 

stil, kombinerat med den grafiska utformningen, skulle tränga igenom olika typer av 

brus så att de uppmärksammas och fyller sitt syfte. Mina texter är förslag på hur man 

skulle kunna åstadkomma detta. 

I mitt arbete har jag bland annat studerat reklam och varumärken, och deras 

koppling till retoriken. Jag har också noterat skillnaden mellan kommersiella och 

offentliga budskap. 

Slutligen har jag tittat på människans perception och vår bristande förmåga att 

uppmärksamma stimuli som visar sig i periferin av vårt synfält: ett faktum som gör 

det än viktigare att anpassa texters innehåll såväl som deras typografi och grafiska ut-

formning till den kontext de placeras i. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Lena Stenberg, som har varit ett stöd 

under hela arbetsprocessen. Med hennes hjälp har jag avgränsat ett från början 

alldeles för brett arbete, som nog hade krävt en tredubbel arbetsinsats. Lena har 

kommit med förslag och hittat nya infallsvinklar, vilka har gett arbetet ytterligare en 

dimension. 

Tack till Tomas Carlberg arkivarie vid Eskilstuna Stadsarkiv, Anette Pallhed 

Nordh, informationschef vid Eskilstuna kommun och Lotta Lindkvist, grafisk form-

givare vid Eskilstuna kommun, vilka har svarat på frågor och bistått med infor-

mation. 

Jag vill även tacka alla kurskamrater för deras tips och råd. Deras roliga kommen-

tarer har dessutom lättat upp dagar som annars skulle ha känts alltför tunga. 

Slutligen vill jag särskilt tacka Sofia Lagerkvist, kurskamrat och vän. Hennes posi-

tiva inställning till det mesta och hennes driv har varit en inspiration under hela 

studietiden. 
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1. Inledning 
Hur fångar man kärnan i drygt 10.000 hyllmeter material? Material som består av allt 

från dokument, böcker och fotografier till kartor och teckningar? Hur omvandlar 

man kärnan av något till ett budskap som övertygar, lockar och motiverar till 

handling?  

1.1. Bakgrund 
En del tycker att arkiv är dammiga, tråkiga och fulla med gårdagens nyheter. En 

oändlig papperskorg som bara tar plats. För mig är de en guldgruva: en källa till kun-

skap, insikt och förståelse för de generationer som byggt upp det samhälle vi har idag.  

När Sven Holmberg, universitetsadjunkt i illustration vid Mälardalens högskola, 

under ett lektionstillfälle frågade om någon gillade gamla arkiv och skulle kunna 

tänka sig att göra ett examensarbete i samarbete med Eskilstuna Stadsarkiv, var jag 

inte sen att anmäla mitt intresse.  

Eskilskällan är ett samarbete mellan Arkiv, Bibliotek och Museer i Eskilstuna och 

namnet på deras gemensamma mötesplats. Den 26 mars i år invigdes Eskilskällans 

fysiska forskningslokaler i Eskilstuna stadsbibliotek. Här kan forskare hitta lokal-

historisk litteratur och datorer med databaser för att söka källmaterial. I dagsläget har 

Eskilskällan inga värdeord knutna till sin verksamhet1. 

Utgångspunkten för examensarbetet var att i linje med årets tema, flöden och 

processer, utforma förslag till texter som lockar till användande av Eskilskällans 

tjänster. 

1.2.  Problemområde 
Eskilskällan informerar om sin verksamhet i fyra skyltfönster på Drottninggatan 

Eskilstuna. Dagens skyltning består av fyra vepor, två med text och två med foto-

grafier.  

                                                
1 Information från Tomas Carlberg, arkivarie vid Stadsarkivet i Eskilstuna. E-post 2011-04-20. 
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Figur 1 Skyltfönster vid gamla brandstationen, Drottninggatan 1, Eskilstuna. 2011-05-02 kl. 15:30. 

 

Texterna är långa, relativt opersonliga och innehåller mycket information. De är inte 

anpassade för sin kontext. Syftet med texterna är att informera om Eskilskällans 

tjänster. Utöver några rödmarkerade ord och ett par ord i versaler, har texten inga 

utmärkande stilistiska eller typografiska drag som drar uppmärksamhet till sig (se 

3.3.1. Eskilskällan). De två fotografierna i mitten dominerar. 

Förbipasserande färdas ofta i eller på någon form av fordon. Personer som passerar 

till fots störs av omgivande brus, som kan vara allt från väder och vind och den förbi-

passerande trafiken till ljusförhållanden och allmän brådska. 

1.3. Problemformulering 
Huvudfrågan är hur man fångar kärnan i en verksamhet och presenterar den som text 

så att den kan användas också på ett begränsat och brusfyllt utrymme. Dessutom 

tittar jag på hur man kan använda retorik, stilistik och typografi för att gestalta och 

formge texten så att den väcker uppmärksamhet, övertygar och lockar läsaren att till 

exempel utnyttja en tjänst. 

1.4. Syfte och mål 
Syftet med mitt examensarbete är att hitta kärnan i Eskilskällans verksamhet och 

använda den i utformningen av texter som är övertygande och lockande. Målet är att 

texterna med sin retorik och stil, kombinerat med den grafiska utformningen, ska 

tränga igenom olika typer av brus så att de uppmärksammas och fyller sitt syfte. 

1.5. Målgrupp 
Är man intresserad av lokalhistoria eller en inbiten släktforskare har man redan hittat 

till Eskilskällan. Materialet vänder sig därför främst till dem som passerar den plats 

där texterna exponeras. 
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1.6. Kontext 
Texternas innehållsliga och stilistiska utformning är anpassade för en kontext med ett 

begränsat utrymme. De kan användas i olika sammanhang och i olika format.  

1.7. Avgränsning 
De texter som producerats inom ramen för detta examensarbete ska informera om 

Eskilskällans tjänster. Texternas typografi och grafiska utformning är anpassade för 

placering i Eskilskällans skyltfönster på Drottninggatan 1 i Eskilstuna. Jag har inte 

undersökt vilka andra möjligheter Eskilskällan har att informera om sin verksamhet.  
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2. Teori 
Nedan beskriver jag de faktorer som spelar en avgörande roll för utformningen av de 

nya texterna. Eftersom jag i det här arbetet har valt att visa hur man kan använda 

texterna i en specifik kontext och ett specifikt medium, det vill säga skyltfönster och 

affischer, beskriver jag även dessa i slutet av teoriavsnittet.  

2.1. Kommunikation 
Kommunikation är en av de mänskliga aktiviteter som alla känner till, men som få 

kan definiera tillfredsställande. Kommunikation kan till exempel vara att prata med 

varandra eller att sprida information (Fiske 1997:11).  

2.1.1. Marknadskommunikation 
Begreppet marknadskommunikation förklaras traditionellt med en organisations 

insatser för att föra ut en produkt eller tjänst på en marknad (Larsson 2008:37). 

Några varianter av marknadskommunikation gränsar till informationsområdet. Detta 

gäller framför allt social marknadsföring och marknadsföring av tjänster. Marknads-

föring av tjänster och service skiljer sig från varusektorn genom att tjänster konsume-

ras samtidigt som de produceras (Grönroos 2007 refererad i Larsson 2008:38).  

Eskilskällans texter, som informerar om de tjänster verksamheten kan erbjuda, syf-

tar samtidigt till att marknadsföra dessa tjänster.  

2.1.2. Kommunikationsprocessen 
Det finns två framträdande skolor inom området kommunikationsstudier. Den 

första, processkolan, ser kommunikation som överföring av meddelanden. Den inrik-

tar sig på hur sändare och mottagare kodar och avkodar meddelanden samt hur 

sändarna använder olika kanaler och medier för kommunikation. Den andra skolan, 

den semiotiska skolan, ser kommunikation som skapande och utbyte av betydelser. 

Den inriktar sig på hur meddelanden, eller texter, samverkar med människor för att 

skapa betydelser. Med andra ord behandlar den bland annat texters roll i vår kultur 

(Fiske 1997:12).  

De flesta kommunikationsteorier utgår ifrån att någon har ett syfte eller behov av 

att överföra ett meddelande. Sändaren skickar meddelandet via en kanal till mot-

tagaren, som tolkar meddelandet och reagerar på detta på något sätt (Dahlqvist & 

Linde 2005:11-12). 
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Figur 2 Kommunikationsprocessen utgår från sändaren och dennes syfte med 
kommunikationen och slutar med den effekt som skapas hos mottagaren 
(Dahlqvist & Linde 2005:12). 

 

 

Dahlqvist och Linde menar emellertid att ovanstående modell är för enkel och att 

många fler faktorer påverkar kommunikationsprocessen. Brus på olika nivåer stör 

överföringen av meddelandet (2005:12). 

 

 
Figur 3  Brus av olika karaktär stör överföringen av budskap (Dahlqvist & Linde 2005:12). 

 

 

Det tekniska bruset kan vara knaster i radion eller dåligt tidningstryck. Det kognitiva 

bruset handlar om hur många signaler hjärnan kan ta emot och bearbeta samt om 

vilka signaler vi tar emot. Det semantiska bruset kan till exempel handla om stör-

ningar i mottagarens förståelse av det sändaren vill ha sagt (2005:12). 

I det här sammanhanget har alla tre former av brus som beskrivs ovan betydelse 

för målgruppens möjlighet att uppfatta texterna i skyltfönstren. Det tekniska bruset 

består av graden av reflektioner i skyltfönstrens glas vid olika tidpunkter. Varje skylt-

fönster är dessutom indelat i fyra delar: tre svarta lister löper vertikalt längs varje 

fönster. Utöver detta är dekaler i form av en röd tråd och texterna ”ABM”, ”Arkiv”, 

”Bibliotek”, ”Museum” klistrade över nederdelen av skyltfönstren. Dekalerna skym-

mer till viss del texterna (se Figur 1, ovan). Det kognitiva och det semantiska bruset 

kan spela en avgörande roll för om målgruppen uppfattar och förstår texterna som 

ska övertyga, locka och leda till besök hos Eskilskällan.  

Vilken roll spelar placeringen av texterna för målgruppens möjlighet att se dem? 

Hur ska texterna utformas så att personer som läser dem förstår budskapet? Dessa 

frågor belyser jag nedan. 
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2.1.3. Budskapet 
Budskapet är kärnan i all kommunikation. Ett bra budskap gör att en organisatorisk 

kommunikatör i först hand kan intressera en publik för sin sak. Budskapsarbetet 

skiljer sig emellertid till viss del åt för de kommunikatörer som är verksamma inom 

privat och offentlig sektor (Larsson 2008:185). Kommersiella budskap är normalt 

kortare och mindre komplicerade än de offentliga. Offentliga budskap är vanligen 

utförligare och mer nyanserade (2008:188).  

