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Abstract 
This thesis is a study in how to use ethos in informational texts. Ethos is a type of 

evidence taken from classical rhetoric used to convince their recipients using its 

own character. 

I apply ethos in a text for which I have developed with the aim to promote 

awareness of Idélab at Mälardalen University with the target group of students, 

teachers and, researchers. 

My results rests, as the report shows, on a synthesis of previous research, the 

analysis of the material, and literature studies on rhetoric. My written text rests in 

results and a model of rhetoric that I reworked into a design process. This, to 

create a text that is applied with both rhetorical theories and a rhetorical 

perspective. 

 

Abstrakt 
Detta examensarbete är en studie i hur man använder ethos i informativa texter. 

Ethos är ett typ av bevismedel taget från den klassiska retoriken som används av 

avsändaren av en text för att övertyga sina mottagare med hjälp av sin egen 

karaktär. 

Detta använder jag i den text jag tagit fram med syftet att främja kunskapen om 

Mälardalens högskolas Idélab med målgruppen studenter, lärare och forskare.  

Mina resultat vilar, som rapporten visar, på en syntes av tidigare forskning, analys 

av det tidigare materialet samt litteraturstudier. Gestaltningen vilar i resultat och 

en modell från retoriken som  jag omarbetat till en designprocess för min 

gestaltning. Detta för att skapa en text som applicerats med både retoriska teorier 

och ett retoriskt perspektiv. 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Vintern 2013 sökte jag mig till Idélab för att utföra min yrkesorientering. Jag 

spenderade fem veckor där och efteråt blev jag erbjuden att i samarbete med dem 

göra mitt examensarbete. Detta skulle gälla boken "GODA IDÉER BEHÖVER 

GOTT SÄLLSKAP" som informerar om Idélabs verksamhet och denna var i 

behov av en uppgradering. Jag tackade ja till erbjudandet och började undersöka 

om problemet de upplevde skulle kunna ligga till grund för mitt examensarbete. 

Detta övergick i att jag tittade på allt material som Idélab använder sig av för att 

informera om verksamheten. 

Det tryckta material som finns, förutom boken ”GODA IDÉER BEHÖVER 

GOTT SÄLLSKAP” som är framtagen av kommunikationsenheten vid 

Mälardalens högskola (MDH), är en broschyr med samma namn som också är 

framtagen av kommunikationsenheten, samt en broschyr vid namn "ALLT 

BÖRJAR MED EN IDÉ!" som är framtagen av personal vid Idélab. På MDH:s 

webb finns en kort information som gäller Idélab och denna länkar även idélabs 

egna facebooksida. 

Idélab bad om en uppgradering av boken ”GODA IDÉER BEHÖVER GOTT 

SÄLLSKAP" som ska riktas både internt och externt. Men mitt examensarbete 

har lett till ett helt nytt material som enbart riktar sig till studenter, lärare och 

forskare internt på MDH, det vill säga de som har möjlighet att vända sig till 

Idélab med sina idéer. 

 

1.2 Idélab 
Idélab är MDH:s kreativa mötesplats för studenter, lärare och forskare där dessa 

ska få möjlighet att utveckla och göra affärer av sina idéer. Idélab ska verka för att 

vara ett stöd och bollplank för dessa (Verksamhetsplan EER 2014). 

Uppdraget är att inspirera och utbilda inom innovation och entreprenörskap, öka 

studenternas anställningsbarhet, påverka så att fler företag startas inom regionen, 

stimulera samarbetet mellan högskolan och näringslivet, föra ut forskningsresultat 

från MDH och stärka MDH:s varumärke som en entreprenöriell högskola 

(Pressmeddelande 1998 och Verksamhetsplan EER 2011).  

Vidare har Idélab i uppdrag att utveckla idéer och affärskoncept som är hållbara 

för studenter, lärare och forskare men den innovativa resan som börjar vid idé och 

går vidare i handling riktas främst mot studenter och personal. På Idélab finns ett 

forskarspår som endast riktar in sig mot målgruppen forskare (Verksamhetsplan 

EER 2011).  

I Enheten för externa relationers (EER) verksamhetsplan för 2014 identifieras fyra 

olika mål för Idélabs verksamhet. Följande sida presenterar dessa:  
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Mål 1 
Idélab ska förmedla vikten av entreprenöriella kompetenser samt vara det självklara 
valet för realisering av idéer bland studenter och anställda på MDH. 

Aktiviteter 
- Öka kännedomen om Idélabs erbjudanden bland studenter och personal. 
- Formalisera lärarnas bokningsförfarande av workshops från Idélab. 
- Genomföra 40 workshops riktade till studenter på MDH. 
- Genomföra 9 stycken MEETUP @ Idélab. 
- Delta i och genomföra studentnära aktiviteter. 
- Öka kompetensen hos Idélabs affärsutvecklare och innovationsrådgivare. 
- Bidra till starten av 30 företag. 

Mål 2 
Stärka den interna kommunikationen med övriga MDH och öka medvetenheten om 
varumärket Idélab. 

Aktiviteter 
- Bidra med processledning och expertis inom innovations- och 
entreprenörskapsfältet, exempelvis vid utvecklingen av Innovationsprogrammet-MTO 
3.0. 
- Erbjuda 2 MDH-studenter att genomföra sin praktik på Idélab. 
- Genomföra ett event kring "Idélab 15 år" där goda exempel genom åren lyfts fram. 