Kunskapen om budskap bygger i stort sett på den klassiska retoriken från antiken. 

Det är huvudsakligen tre faktorer som avgör möjligheten att övertyga och övertala – 

ethos, pathos och logos (2008:185). Jag återkommer till dessa nedan. 

2.2. Retorik 
Alla har vi väl någon gång hört att en bild säger mer än tusen ord. Men ett enda ord 

kan locka, förföra eller till och med avskräcka. Ett enda väl valt ord kan skapa bilder 

och associationer hos mottagaren. 

Sedan länge har man insett vikten av att kunna övertyga, att med rätt argument 

tala för sin sak för att uppnå ett visst syfte. Greker och romare utvecklade under 

antiken de regler och knep som ligger till grund för retoriken. Retorik handlar alltså 

om konsten att övertyga i avsikt att åstadkomma något (Cassirer 1997:15).  

När jag använder ord för att utforma budskap avsett för de texter som ska tas fram 

för Eskilskällan, måste jag se till att dessa ord dels uppmärksammas och dels att de 

övertygar. Orden ska helt enkelt övertyga mottagaren att besöka Eskilskälllans 

forskarrum.  

2.2.1. Retorik och reklam 
Enligt Göran Hägg talar man inte bara om litteraturens och bildens retorik. Han 

menar att man ibland även talar om reklamens eller mediernas retorik, och att retorik 

lika mycket gränsar till reklamens teori och praktisk massmediekunskap som till 

litteraturvetenskapen och berättartekniken (1998:9). Retoriken vägleder oss hur vi 

ska planera våra budskap, från val av argument till själva framförandet (Larsson 

2008:191). Argumenten kan vara allt från att hävda att något är praktiskt och billigt 

till att något ger njutning eller lycka. Ofta kombineras nyttoargument och moraliska 

argument (Hedlund & Johannesson 1993:59). När det gäller argumenten har de 

retoriska begreppen ethos, pathos och logos betydelse (McGuire 2001 refererad i Mral 

& Larsson 2004:17). I den klassiska retoriken har de innebörderna karaktär/moral, 

känsla/sympati/empati och ord/förnuft/ordning (Cassirer 1997:31-32). 
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Ethos (karaktär/moral) visar sig redan i varumärket, där logotypen står för mycket 

av trovärdigheten (Mral & Larsson 2004:22). Ett varumärke kan vara en designad 

symbol som skiljer ett företag eller en produkt från en annan. Det kan även 

representera mer än bara produkten: det kan stå för en viss känsla, en kvalitet eller en 

hel livsstil. Varumärket har alltså två delar: den materiella delen – bildtecknet, och 

innehållet eller den symboliska betydelsen. Logotypen är företagets namn designat i 

ett visst teckensnitt. Vanligtvis ingår logotypen i ett varumärke tillsammans med en 

symbol (Carlsson & Koppfeldt 2003:34). Eskilskällan har ingen designad symbol i 

sitt varumärke. Logotypen är ”Eskilskällan” i en form som följer Eskilstuna kommuns 

grafiska profil (2006). 

Pathos (känsla/sympati/empati) handlar om att väcka känslor av olika slag och 

hänger samman med de mänskliga behoven. Vi känner oss mer delaktiga i förslag där 

vi själva kan få spela en viktig roll. Genom att erbjuda lösningar på problem kan man 

väcka hopp. Hopp kan dessutom väckas när man visar på möjligheter av olika slag, 

till exempel att bli säkrare eller mer framgångsrik (Carlsson & Koppfeldt 2003:73-

74). De nya texterna ska visa läsarna att de tjänster Eskilskällan erbjuder kan ge svaret 

på deras frågor eller lösa deras problem. Hur var det att leva i Eskilstuna på 1800-

talet? Varför hamnade mormorsmor på barnhem? Texterna ska förmedla att genom 

att söka i Eskilskällans arkiv får man både en känsla och förståelse för såväl dåtid som 

samtid. 

Logos (ord/förnuft/ordning) vädjar till människors förnuft och omdöme. Man 

informerar, upplyser och undervisar. Inom reklamen använder man sig av slogans 

eller pay-offs, det vill säga en iögonfallande fras på 4-5 ord som sammanfattar ett 

reklambudskap eller ett företags motto eller identitet (Carlsson & Koppfeldt 

2003:72). De nya texterna ska vara korta och kärnfulla, och även om inte fraserna i 

sig förmedlar annan information än vad ett besök hos Eskilskällan kan ge (utöver var 

det fysiska forskarrummet finns), ska de visa att Eskilskällans forskarrum är en värld 

där det finns oändliga möjligheter till lärande. 

2.2.2. Eskilskällans varumärke 

Som jag nämnt ovan är det ethos – karaktären och moralen – som står för ett företags 

eller en organisations varumärke, men även logos – ord/förnuft/ordning – visar dess 

identitet. I varumärkesprocessen ingår bland annat att ta fram identitet och budskap 

(Kraft & Strandberg 2007:68). Förenklat sett så har varumärket haft två funktioner. 

Den ena är att särskilja organisationen från andra organisationer. Den andra är att 
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åstadkomma detta genom att förmedla dess värderingar på ett sätt som attraherar 

omgivningen (2007:69).  

Även om Eskilskällan ingår i Eskilstuna kommuns organisation, borde de ändå 

hitta något de kan förmedla som visar deras identitet och hur deras verksamhet skiljer 

sig från den övergripande organisationens (det vill säga kommunens). Eftersom den 

offentliga sektorn slåss för att höras och synas på samma arena som en stor mängd 

andra aktörer och budskap, krävs något som gör att den skiljer sig från mängden och 

når ut. En stor del av varumärkesarbetet handlar om att förädla och förmedla organi-

sationens värderingar (Kraft & Strandberg 2007:70).  

Eskilskällan har, som jag nämnt tidigare, inga uttalade värdeord kopplade till sitt 

varumärke. Att hitta värdeord och koppla dessa till Eskilskällans varumärke, skulle 

kunna vara just det som gör att Eskilskällans verksamhet får en egen identitet och 

särskiljer sig från övriga verksamheter inom kommunen. Jag har studerat såväl 

Eskilskällans eget material som skrivelser från kommunen för att hitta något som 

sammanfattar Eskilskällans verksamhet och vad de vill uppnå: något som skulle 

kunna utgöra kärnan till innehållsdelen i deras varumärke. I Eskilstunas Kultur- och 

fritidsnämnds verksamhetsberättelse för 2009 (Eskilstuna kommun 2009) kan man 

läsa följande: 

 
Nu fortsätter arbetet med att fysiskt bygga samman arkivhuset med 
bibliotekshuset. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla en 
gemensam mötesplats för alla som vill inspireras, lära och uppleva 
Eskilstunas historia.  
(2009:94) 

 

De ord som utmärker sig här är inspireras, lära och uppleva. Dessa ord skulle mycket 

väl kunna ligga till grund för en utveckling av Eskilskällans varumärke. De skulle 

dessutom kunna fungera som verksamhetens värdeord. 

2.2.3. Trovärdighet 

Eftersom retorik handlar om konsten att övertyga, menar man att det är viktigare att 

argumenten är sannolika än att de är sanna. Retoriken arbetar med övertygelsefrågor, 

och troligtvis finns det inte någon övertygelse som är mer ”sann” än någon annan 

(Cassirer 2003:18). Jag håller inte med om att det är mindre viktigt att argumenten 

är sanna. Mitt färdiga material ska övertyga och uppnå en viss effekt, men jag anser 

att det är oerhört viktigt att texten är sanningsenlig och därmed trovärdig.  

Texterna till Eskilskällan handlar om att informera om eller göra reklam för de 

tjänster de har att erbjuda. Man får emellertid inte glömma bort att reklam inte bara 
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handlar om en produkt eller en tjänst. Som jag nämnt ovan berör det i allra högsta 

grad även varumärket, det vill säga företaget bakom produkten eller tjänsten. Tappar 

företaget sin trovärdighet, kommer ingen att vilja köpa eller använda dess produkter 

eller tjänster.  

För att behålla trovärdigheten bör man enligt Gustafsson och Rennemark kunna 

bevisa sina påståenden och man bör inte heller ljuga när man utformar reklam 

(2002:67). Jag håller helt med författarnas resonemang. Enligt mig är retorik + 

sanning ingen omöjlig kombination. Det är tvärtom något som bör eftersträvas. 

2.3. Stil 
Hur ett visst innehåll framställs och den effekt detta får är en bra beskrivning av 

begreppet ”stil”. Om man undersöker förhållandet mellan form, innehåll och effekt 

kan man ställa sig frågan: hur framställs vad med vilken verkan? (Cassirer 2003:32) 

Man kan karaktärisera en text utifrån en rad stilaxlar, som beskriver förhållandet 

mellan innehållet och språket och den effekt detta får. Exempel på sådana stilaxlar 

kan vara om texten är talspråklig eller skriftspråklig, personlig eller opersonlig, eller 

om den är lättläst eller svårläst (Cassirer 2003:16).  Melin och Lange beskriver ett 

liknande sätt att karaktärisera, eller analysera, en text. De utgår från stilistiska 

begreppsklasser, vilka oftast är arrangerade i poler, där till exempel tal blir motsats till 

skrift. Polerna innebär att texten till exempel kan vara mer eller mindre talspråklig på 

en skala mellan absolut skriftspråklig till absolut talspråklig. Exempel på andra poler 

är konkret-abstrakt, enkel-komplicerad, informationspackad-tunn, personlig-officiell 

(2000:10-11). 

Det är här nyckeln till utformningen av materialet ligger. Med hjälp av stil och 

ton anpassade till sammanhanget, måste jag försöka undanröja mottagarens alla 

eventuella förutfattade meningar och mentala bilder av dammiga högar med papper 

och långa rader av otillgängliga arkivhyllor med tunga pärmar.  

2.3.1. Språket 
Även om det är innehållet i texten – argumenten – som är det primära, så är den 

språkliga utformningen också viktig. Man bör använda en klar och ändamålsenlig stil 

och ett korrekt språk. Dessutom bör man använda rätt ord och undvika vaga och 

allmänna uttryck. Språket blir ändamålsenligt om det uttrycker känsla och karaktär 

och är anpassat till sitt ämne. Det senare ökar dessutom trovärdigheten. Det är även 

viktigt att vara tydlig och använda vanliga, begripliga ord (Cassirer 1997:41). 
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Om man vill övertyga människor räcker det inte att språket är kort, klart och 

tydligt; det måste också finnas något som gör att vi stannar upp, som vi överraskas av 

och som gör att vi ser saker i ett nytt ljus (Hedlund & Johannesson 1993:98). För att 

åstadkomma detta kan man använda sig av olika stilfigurer. 

2.3.2. Stilfigurer 
Stilfigurer är den gemensamma termen för troper och figurer. En trop är ett uttryck, 

ett ord eller ordkombinationer där betydelsen förändras i förhållande till normal-

språket. En figur visar en avvikelse från den normala sammanställningen av orden. 

Troper och figurer används för att förstärka effekten av ett uttryck (Cassirer 

2003:202).  

Stilfigurerna har tre huvuduppgifter: de ska informera och göra texten tydlig och 

begriplig, de ska inge lust, och de ska inspirera, rycka med, röra och påverka. Stil-

figurer som informerar och gör texten tydlig och begriplig är till exempel liknelser 

(månen är rund som en ost [mitt exempel]) och rytm. Rytm innebär att texten har en 

viss regelbundenhet i främst betoning och frasering. En anafor är exempel på en 

stilfigur som ska inge lust: ”Jag kom, jag såg, jag segrade”. Här upprepas samma 

inledningsord i några fraser som följer efter varandra. Reklamstilen ska inspirera, rycka 

med, röra och påverka. Den präglas av bland annat allusioner (anspelningar på hän-

delser eller personer) och ordlekar. Ett exempel är ”När det ringer där du borde vara, 

kan du svara där du är” (reklam för mobiltelefon) (Cassirer 2003:203, 207-216).  

Jag vill att mina texter ska vara tydliga och informerande. De ska även inspirera 

och påverka läsaren. Med hänsyn tagen till kontexten i det här arbetet – utomhus-

reklam – ska detta ske med endast några få väl valda ord. Enligt Hedlund och 

Johannesson innebär stilfigurer alltid en förtätning av språket, vilket just innebär att 

man med figurer kan säga oerhört mycket med några få ord (1993:105). 

Det finns många olika troper och figurer som kan användas för att förstärka, eller 

smycka, språket. Under 4. Genomförande beskriver jag de stilfigurer jag har valt att 

använda i mina texter. 

2.4. Typografi 
Om man vill förmedla ett budskap på ett effektivt sätt, är det emellertid inte enbart 

argumenten och stilen som är viktiga. Innan mottagaren kan ta till sig och förstå 

innehållet i ett budskap, måste han eller hon kunna se vad det står. Med hjälp av 

typografi gör man innehållet läsligt. Den får inte bli ett hinder mellan läsaren och 

innehållet. Man bör alltså inte bara lägga ner omsorg på att utforma innehållet i 
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texten, utan även på att ge den tryckta texten en form som gör att läsaren uppfattar 

budskapet (Hellmark 2004:21). Hellmark citerar i Typografisk handbok Stanley 

Morrison, engelsmannen som skapade typsnittet Times: 

 
”Typografi kan definieras som konsten att rätt arrangera det som ska 
tryckas för ett speciellt ändamål: att ordna bokstäverna, fördela ljusrum 
och vårda sig om bokstavsmaterialet så att läsarens förståelse av texten 
underlättas maximalt.” 
(2004:21) 

 

Det är alltså en mängd små detaljer som samverkar för att skapa lugn, harmoni och 

enhetlighet på en bok- eller tidskriftssida [eller annan trycksak: min kommentar] 

(Hellmark 2004:21).  

Den typografiska utformningen av de nya texterna följer Eskilstuna kommuns 

Grafiska profil (2006) (se 4.2.2. Typografi). 

2.5. Grafisk form 
Begreppet grafisk form definieras som resultatet av grafisk formgivning, det vill säga 

fördelningen av rubriker, olika texter, tabeller, foton och teckningar. Grafisk 

formgivning avser arbetet med att planera och utforma grafiska produkter med hänsyn 

till utförande, layout och typografi, både när det gäller praktiska som estetiska 

aspekter (Pettersson 2003:229). 

När man arbetar med grafisk form är det innehållet som bör styra formen och inte 

tvärtom. Formen kan inte rädda eller dölja en dålig idé eller ett uselt innehåll. Det är 

formen som leder mottagarens öga rätt och innehållet som får henne att förstå 

(Bergström 2009:216). 

2.6. Utomhusreklam 
Utomhusreklam är ett samlingsbegrepp för affischreklam, trafikreklam och ljusreklam 

(Dahlqvist & Linde 2005:118). Även om Eskilskällans material visas i fyra skylt-

fönster, befinner sig målgruppen utomhus. I detta arbete betraktar jag därför texterna 

som utomhusreklam i affischform.  

Med hjälp av utomhusreklam får man chans att ständigt påverka målgruppen 

(Gustafsson & Rennemark 2002:140). Även om utomhusreklam når ut till många 

människor, går det inte att jämföra olika typer av utomhusreklam. Bussar med 

reklam täcker en större yta än till exempel affischer med fast placering (Dahlqvist & 

Linde 2005:119). I det här sammanhanget kommer texten att ha en fast placering vid 
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Drottninggatans utfart mot Hamngatan och mitt emot Vattenpalatset. Denna place-

ring borde rent teoretiskt innebära en relativt hög exponering för såväl fordonsburna 

som gående trafikanter.  

 

  
Figur 4–5 Skyltfönstrens placering vid Drottninggatans utfart mot Badhusrondellen och 

Hamngatan. 

 

I det här arbetet visar jag hur de nya texterna skulle kunna exponeras i form av 

affischer i skyltfönster. Nästan all affischering har kort exponeringstid, dessutom läser 

man affischerna ur ögonvrån i förbifarten, till exempel på väg till eller från jobbet. 

Det är därför viktigt att budskapen är enkla och att de går snabbt att uppfatta. 

Mycket av utomhusreklamen präglas trots detta av långa texter, för detaljrika bilder 

och svårlästa teckensnitt (Gustafsson & Rennemark 2002:141-142). Materialet i 

skyltfönstren på Drottninggatan har visserligen en relativt lång exponeringstid, cirka 

tre månader2, men som jag nämnt ovan är dagens texter relativt långa och inte 

anpassade för den kontext i vilken de är placerade. Däremot är teckensnittet lättläst 

och av en teckengrad som är anpassad efter textmängden och storleken på 

exponeringsytan. 

2.7. Perception: om delad uppmärksamhet 
Att försöka få förbipasserande att uppmärksamma informationen i skyltfönstren på 

Drottninggatan kan innebära vissa svårigheter. Många av dem som passerar befinner 

sig i en bil eller på en buss, och framför allt föraren av bilen fokuserar som sig bör på 

färdriktningen och på vad som kan vara relevant för framförandet av bilen. Passa-

gerarna i bussen kanske pratar i telefon eller med någon medresenär, eller skickar sms.  

Harold Pashler menar att begränsningar i vår kapacitet är en obestridlig del av 

människans mentala liv. Vissa begränsningar av människans perception och presta-

tionsförmåga bestäms av hur stimuli ser ut och av de yttre sensoriska förmågorna. Ett 

exempel på en sådan begränsning är vår bristande förmåga att uppmärksamma 
                                                
2 Information från Anette Pallhed-Nordh, Informationschef Eskilstuna kommun. E-post 2011-05-04. 
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stimuli som visar sig i periferin av vårt synfält. Vi har även svårt att utföra två upp-

gifter samtidigt. Det är till exempel endast den vårdslöse bilföraren som försöker 

ställa in radiokanalerna på bilstereon samtidigt som han eller hon kör där det är 

mycket trafik (1995:72). Det är alltså rimligt att anta att det är mycket svårt för den 

som framför någon form av fordon, att samtidigt uppmärksamma något som sveper 

förbi i periferin.  

 

 

I följande avsnitt beskriver jag de metoder jag har använt för att få en djupare för-

ståelse för problemet. Metoderna utgör också den bas som, tillsammans med de olika 

teorier jag beskrivit ovan, har legat till grund för den slutliga utformningen av 

texterna. 
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3. Metod och emipri 
En metod är ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Det finns två 

olika metodiska angreppssätt: kvantitativa och kvalitativa metoder. Den viktigaste 

skillnaden mellan dessa är hur vi använder oss av siffror och statistik (Holme & 

Solvang 1997:13). 

En viktig aspekt inom forskningen är de etiska krav som utgör gränser för vad vi 

bör forska om. Kraven utgör inga gränser för forskningens frihet, men de innebär 

däremot en grundval för forskningen som betyder att respekten för den enskildes 

människovärde ska värnas (1997:33). Jag återkommer till detta nedan. 

I mitt arbete har jag använt mig av en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse av problemet och 

beskriver helheten av det sammanhang som studeras. Den kvantitativa metoden är 

mer strukturerande och formaliserande, och präglas av kontroll från forskarens sida 

(1997:14). Det finns ingen absolut skillnad mellan metoderna, utan man kan med 

fördel kombinera kvantitativa och kvalitativa element i samma undersökning 

(1997:76).  

Enligt Holme och Solvang är det viktiga att vi väljer den metod som passar bäst 

för den frågeställning vi arbetar med (1997:75). Jag har därför valt de metoder som 

jag anser bäst kan hjälpa mig fram till svaret på mina frågor. Utgångspunkten är att 

först få en förståelse för den miljö skyltfönstren finns i, samt hur och om det som 

presenteras i fönstren uppmärksammas av förbipasserande. Dessa resultat har, 

tillsammans med retorik, stilistik, typografi och grafisk form legat till grund för 

formgivningen av texterna. 

3.1. Direkt observation 
En direkt observation innebär att man observerar någon annans beteenden, och att 

man kan bilda sig en uppfattning om vad beteendena har för innebörd. Observatören 

står helt utanför och den som observeras styr helt sina uttryck och beteenden. Den 

här metoden är överlägsen när man vill registrera rena sinnesdata (att passivt regi-

strera vad någon har för sig), men den ger endast ytliga förståelsedata (innebörden av 

det man registrerar). Den bör därför kombineras med andra metoder (Eneroth 

1984:112-113, 117). 

För att få en uppfattning om hur många som rör sig i området runt skyltfönstren 

på Drottninggatan, och hur många som faktiskt lade märke till innehållet i skylt-

fönstren, gjorde jag observationer vid två olika tidpunkter samma dag. Obser-
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vationerna gjordes från två olika platser. Vid observationerna noterade jag också hur 

många fordon (bilar, bussar, cyklar) som passerade på Drottninggatan.  

Jag noterade varken uppskattad ålder eller utseende på de personer som passerade 

vid observationerna, och jag fotograferade dem inte heller. Observationernas karaktär 

var av sådan art att resultatet inte skulle kunna åsamka personerna någon skada. Jag 

anser därför att observationerna uppfyllde de etiska krav man kan ställa på under-

sökningar av denna karaktär. 

 

Observation 1 gjordes från en plats på andra sidan Hamngatan/Badhusrondellen, 

snett emot skyltfönstrens placering på Drottninggatan. 

 

  
Figur 6–7 Observationsplats 1. Hamngatan/Badhusrondellen. 

 

Observation 2 gjordes från en plats bakom ett fönster i Vattenpalatsets lokaler, mitt 

emot skyltfönstren på Drottninggatan. 

 

  
Figur 8–9 Observationsplats 2. Vattenpalatset. 

 

Vid observationerna tog jag inte hänsyn till om fotgängarna passerade skyltfönstren i 

södergående eller norrgående riktning, utan enbart på vilken sida av vägen de gick.  

Jag studerade antalet passerande fordon enbart för att få en uppfattning om i 

vilken mån dessa stör möjligheterna att uppmärksamma budskapen i skyltfönstren. 
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När det gäller fordonstrafiken noterade jag enbart om den passerade i södergående 

eller norrgående riktning.  

De olika variablerna i tabellerna nedan har följande betydelser:  

 

Tittade. Fotgängarna vred uppenbart på huvudet och tittade på skyltfönstren. 

Stannade. Fotgängarna stannade och det var uppenbart att de läste texten i skylt-

fönstren. 

Tittade ej. Fotgängarna passerade skyltfönstren utan att uppenbart titta på skylt-

fönstren. 

Skyltfönstrens sida. Fotgängarna passerade på samma sida av Drottninggatan som 

skyltfönstren är placerade.  

Motsatt sida. Fotgängarna passerade på motsatt sida av Drottninggatan. 

Norrgående. Fordonen körde i norrgående riktning mot Badhusrondellen. 

Södergående. Fordonen körde i södergående riktning mot tågstationen. 

3.1.1. Insamlade data 

Observation 1: Måndag, 2011-05-02, kl. 08:45 – 09:30 

Väderförhållanden: Sol, ca. 5oC, blåsigt 

 

KVINNOR Tittade Stannade Tittade ej 

Skyltfönstrens sida 2 0 7 

Motsatt sida 0 0 20 

Summa 2 0 27 

Totalt passerat 29 

 

MÄN Tittade Stannade Tittade ej 

Skyltfönstrens sida 2 0 6 

Motsatt sida 0 0 13 

Summa 2 0 19 

Totalt passerat 21 

 

FORDON Bilar* Bussar Cyklar 

Norrgående 47 2 6 

Södergående 53 1 10 

Summa 100 3 16 

Totalt passerat 119 

* Till kategorin bilar räknas här alla motordrivna fordon  
utöver bussar. 



Mälardalens högskola  Annica Ranestedt VT2011 
 

 

 27 

Observation 2: Måndag, 2011-05-02, kl. 14:40-15:25 

Väderförhållanden: Växlande molnighet, ca. 7oC,  

blåsigt och regnskurar 

 

KVINNOR Tittade Stannade Tittade ej 

Skyltfönstrens sida 2 0 11 

Motsatt sida 1 0 25 

Summa 3 0 36 

Totalt passerat 39 

 

MÄN Tittade Stannade Tittade ej 

Skyltfönstrens sida 3 0 15 

Motsatt sida 3 0 25 

Summa 6 0 40 

Totalt passerat 46 

 

FORDON Bilar* Bussar Cyklar 

Norrgående 119 1 11 

Södergående 111 0 3 

Summa 230 1 14 

Totalt passerat 245 

* Till kategorin bilar räknas här alla motordrivna fordon  
utöver bussar. 

3.1.2. Analys av data 
Observationerna visade att cirka 6,9 procent av de kvinnor som passerade på Drott-

ninggatan vid den första observationen tittade på innehållet i skyltfönstren och cirka 

7,7 procent vid den andra observationen. Skillnaden var alltså marginell.  

Cirka 9,5 procent av de män som passerade på Drottninggatan vid den första 

observationen tittade på innehållet i skyltfönstren och cirka 13 procent vid den andra 

observationen. Skillnaden mellan de båda observationerna var något större än för 

kvinnorna, men den är inte signifikant och beror troligtvis på att antalet män som 

passerade vid den andra observationen var dubbelt så många som vid den första 

observationen. Sannolikheten att fler skulle notera innehållet i skyltfönstren var alltså 

högre. 

Totalt innebär detta att cirka 8 procent av fotgängarna som passerade Drottning-

gatan vid den första observationen noterade innehållet i skyltfönstren. Vid den andra 

observationen var siffran 10 procent.  
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Ingen av fotgängarna som passerade på Drottninggatan vid de båda observatio-

nerna stannade och läste informationen.  

Antalet fordon som passerade vid den andra observationen var drygt dubbelt så 

många som vid den första observationen. Detta kan ha betydelse för om fotgängare 

på motsatt sida från skyltfönstren har möjlighet att se innehållet i skyltfönstren, eller 

om sikten skyms av förbipasserande fordon. 

Vid observationen på morgonen kunde jag konstatera att ljusförhållandena var 

sådana, att det var svårt att se innehållet i skyltfönstren på grund av reflektioner i 

glaset.  

Vid båda observationerna var det tydligt att de fotgängare som passerade hade ett 

mål. De verkade inte befinna sig i området av samma anledning som man kanske 

befinner sig på en gågata med butiker, där man strosar runt utan något specifikt mål. 

Detta kan ha betydelse för i vilken omfattning fotgängarna tar sig tid att stanna och 

läsa informationen i skyltfönstren, om de uppfattat att den finns där. 

3.2. Deltagande observation 
Eftersom enbart den direkta observationen inte gav de svar jag sökte, fyllde den del-

tagande observationen ut luckorna och gav en ökad förståelse för hur skyltfönstren 

uppfattas. Den deltagande observationen innebar alltså att jag själv deltog i den verk-

samhet som skulle observeras. Till skillnad från den direkta observationen, möjlig-

gjorde metoden insamlande av såväl sinnesdata som förståelsedata (Eneroth 1984: 

116-117). 

3.2.1. Insamlade data 

Observation 1: Söndag, 2011-05-01, kl. 09:28-09:29 

Väderförhållanden: sol, cirka 10oC, blåsigt 

 

Observationen innebar att jag som passagerare i en bil försökte bilda mig en upp-

fattning om möjligheten att hinna läsa texten i skyltfönstren innan bilen passerat 

dessa. Observationen utfördes i både norrgående och södergående riktning. 
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Figur 10–11 Drottninggatan, södergående riktning  kl. 09:28. Omgivningen reflekteras  i 

fönsterglasen. 

 

  
Figur 12–13 Drottninggatan, norrgående riktning kl. 09:29. Omgivningen reflekteras i fönsterglasen. 

 

Observation 2: Måndag, 2011-05-02, kl. 09:45 

Väderförhållanden: sol, ca. 5oC, blåsigt 

 

Observationen innebar att jag som fotgängare på båda sidor om Drottninggatan för-

sökte bilda mig en uppfattning om möjligheten att hinna läsa texten i skyltfönstren 

utan att stanna. 

 

  
Figur 14–15 Drottninggatan kl.09:45. Omgivningen reflekteras i fönsterglasen. 
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Observation 3: Måndag, 2011-05-02, kl. 15:30 

Väderförhållanden: Sol, cirka 10oC, blåsigt 

 

Observationen innebar att jag som fotgängare på båda sidor om Drottninggatan för-

sökte bilda mig en uppfattning om möjligheten att hinna läsa texten i skyltfönstren 

utan att stanna. 

 

  
Figur 16 Drottninggatan kl. 15:30. Inte så 

mycket reflektioner i fönsterglasen. 

 

3.2.2. Analys av data 
Vid observation 1 kunde jag konstatera att det var omöjligt att hinna läsa all text när 

man passerar skyltfönstren i en bil. Ljusförhållandena vid tidpunkten för observa-

tionen gjorde också att den omgivande miljön reflekterades i fönsterglaset, vilket 

gjorde innehållet svårt att uppfatta. Det var framför allt svårt att se vad bilderna i 

fönstren föreställde. 

Vid observation 2 noterade jag samma problem som vid observationen med bil, 

det vill säga reflektionerna i glaset gjorde det svårt att uppfatta innehållet. När jag 

passerade på motsatt sida på Drottninggatan konstaterade jag emellertid att reflek-

tionerna i fönstren innebar ett mindre problem än när jag passerade på samma sida 

som skyltfönstren. Inte vid något av tillfällena var det möjligt att ta till sig någon 

information utan att stanna. 

När jag gjorde observation 3 var ljusförhållanden annorlunda och reflektionerna i 

fönsterglasen inte så störande. Jag tyckte emellertid att de två fotografierna drog upp-

märksamheten från texten. Några av orden i texten har en röd färg: Arkivhuset, 

personal, arkiv, 2011, Eskilskällan. Två av orden är satta i versaler: Arkivhuset och 

Eskilskällan. Det är dessa ord man möjligtvis skulle kunna uppmärksamma utan att 

stanna. Varje enskilt ord taget ut sitt sammanhang ger emellertid ingen förståelse för 

det totala innehållet. 
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I efterhand kan jag konstatera att den här observationen färgas av att jag redan i 

förväg vet att det sitter texter i skyltfönstren. Det var svårt att låta bli att medvetet 

vrida på huvudet och titta på materialet. Det är emellertid uppenbart att eftersom det 

var svårt att läsa texterna trots att jag var medveten om deras existens, borde det rim-

ligtvis ha varit ännu svårare om jag inte visste att de satt där. Personerna i den direkta 

observationen befann sig i den senare situationen. 

3.3. Textvärdering 
För att få en uppfattning om vad som karaktäriserar de texter Eskilskällan har idag, 

gjorde jag en värdering av texterna utifrån de stilaxlar och poler som beskrivs under 

2.3. Stil. Jag ville även se hur ABM-samarbeten i andra kommuner/län formulerar sin 

information och om de använder några värdeord i sina texter. Mitt val föll på ABM 

Jönköpings län, Kulturarv Sydost (ABM i Blekinge) och ABM Alingsås. Eftersom jag 

inte hade möjlighet att besöka dessa platser för att studera deras eventuella marknads-

föring på plats, studerade jag texterna på deras respektive webbplatser. 

3.3.1. Eskilskällan 
De nuvarande texterna som används i skyltfönstren på Drottninggatan 1 för att 

marknadsföra Eskilskällan lyder: 

 

Text 1: 
ARKIVHUSET, fd brandstation, är platsen där källorna till Eskilstunas 
historia tas om hand, bevaras och tillgängliggörs! 
 
Här finns personal och arkiv från Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna 
stadsarkiv, Företagens arkiv i Sörmland, Föreningsarkivet i Sörmland, 
Sverigefinländarnas arkiv och Svenskt Barnbildarkiv. 

 

Text 2: 
2011 öppnar vår gemensamma reception med forskarrum, Eskilskällan 
inne i Eskilstuna stadsbibliotek. 
 
Välkommen att ta del av Eskilstunas historia, välkommen till 
ESKILSKÄLLAN! 
 
ESKILSKÄLLAN 
– Om Eskilstunas historia! 
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Enligt teorierna för hur text i utomhusreklam bör vara utformad, är Eskilskällans 

nuvarande text för lång. Om man utgår från Cassirers stilaxlar (2003:16-17) är den 

dessutom relativt opersonlig: den saknar till exempel du-tilltal. Texten är visserligen 

informativ, men den innehåller för mycket information för den kontext den är 

placerad i och den är för skriftspråklig och formell för sammanhanget. Texten infor-

merar om Eskilskällans verksamhet, utan att vara särskilt lockande. 

3.3.2. ABM Arkiv Bibliotek Museum i Jönköpings län 
ABM Jönköpings vision är att tillgängliggöra länets gemensamma kulturarv när som 

helst, var som helst. Med sin internetportal vill de synliggöra länets rika källor på ett 

samlat och lättillgängligt sätt för kunskapsinhämtande och befruktande möten (ABM 

Arkiv Bibliotek Museum i Jönköpings län 2011).  

Texten på startsidan är personlig och riktar sig till läsaren/målgruppen med sitt 

du-tilltal. Den är informativ samtidigt som den är lättläst och informell.  

 
Gravar.se är sökmotorn för dig som letar information om en vän, 
släkting eller annan person som är avliden. Gravar.se är även utmärkt för 
dig som t.ex. släktforskar då du får fram information om var den avlidne 
finns begravd samt information om andra släktingar inom samma 
gravplats. 

 

Texten på sidan som beskriver ABMportalen är däremot saklig, opersonlig och 

formell. Den är informativ, men verkar inte vara utformad med målgruppen i fokus.  

 
Med anledning av en motion till landstinget om samverkan mellan arkiv, 
bibliotek och museer (ABM) beslöt landstingsfullmäktige 2003-06-17--
18 att uppdra till landstingsstyrelsen att anordna en konferens för att 
belysa de aktuella samverkansfrågorna. Regional utveckling fick av 
styrelsen uppdraget att handlägga ärendet. 

 

Texten på webbplatsen informerar om ABM Jönköping, men bortsett från startsidan 

är texterna inte särskilt lockande. 

3.3.3. Kulturarv Sydost 
Kulturarv Sydosts målsättning är att ur ett brukarperspektiv öka tillgängligheten till 

Blekinges kulturarv samt att utveckla kulturarvets betydelse som regional tillväxt-

resurs (Kulturarv Sydost 2011). 
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Texten på startsidan är relativt opersonlig, men informell, och verkar ha som syfte 

att informera om olika händelser och vad som är på gång. Texten är ganska lättläst 

och informativ.  

 
Ny databas om båtar och båtbyggeri 
…som innehåller information om traditionella båtar och båttyper, och 
även med uppgifter om båtbyggerier. 
I dagsläget är det mest material från Blekinge registrerat, men meningen 
är att man också ska hitta båtar från länderna runt södra Östersjön. 

 

Sidan ”Om oss” beskriver Kulturarv Sydost. Här är texten mer opersonlig och for-

mell. Texten är informationspackad och skriftspråklig. 

 
ABM i Blekinge syftar till att skapa en fördjupad samverkan mellan 
Blekinges arkiv, bibliotek och museer. Initiativtagare är Blekingearkivet, 
Länsbibliotek Sydost och Blekinge museum. Målsättningen är att ur ett 
brukarperspektiv öka tillgängligheten till Blekinges kulturarv samt att 
utveckla kulturarvets betydelse som regional tillväxtresurs. Vi har ett 
gemensamt intresse av att samordna vår information bättre och 
därigenom nå nya grupper, nya brukare.  
 

Texten på webbplatsen informerar om Kulturarv Sydost, men är inte särskilt 

lockande. 

3.3.4. Arkiv Bibliotek Museum i samverkan (ABM), Alingsås 

Målet för ABM i Alingsås är att göra verksamheten känd genom gemensam informa-

tion och ökat samarbete genom gemensam hemsida. ABM vill även få ökat utbyte 

genom arkivens dag och få gehör från nämnd, kommunstyrelse och allmänhet. De 

vill dessutom ge fördjupad kunskap genom hembygdsnätet (Arkiv Bibliotek Museum 

i samverkan (ABM) 2011). 

Texten på sidan informerar om ABM-samarbetet och har två olika stilar. Den 

första halvan är relativt personlig och använder du-tilltal. Den är också informativ, 

konkret och lättläst.  

 
LokalhisLokalhisLokalhisLokalhistoriskt intresserad? toriskt intresserad? toriskt intresserad? toriskt intresserad?  
Välkommen till kommunens ABMVälkommen till kommunens ABMVälkommen till kommunens ABMVälkommen till kommunens ABM----samarbetesamarbetesamarbetesamarbete     
A– Arkiv (kommunarkivet och föreningsarkivet) 
I kommunarkivet hittar du betyg, klasslistor, protokoll, barnavårdsakter, 
faderskapshandlingar och mängder av andra dokument från 1870-talet 
och framåt. Föreningsarkivet har bl.a. en stor samling 
föreningshandlingar.  
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Den andra halvan är informativ men opersonlig, skriftspråklig och sakligt neutral. På 

sidan kan man läsa att ABM-samarbetet är ett verktyg för det livslånga lärandet, och 

att även de yngre årskurserna i skolan bör komma i kontakt med ABM i sin forsk-

ning. Man har emellertid inte anpassat språket efter den målgruppen. 

 
ABM-samarbetet är ett verktyg för det livslånga lärandet som sker genom 
utbildning och fortbildning. Därför är samarbetet med skolor, 
studieförbund och andra utbildningssamordnare viktigt. Även de yngre 
årskurserna bör komma i kontakt med ABM i sin forskning. Genom 
information och fortbildning till bland annat lärare kan ett samarbete fås 
till stånd med skolan. 

 

Texten informerar om ABM Alingsås, men är inte särskilt lockande. 

 

Med ovanstående textvärdering som utgångspunkt, kan jag konstatera att såväl 

Eskilskällans texter som texterna på de webbplatser jag har studerat är relativt 

formella och i linje med hur offentlig sektor normalt utformar sina budskap (se 2.1.3. 

Budskapet). 

3.4. Textuppskattning 
För att ta reda på vilken textutformning som föredras kan man använda sig av för-

sökspersoner som får göra en textuppskattning. Textuppskattningen kan ha betydelse 

för både lästid och minnesbehållning. Det är rimligt att anta att en läsare dröjer 

längre vid en text man uppskattar och att man därför kommer ihåg mer av läsningen 

(Melin 2000:129). 

Jag gjorde en textuppskattning dels av de befintliga texterna, dels av ett första ut-

kast till nya texter. Som mall använde jag Lars Melins matris för textuppskattning. 

Skalorna i matrisen värderar läsbarhet, uppskattning av texten, läslighet, disposition 

och förtroende (2000:129). Syftet var att ta reda på hur nuvarande texter och ut-

kasten till de nya texterna uppfattades.  

Resultatet låg till grund för den fortsatta bearbetningen av de nya texterna. 

Texterna som analyserats presenteras under 3.4.3. Analys, nedan. 
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Matris för textuppkattning: 

 

Texten är lätt att förstå? Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Texten gav ett positivt intryck? Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Texten var lätt att läsa? Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Texten var väldisponerad? Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Det var lätt att följa tankegången? Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Texten ingav förtroende? Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Figur 17a Matris över skalor för textuppskattning (Melin 2000:129). 

 

 

För att anpassa matrisen till syftet med mina texter, lade jag till följande frågor: 

 

Texten känns övertygande Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Texten känns lockande Ja, verkligen Ja, ganska Nja Nej 

Figur 17b Komplettering till matris över skalor för textuppskattning. 

 

3.4.1. Tillvägagångssätt 

Jag valde att utföra min undersökning i enkätform (bilaga 1). Det finns naturligtvis 

både för och nackdelar med att göra den här typen av undersökning med hjälp av en 

enkät. Några av fördelarna är att undersökningen till exempel kan göras på ett 

förhållandevis stort urval i relation till såväl kostnad som tid. Respondenterna kan 

dessutom i lugn och ro begrunda frågorna och överväga svarsalternativen i enkäten. 

Vid en enkätundersökning eliminerar man också den så kallade intervjueffekten, det 

vill säga att respondenten i större eller mindre utsträckning påverkas av intervjuarens 

sätt att ställa frågor och följdfrågor (Ejlertsson 2005:11-12).  

Ett par av nackdelarna är att enkätundersökningar ger ett visst eller till och med 

ett betydande bortfall. Detta kan emellertid variera mellan olika undersökningar. 

Dessutom har respondenten inga möjligheter att ställa kompletterande frågor, om 

han eller hon skulle ha svårt att förstå något. Det går inte heller att styrka 

respondentens identitet med fullständig säkerhet (Ejlertsson 2005:12-13).  

Jag vägde för och nackdelarna emot varandra, och fann att fördelarna var större än 

nackdelarna för det ändamål jag utförde undersökningen. Om jag hade valt att göra 

undersökningen i en fokusgrupp fanns det en viss risk att respondenterna inte skulle 

vara helt ärliga i sina åsikter om texterna: de skulle kunna tycka att situationen var 

obekväm, eftersom det var jag som hade skrivit några av texterna. Mina frågor skulle 
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dessutom oavsiktligt ha kunnat påverka respondenterna i ena eller andra riktningen, 

den så kallade intervjueffekten (se ovan). 

Enkäten skapades i FluidSurveys (2011) webbaserade enkätverktyg, där man själv 

kan välja typ av frågor och utformning. Eftersom formen redan var given i och med 

att jag använde Melins matris, gick det relativt snabbt och enkelt att skapa enkäten. 

Utöver de frågor om textuppskattning som presenteras ovan, frågade jag vad som får 

respondenterna att stanna upp och läsa en text samt om deras kön respektive 

födelseår. 

Som jag har nämnt ovan går det vid en enkätundersökning inte att med säkerhet 

styrka respondenternas identitet. Den här enkätundersökningen har gjorts via en länk 

på internet. Bortsett ifrån att det med viss möda skulle kunna gå att spåra responden-

terna via deras IP-adresser, anser jag trots detta den anonymitet respondenterna ändå 

har i undersökningen som tillräcklig. Frågornas karaktär är dessutom av sådan art att 

svaren inte på något sätt skulle kunna vara till skada för respondenterna. Jag anser 

därför att undersökningen uppfyller de etiska krav man kan ställa. 

3.4.2. Urval av respondenter 

Jag bestämde tidigt för att jag inte skulle använda respondenter som läser Textdesign, 

då dessa personer tittar på texter på ett annat sätt än personer utan samma förkun-

skaper. För att hitta lämpliga personer gick jag igenom adressfunktionen i Outlook 

på min dator3. 

Utskicket gjordes till 35 personer. Eftersom jag inte vet om och i så fall hur många 

som vidarebefordrat utskicket enligt mitt önskemål, går det inte att säga hur stor 

spridning enkäten har fått utöver de 35 personer jag ursprungligen skickade till. 

Detta var i sammanhanget mindre intressant. Vad som var av värde var snarare om 

antalet svar som kom in var tillräckligt för att kunna dra några slutsatser. 

                                                
3 Genom att stå i adressfältet i Outlook på min dator och successivt gå igenom alfabetet, kunde jag få 
fram e-postadresser som jag inte aktivt sparat i min adressbok, utan som av någon anledning passerat 
min egen e-post genom olika utskickslistor. Jag valde personer som enligt min kännedom inte arbetar 
med någon form av textdesign. Majoriteten av valda personer känner jag inte speciellt väl eller inte alls, 
och jag känner inte till deras bakgrund. Några av personerna är föräldrar till mina barns klasskamrater, 
medan andra är personer jag av någon anledning haft e-postkontakt med. 
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3.4.3. Analys 
Resultatet av min undersökning baseras på de 29 svar som kom in. Jag bedömer att 

dessa svar är tillräckliga för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om hur de 

olika texterna fungerar. Resultaten presenteras i sin helhet i bilaga 2. Nedan följer en 

kortfattad analys av resultatet på frågorna 1-9 i textuppskattningen (se nedan). Svaren 

på frågorna 10-11 (kön och födelseår) är inte relevanta för textens utformning, och 

presenteras enbart i bilaga 2. De finns med i undersökningen om man vid ett senare 

tillfälle skulle vilja göra en djupare analys av resultatet. 

 

Fråga 1 

ARKIVHUSET, fd brandstation, är platsen där källorna till Eskilstunas historia tas 
om hand, bevaras och tillgängliggörs! 

 

Här finns personal och arkiv från Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna stadsarkiv, 
Företagens arkiv i Sörmland, Föreningsarkivet i Sörmland, Sverigefinländarnas arkiv 
och Svenskt Barnbildarkiv. 

 

Resultat: Svaren på de olika frågorna visade inget entydigt resultat: respondenternas 

åsikter om texten var relativt jämnt fördelade mellan de olika kriterierna i matrisen 

för textuppskattning (se figur 15a-b ovan). 10 personer tyckte att texten var lockande, 

men 10 tyckte inte att den var speciellt övertygande. Drygt hälften av respondenterna 

tyckte att texten var för lång eller något för lång. 

 

Fråga 2 

2011 öppnar vår gemensamma reception med forskarrum, Eskilskällan inne i 
Eskilstuna stadsbibliotek. 
 
Välkommen att ta del av Eskilstunas historia, välkommen till ESKILSKÄLLAN! 
 
ESKILSKÄLLAN 
– Om Eskilstunas historia! 

 

Resultat: En övervägande del av respondenterna var helt positiva eller ganska positiva i 

förhållande till kriterierna i matrisen för textuppskattning. 14 personer tyckte att 

texten var ganska övertygande och 10 tyckte att den var lockande. En majoritet av 

respondenterna tyckte inte att texten var för lång. 
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Fråga 3 

Inspireras, lär, upplev! 
Hos oss hittar du din väg genom Eskilstunas historia. 

 

Resultat: En majoritet av respondenterna var helt positiva till texten enligt kriterierna 

i matrisen för textuppskattning. 19 personer tyckte att texten var övertygande och 20 

personer att den kändes lockande. De tyckte inte heller att texten var för lång. 

 

Fråga 4 

Arkiv – Bibliotek – Museum 
Tillsammans öppnar vi dörrar till historien. 

 

Resultat: Majoriteten var helt positiva även till den här texten. 20 personer fann 

texten övertygande, men något färre – 15 personer – tyckte att den kändes lockande. 

Majoriteten tyckte inte att texten var för lång. 

 

Fråga 5 

Inspireras! 
Vi öppnar dörrar till historien. 

 

Resultat: En majoritet var helt positiva eller ganska positiva till texten enligt 

kriterierna i matrisen för textuppskattning. 15 personer tyckte emellertid att det bara 

var ganska lätt eller mindre lätt att följa tankegången med texten. Det var inte heller 

lika många som tyckte att texten var övertygande eller lockande som i föregående 

exempel: 12 personer tyckte den kändes övertygande och bara tio tyckte att den var 

lockande. Majoriteten tyckte inte att texten var för lång. 

 

Fråga 6 

Lär! 
Förstå framtiden – sök i dåtiden  

 

Resultat: En majoritet var även här mycket positiva eller ganska positiva till texterna. 

Mer än hälften av respondenterna tyckte att texten var ganska eller något över-

tygande, medan nästan två tredjedelar tyckte att den var ganska lockande eller något 

lockande. Majoriteten tyckte inte att texten var för lång. 



Mälardalens högskola  Annica Ranestedt VT2011 
 

 

 39 

Fråga 7 

Upplev! 
Eskilstunas historia är din historia.  

 

Resultat: En övervägande del av respondenterna var helt positiva eller ganska positiva 

till texten enligt kriterierna i matrisen för textuppskattning. 14 personer tyckte att 

texten var ganska eller bara något övertygande och 17 personer tyckte att den var 

ganska lockande eller bara något lockande. Majoriteten tyckte inte att texten var för 

lång. 

 

Fråga 8 

Sök! 
Hos oss finner du svaret. 

 

Resultat: Även här var majoriteten helt positiva eller ganska positiva till texten. 

17 personer tyckte att texten var övertygande och 13 personer fann den lockande. 

Majoriteten tyckte inte att texten var för lång. 

 

Fråga 9 

Vi översköljs dagligen av budskap i olika former. Vad får dig att stanna upp och läsa 
en text? 

 

Resultat: En majoritet ansåg att färg, en häftig layout, samt textens budskap samman-

taget får dem eller skulle kunna få dem att stanna upp och läsa en text. Av dessa 

kriterier tyckte 16 personer att budskapet i texten var det som kunde få dem att 

stanna upp och läsa en text. 

3.5. Källanalys 
Som jag nämnt tidigare baseras formgivningen av materialet delvis på de källor som 

ligger till grund för avsnittet 2. Teori, ovan. När man använder en källa måste man 

bestämma hur användbar den är för syftet och hur trovärdig den är (Holme & 

Solvang 1997:135). Jag bedömer den litteratur jag har använt som trovärdig och 

mycket användbar för mitt syfte. En stor del av litteraturen har tidigare använts vid 

mina studier i Textdesign. Annan litteratur är skriven av personer med mångårig 

erfarenhet av och utbildning inom sina respektive områden.  
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4. Genomförande 

4.1. Inspiration och idégenerering 
För att få inspiration till de nya texterna, gick jag igenom information om bak-

grunden till ABM Eskilstuna/Eskilskällan. Jag läste även texterna på Eskilskällans 

webbplats (2011) och första numret av tidskriften Eskilskällan: lokalhistorisk Tidskrift 

(2011). Jag hittade också information om Eskilskällan (tidigare ABM Eskilstuna) i 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2009 (Eskilstuna kommun 

2009).  

Som jag även har nämnt tidigare, har jag alltså studerat såväl Eskilskällans eget 

material som skrivelser från kommunen för att hitta något som sammanfattar 

Eskilskällans verksamhet och vad de vill uppnå: något som skulle kunna utgöra 

kärnan till innehållsdelen i deras varumärke. Till slut var det tre ord som fångade min 

uppmärksamhet i Kultur- och fritidsnämndens text om ABM Eskilstuna: inspireras, 

lära och uppleva. Dessa ord skulle kunna stå för en del av Eskilskällans varumärke, 

men även fungera mycket bra i olika sammanhang som rör information om 

Eskilskällan. Jag bestämde mig tidigt för att låta dessa ord utgöra en del av basen för 

de nya texterna. 

Min grundtanke var att Eskilskällans nuvarande texter fungerar som en första 

information om Eskilskällan och vad det är. Syftet med dessa texter är alltså rent 

informativt. Efterföljande texter behöver inte vara lika ingående när det gäller 

bakgrunden till Eskilskällan. De kan istället inrikta sig mer på att övertyga och locka 

besökare till Eskilskällan. 

Som jag tidigare konstaterat är texterna på webbplatserna för ABM Jönköpings 

län, Kulturarv Sydost och ABM Alingsås inriktade på att informera om deras respek-

tive verksamhet. De gav därför ingen ytterligare inspiration. 

4.2. Utformning 
Eftersom enkätundersökningen visade att respondenterna var huvudsakligen positivt 

inställda till de texter jag presenterade (se 3.4. Textuppskattning), bestämde jag mig 

för att utgå ifrån dessa utkast till nya texter.  

När jag formulerade texterna tog jag hänsyn till det faktum att många texter i 

utomhusreklam är för långa, när de istället borde präglas av enkla budskap så att de 

går snabbt att uppfatta (se 2.6. Utomhusreklam). Texterna är därför avsiktligt korta 
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och med enkla budskap. Målet är att de som passerar ska ha möjlighet att ta in hela 

texten utan att behöva stanna. Efter vissa justeringar lyder de fyra texterna: 

 

1.  Inspireras! Vandra genom Eskilstunas historia. 

2.  Lär! Betrakta gårdagen för att förstå morgondagen. 

3.  Upplev! Känn historiens vingslag. 

4.  Sök! Finn svaren i Eskilskällans forskarrum på Stadsbiblioteket. 

4.2.1. Retorik 
Det är inte bara utomhusreklam som ställer krav på korta och tydliga texter. Även 

retoriken ställer bland annat krav på att språket ska vara kort, klart och tydligt. Som 

jag har nämnt ovan är alla mina texter korta. De är dessutom tydliga.  

Orden inspireras, lär och upplev, som ingår i texterna, skulle kunna representera 

den del av Eskilskällans varumärke som jag anser är viktig att lyfta fram: ett besök i 

deras forskarrum är så mycket mer än ett rent sökande efter fakta i arkiven. Som 

Kultur- och fritidsnämnden själva säger är det är en källa till inspiration, lärande och 

upplevelser (se ovan). Vad olika människor upplever när de forskar skiljer sig 

naturligtvis åt från person till person. De tre orden är ändå trovärdiga: Vi kan alla få 

mer eller mindre inspiration till något nytt genom att se till historien. Vi lär oss alla 

nya saker när vi ser något vi aldrig har sett förut. Och när vi läser det någon skrev för 

flera hundra år sedan, kan vi uppleva en värld som är för länge sedan borta. 

Eskilskällans karaktär, dess ethos, skulle alltså kunna visa sig redan i varumärket 

genom att man förknippar verksamheten med dessa tre ord. 

De fyra texterna har alla pathos: tillsammans visar de att forskning i Eskilskällans 

arkiv kan ge inspiration men även en känsla och förståelse för historien och varför 

saker och ting ser ut som de gör idag. 

Jag har tidigare beskrivit hur de nya texterna ska visa att Eskilskällans forskarrum 

ger oändliga möjligheter till lärande. Det är här texternas logos finns. De informerar 

om vad ett besök i forskarrummet kan ge, utöver rena fakta. Tillsammans argumen-

terar texterna för Eskilskällas sak samtidigt som de uppmanar läsaren att agera. 

Som jag har nämnt under 2.3. Stil, ska stilen och tonen i texterna undanröja 

mottagarens eventuella förutfattade meningar om vad det innebär att forska i arkiv. 

Även om jag inte använder du-tilltal för att göra texterna personliga, vänder de sig 

ändå till läsaren genom sina direkta uppmaningar: Inspireras! Lär! Upplev! Sök! 
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För att förstärka budskapen har jag använt olika stilfigurer: 

 

Exclamatio: Utrop används för att öka uppmärksamheten (Hedlund & Johannesson 

1993:203). Alla fyra texter använder denna stilfigur. Målet är att med ett enda ord 

fånga ögat och locka till vidare läsning.  

 

Metafor: Metaforen bygger på likhet mellan det som egentligen avses och det bildliga 

uttryck som används i stället (Cassirer 2003:223). Den förekommer både i text 1 och 

text 3. Att som i text 1 ”vandra genom Eskilstunas historia” syftar på själva letandet, 

sökandet i arkiv och databaser efter tider som flytt. I text 3 kan ”historiens vingslag” 

syfta på just gångna tider i största allmänhet, men även på enskilda händelser. 

Uttrycket är visserligen gammalt och välanvänt: kanske känns det lite slitet. Men just 

det faktum att det är väl använt ger en igenkänningsfaktor som kan göra att läsaren 

kommer ihåg innehållet. Detta stöds av Dahlqvist och Westerståhl, vilka menar att 

man bland annat bör använda välkända och etablerade budskap när man utformar 

utomhusreklam (1993:144). 

 

Antites: Antitesen handlar om att använda motsatta ord eller begrepp. Den förenklar 

verkligheten och tvingar läsaren att välja mellan de alternativ som ges (Hedlund & 

Johannesson 1993:105, 199). I text 2 kan man lite tillspetsat säga att innebörden av 

”betrakta gårdagen för att förstå morgondagen” är att gårdagen ger de enda möjlig-

heterna till förståelse av morgondagen. Du måste alltså leta i arkiven, Eskilskällans 

arkiv, för att hitta svaren. 

 

Rytm: Den här stilfiguren visar på viss regelbundenhet i främst betoning och frasering 

(Cassirer 2003:214). De fyra texterna börjar alla med ett utrop, som samtidigt är en 

uppmaning. Efterföljande meningar fortsätter med ytterligare uppmaningar: Vandra, 

Betrakta, Känn, Finn. När man läser texterna efter varandra finns en rytm och ett flyt 

som knyter dem samman, och som gör att de upplevs som en enhet. 

 

Det är viktigt att även de nya texterna informerar om var Eskilskällans forskarrum 

finns: text 4 har därför fått ett informativt syfte och upplyser om detta. 
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4.2.2. Typografi 
Eskilstuna kommuns grafiska profil (2006) ligger till grund för utformningen av allt 

material som Eskilskällan producerar. Som jag har nämnt under 2.4. Typografi, har 

mina exempel på typografisk utformning av texterna utgått från denna profil. 

Som jag har beskrivit ovan får inte typografin utgöra ett hinder mellan läsaren och 

innehållet. Han eller hon måste kunna se vad det står (se 2.4. Typografi). I den 

grafiska profilen finns inga riktlinjer för hur affischer eller liknande material bör 

utformas när det gäller typografi. Det framgår emellertid vilka teckensnitt som får 

användas vid framställning av tryckt material. Valet av teckensnitt stod mellan Gill 

Sans, Myriad eller Garamond. Gill Sans och Myriad används till rubriker och kortare 

texter, och Garamond till längre, löpande texter. Eskilskällans nuvarande texter är 

satta med Garamond, eller ett liknande teckensnitt med serifer. Med tanke på den 

korta texten och storleken ansåg jag att det är lämpligt att istället använda ett tecken-

snitt utan serifer, i det här fallet alltså Gill Sans eller Myriad.  

 

Gill Sans MT 24 pt Inspireras! Lär! Upplev! Sök! 

Myriad Pro 24 pt Inspireras! Lär! Upplev! Sök! 
 

Efter en jämförelse av dessa två teckensnitt, föll valet på Gill Sans. Jag tycker att detta 

teckensnitt ger ett något mjukare intryck i större storlekar, vilket passar bra ihop med 

den typ av verksamhet Eskilskällan bedriver. Det har även något kraftigare linjer. 

Teckensnittets storlek i mitt förslag till formgivning är anpassad för den kontext 

jag har valt i det här arbetet, utomhusreklam, och till måtten på skyltfönstren på 

Drottninggatan 1. De fyra skyltfönstren har vardera måtten 3150 mm x 3400 mm4.  

Rubrikerna är det första läsaren möter och alltså budskapens startpunkt. Man bör 

använda en stor teckengrad för att skilja rubriken från annan text (Bergström 

2009:138). Rubrikerna i de nya texterna är satta i 1200 punkter och texterna i 500 

punkter. Den stora skillnaden i storlek är avsiktlig. Orden som utgör rubriker 

förstärks genom sin storlek, och ska vara det första – efter bakgrundens färg (se 

nedan) – som drar uppmärksamheten till sig och som lockar de som passerar att läsa 

vidare. Målet är att den stora teckengraden ska lyckas tränga igenom det tekniska 

brus som jag beskriver under 2.1.2. Kommunikationsprocessen. 

                                                
4 Information från Lotta Lindkvist, grafisk designer Eskilstuna kommun. E-post 2011-05-04. 
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”Eskilskällan – Om Eskilstunas historia” satt i Garamond, vilket är det teckensnitt 

som används i Eskilskällans logotyp. 

4.2.3. Grafisk form 

Även här har Eskilstuna kommuns grafiska profil (2006) legat till grund för mina 

exempel på formgivningsförslag. Med tanke på avsändaren finns det inte heller några 

öppningar för en mer uppseendeväckande grafisk formgivning. Det är viktigt att 

materialet har en seriös grafisk framtoning, även om det förra väcker mer uppmärk-

samhet. 

När man utformar utomhusreklam bör man tänka på att mottagaren ofta är på 

väg någonstans vid exponeringstillfället. Det är därför bra om utformningen snabbt 

uppfattas som en helhet och att den kontrasterar mot den omgivande miljön. Man 

ska dessutom vara mycket tydlig i utformningen och använda ett begränsat antal 

element. Det är även viktigt att det är tydligt vem som är avsändare (Dahlqvist och 

Westerståhl 1993:144).  

Mitt exempel på tänkbar grafisk utformning är mycket enkelt och saknar grafiska 

element utöver textblocken.  

 

 
Figur 18–19 Grafisk formgivning av texterna. 

 

Nedan följer en motivering till de delar av den grafiska formgivningen som är mest 

relevanta för avsedd kontext och som utöver gestaltningen, det vill säga textens 

innehållsliga utformning, har betydelse för i vilken grad texten uppmärksammas. 

 

Avsändare 

Offentlig sektor är en trygg, tung och framförallt trovärdig avsändare (Kraft & 

Strandberg 2007:98). I dagsläget sitter Eskilstuna kommuns logotyp i övre vänstra 

hörnet på ett av skyltfönstren. Logotypen, i kombination med namnet ”Eskilskällan” 

på det tryckta materialet, visar att avsändarna är Eskilstuna kommun och Eskils-

källan. I likhet med hur nuvarande material är utformat, har jag valt att inte ha med 

kommunens logotyp i den grafiska utformningen. Om den tryckta texten skulle 
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exponeras på något annat ställe, eller om kommunens logotyp tas bort från skylt-

fönstret, ska materialet kompletteras med Eskilstuna kommuns logotyp i enlighet 

med deras grafiska profil (2006). 

 

Färg 

Ända sedan de första grottmålningarna har färger varit viktiga för människan. Från 

början använde man de färger naturen gav: gula, bruna och röda leror, järnoxid, sot, 

krita, krossade bär och djurblod. Olika färger har olika effekt: röda och orangea färger 

aktiverar hjärnan, medan blågröna lugnar. Stora grafiska element i starka avvikande 

färger fångar blickarna (Bergström 2009:256-257).  

I mitt förslag till den grafiska formgivningen har jag har tagit fasta på detta. 

Eftersom det inte finns några grafiska element utöver textblocken, har jag låtit 

bakgrunderna till de fyra texterna vara blickfång och det som kontrasterar mot 

omgivningarna. Avsikten med färgerna är att de ska ”gå igenom” skyltfönstren trots 

det tekniska brus jag har beskrivit tidigare (se 2.1.2. Kommunikationsprocessen). Jag 

har utgått ifrån den röda färg5 som använts på den ”tråd” som förekommer på 

nuvarande material, och låtit det webbaserade färgmatchningssystemet Color wizard 

(2011) plocka ut färger som fungerar tillsammans med den färgen: 

 

 
CMYK 0-100-100-18 CMYK 73-87-0-0 CMYK 58-0-100-0 CMYK 68-0-31-0 

Figur 20 Färgmatchning med hjälp av Color wizard (2011). 

 

Som jag nämnde ovan, är rött en aktiverande färg. Jag har därför låtit den röda färgen 

ligga bakom den text som informerar om var Eskilskällans forskarrum finns. För att 

få en bra kontrastverkan är texterna satta i vitt. 

Färgerna jag har använt i mina exempel är enbart förslag. De fyller inte någon 

annan funktion än den som beskrivs ovan. Jag har därför inte tagit hänsyn till hur en 

färgblind person uppfattar färgerna. Eftersom färgerna inte har någon vägledande 

funktion eller fungerar som en färgkod, har färgblindhet inte heller någon betydelse i 

sammanhanget. 

 

                                                
5 CMYK 0, 100, 100, 18. Information från Lotta Lindkvist, grafisk designer Eskilstuna kommun.  
E-post 2011-05-04. 



Mälardalens högskola  Annica Ranestedt VT2011 
 

 

 46 

Bild 

Jag har avsiktligt avstått från att använda bilder i mitt exempel den grafiska 

formgivningen. Det är texten och dess budskap som ska tala till målgruppen. 

 

Layout 

Layouten är enkel, okomplicerad och till största delen symmetrisk. Det enda som 

bryter mot symmetrin är den sista bilden, där ”Eskilskällan – Om Eskilstunas histo-

ria” ger viss asymmetri. Den symmetriska layouten upplevs som ordnad och harmo-

nisk (Bergström 2009:141), vilket lämpar sig bäst i sammanhanget och med tanke på 

avsändarna. 
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5. Slutsats och diskussion 
Utgångspunkten för examensarbetet var att studera hur man fångar kärnan i en verk-

samhet, och presenterar den som text så att den kan användas också på ett begränsat 

och brusfyllt utrymme. Jag tittade dessutom på hur man kan använda retorik, stilistik 

och typografi för att gestalta och formge texten så att den väcker uppmärksamhet, 

övertygar och lockar läsaren att till exempel utnyttja Eskilskällans tjänster. 

Jag har bland annat tittat på hur Eskilskällan och ABM-samarbeten i tre andra 

kommuner utformar de budskap som riktar sig till allmänheten. Som jag nämnt 

tidigare finns det skillnader mellan hur privat och offentlig sektor utformar sina bud-

skap. Kommersiella budskap är ofta kortare och mindre komplicerade än de offent-

liga, vilka vanligen är utförligare och mer nyanserade. Här anser jag att man inom 

den offentliga sektorn ibland måste titta på hur kommersiella budskap i normalfallet 

utformas: de är alltså kortare, men framför allt mer kärnfulla och lockande.  

Utöver detta måste man även ta hänsyn till den kontext i vilket budskapet eller 

budskapen presenteras. En längre, informativ, text lämpar sig bättre i broschyrer eller 

på webbplatser, även om texten naturligtvis också där måste anpassas till målgruppen. 

Om man som Eskilskällan vill locka besökare till sitt forskarrum genom att kommu-

nicera sina budskap via text i ett skyltfönster, måste man anpassa texten efter den 

kontexten. Målet här måste vara att de som passerar kan ta in texten med en enda 

blick. Det är emellertid viktigt att poängtera, att även om man inom den offentliga 

sektorn anpassar sina budskap efter kontexten på ett bättre sätt, får man aldrig 

tumma på trovärdigheten. Som jag nämnt ovan måste man värna om sitt varumärke 

genom att vara sanningsenlig och därmed trovärdig. 

Min direkta observation visade att inte en enda person som passerade under 

aktuell tidpunkt, stannade för att läsa texterna i skyltfönstren. Det är naturligtvis 

svårt att veta om det berodde på att de som passerade skyltfönstren och faktiskt 

tittade på dem, tyckte att texterna var för långa eller om de helt enkelt hade för 

bråttom för att stanna och läsa. Att det var omöjligt att ta in hela texten utan att 

stanna, kunde jag själv konstatera vid min deltagande observation.  

Något som också stör möjligheterna att uppfatta budskapen i skyltfönstren är, 

utöver de reflektioner som förekommer i glasen vid vissa tidpunkter, de dekaler som 

sitter på fönstren och de vågräta svarta listerna som delar in varje fönster i fyra delar. 

Det sistnämnda går inte att göra någonting åt, men kanske skulle man kunna över-

väga att ta bort dekalerna från fönstren och i stället trycka motsvarande information 

på det material som visas i skyltfönstren. 
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När jag studerade webbplatserna för ABM Jönköpings län, Kulturarv Sydost och 

ABM Alingsås, slogs jag av hur formella och opersonliga de till största delen var till 

sin utformning. Det var bara ABM Jönköpings län som hade en personlig ton på sin 

startsida. Även de texter Eskilskällan presenterar i skyltfönstren på Drottninggatan i 

Eskilstuna är opersonliga, trots ett par ”välkommen” i den ena av texterna. Texterna 

är dessutom rent informativa och har utöver några rödmarkerade ord inte någonting 

som väcker uppmärksamhet. För att nå fram till målgruppen måste de nya texterna 

inte bara väcka uppmärksamhet, de måste även ha pathos: texterna måste förmedla en 

känsla, något som stannar kvar hos läsaren och som påminner om vad Eskilskällan 

kan erbjuda. 

Genom att hitta kärnan i Eskilskällans verksamhet, att inspireras, lära, och uppleva 

genom att söka i historien, kan man på ett kortfattat sätt förmedla detta till allmän-

heten. De nya texterna har visserligen inget du-tilltal, och även dessa texter skulle 

kunna anses opersonliga. Uppmaningarna Inspireras! Lär! Upplev! Sök! riktar sig 

emellertid direkt till läsaren och går inte att undvika. Med några retoriska grepp kan 

man förvandla en text och göra den mer levande och tilltalande: det finns många 

olika stilfigurer som kan användas för att förstärka och smycka språket. Jag anser 

emellertid att det är viktigt att man håller budskapen enkla och inte använder stil-

figurer som gör att läsaren inte förstår texten. Då faller helt enkelt syftet med kom-

munikationen av budskapet. 

Även om det är viktigt att den text som placeras i skyltfönstren på Drottninggatan 

går igenom det brus jag talat om tidigare, är det viktigt att ha i åtanke att det inte är 

den grafiska formgivningen i sig som ska uppmärksammas och kommas ihåg. Det är 

budskapet och dess syfte som är det viktiga. 
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6. Förslag till vidare forskning 
De som läser texten i skyltfönstren på Drottninggatan 1 i Eskilstuna kan befinna sig 

både nära fönstren eller på ett relativt långt avstånd. Eftersom det huvudsakliga syftet 

med examensarbetet var gestaltningen, det vill säga formuleringen av texterna, har jag 

inte tagit hänsyn till vilken teckenstorlek som lämpar sig bäst för olika läsavstånd. En 

utveckling av detta arbete skulle kunna innebära att man gör en uträkning för att få 

fram den optimala teckenstorleken för den aktuella kontexten. 

Tiden medgav inte någon textuppskattning av de slutgiltiga texterna. Det skulle 

vara intressant att utprova dessa och se om resultatet skiljer sig åt från utprovningen 

av utkasten. För att se om de nya texterna med sin grafiska utformning väcker mer 

uppmärksamhet än de gamla texterna, skulle det även vara intressant att göra en 

uppföljande direkt observation med de nya texterna placerade i skyltfönstren.  

Det är intressant att studera hur offentlig förvaltning uttrycker sig i olika medier 

samt hur och om de anpassar sina budskap efter olika sammanhang och målgrupper. 

En vidare studie av detta skulle ge en spännande inblick i och förståelse för hur de 

kommunicerar sina budskap. Det skulle även ge en möjlighet att undersöka hur 

offentlig förvaltning kan anpassa sina budskap till olika sammanhang, målgrupper 

och medier på ett ännu bättre sätt. 
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Bilaga 1 

Enkät textuppskattning 
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Bilaga 2 

Resultat textuppskattning1 
 
Fråga 1 

ARKIVHUSET, f.d. brandstationen, är platsen där källorna till Eskilstunas historia tas om hand, 

bevaras och tillgängliggörs!  

Här finns personal och arkiv från Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna stadsarkiv, Företagens arkiv i 

Sörmland, Föreningsarkivet i Sörmland, Sverigefinländarnas arkiv och Svenskt Barnbildarkiv. 

 

 
 

 

                                                
1 Tabellerna och stapeldiagrammen är hämtade från analysen av textuppskattningen i FluidSurveys 
verktyg på http://fluidsurveys.se/account/surveys/517/reports/339/ . 
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Fråga 2 

2011 öppnar vår gemensamma reception med forskarrum, Eskilskällan inne i Eskilstuna 

stadsbibliotek. 

Välkomna att ta del av Eskilstunas historia, välkommen till ESKILSKÄLLAN! 

ESKILSKÄLLAN 

- Om Eskilstunas historia! 
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Fråga 3 

Inspireras, lär, upplev! 

Hos oss hittar du din väg genom Eskilstunas historia. 
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Fråga 4 

Arkiv – Bibliotek – Museum 

Tillsammans öppnar vi dörrar till historien. 
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Fråga 5 

Inspireras! 

Vi öppnar dörrar till historien. 
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Fråga 6 

Lär!  

Förstå framtiden – sök i dåtiden. 
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Fråga 7 

Upplev! 

Eskilstunas historia är din historia.  
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Fråga 8 

Sök! 

Hos oss finner du svaret. 
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Fråga 9 

Vi översköljs dagligen av budskap i olika former. Vad får dig att stanna upp och läsa en text? 
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Fråga 10 

Fördelning mellan män och kvinnor som svarat på enkäten. 

 

 
 

 

Fråga 11 

Fördelning födelseår respondenter2. 

 

 
 

                                                
2 Grafen är baserad på respondenternas födelseår och skapad av mig i PowerPoint. 

0

2

4

6

8

10

12

1930-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89

Antal 

Födelseår 



Mälardalens högskola  Annica Ranestedt VT2011 
 

 

 1 

Bilaga 3 

Grafisk formgivning av text 
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