Mål 3 
Arbeta för ökad internationalisering samt stärka MDH:s roll genom samproducerande 
aktiviteter regionalt, nationellt och internationellt. 

Aktiviteter 
- Facilitera International Entrepreneurial Seminar 2014. 
- Genomföra det samproducerade eventet KNUFF - uppåt, framåt, förverkliga 
tillsammans med 
- övriga innovationsstödjande aktörer i Västmanland. 
- Innovationskontor InterAct - partnerskap mellan MDH, SU och KTH. 
- Stärka samarbete och samproduktion med affärsplanstävlingen Venture Cup. 
- Delta i produktion av VINNOVA-finansierad innovationstävling med fokus 
miljöteknik. 4 
- Genomföra 2 omgångar av innovationsprocesstävlingen Solution Hunt. 

Mål 4 
Öka nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat från MDH-forskare. 

Aktiviteter 
- Delta i uppstart av doktorand- och masterkurs på MDH inom VINNOVA-projektet 
SF-HS, 
- Humsamverkande forskningsföretag. 
- Delta i befintliga och nya aktiviteter som lyfter fram och offentliggör forskningen på 
MDH. 
- Öka medvetenheten om Idélabs forskarspår genom att arbeta med ambassadörer 
ute på 
- akademierna. 
- Öka kompetensen hos Idélabs personal kring nyttiggörande och kommersialisering 
av 
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- forskningsresultat. 
- Hjälpa forskningsledare att skapa en juridisk plattform för avtal mellan företag, 
universitet/ 
högskolor vad gäller IP-rättigheter och nyttjanderätten av den forskning som bedrivs 
på MDH. 
- Samverkan med AR, Tillväxtmotorn och SICS för hur medvetandet kring forskning 
kan öka för 

 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att främja kunskapen om Idélab hos studenter, 

lärare och forskare vid MDH, för att öka Idélabs möjligheter att uppnå de mål, 

som ryms inom informationsområdet, som verksamhetsplanen kräver. 

 

2. Avgränsning 
2.1 Målgrupp 
Idélabs målgrupp består av studenter, lärare och forskare. Den innovativa resan 

som börjar vid en idé och går vidare i handling riktas främst mot studenter och 

lärare (Verksamhetsplan 2011) men eftersom många lärare även är forskare 

kommer jag inte att utesluta dessa när jag skapar mitt material. Eftersom Idélab 

har ett eget forskarspår kommer jag i mitt examensarbete inrikta mig på studenter 

och forskare vars idéer inte rör forskning. Men forskare är även välkomna med 

andra idéer och jag utesluter därför inte dessa. 

MDH har 71 000 studenter och 900 anställda. Programstudenterna finns inom 

utbildningsområdena ekonomi, lärare, teknik, hälsa och välfärd (mdh.se). 

För att få använda sig av Idélabs tjänster är det ett krav att vara inskriven vid 

MDH. Studenter, lärare och forskare är minst 18 år gamla. Målgruppen har som 

minst klarat behörighetskraven från gymnasieskola. 

 

2.2 Mål 
Då Idélab har en bred verksamhet och jag är begränsad till 10 veckor i mitt 

examensarbete kommer jag inte att skapa ett material för att uppfylla alla fyra mål 

som finns uppställda för Idélabs verksamhet. Jag kommer att koncentrera mig på 

två av fyra mål, eftersom dessa är möjliga att främja med ett textmaterial: 

Mål 1 
Idélab ska förmedla vikten av entreprenöriella kompetenser samt vara det självklara 
valet för realisering av idéer bland studenter och anställda på MDH. 

Mål 2 
Stärka den interna kommunikationen med övriga MDH och öka medvetenheten om 
varumärket Idélab. 
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2.3 Informationsdesign 
Mitt examensarbete kommer att hållas inom fältet Informationsdesign. Detta 

betyder att jag kommer fokusera på att skriva informerande om Idélab till 

studenter, lärare och forskare.  

 

2.4 Bild och form 
Min kompetens ligger inom textdesignfältet och jag kommer därför inte att 

fokusera på bild och form. Mitt fokus har legat på textens språkliga aspekter och 

inte på grafisk form eller text och bild i samverkan. Min gestaltning utgörs inte av 

den färdiga produkten, men det finns en grafisk profil att använda sig av sig i 

sättningen. Jag har fått möjlighet att titta på MDH´s grafiska profil, Idélabs 

grafiska profil framtagen av Care of Haus 2009 och ett dokument med grafiska 

riktlinjer framtagna år 2013 av anställda vid Idélab. 

Jag tänker mig att sättningen bör följa den grafiska profil framtagen av Care of 

Haus från 2009 med argumentet att den är mer omfattande och framtagen av 

personer med kompetens inom området grafisk form, samt att den använts till de 

redan befintliga material om Idélab som tagits fram av kommunikationsenheten 

vid MDH. 

 

3. Problemformulering och frågeställning 
Jag studerar retorikens ethos för att ta reda på hur det kan användas i informativa 

texter för att upplysa en specificerad målgrupp om en verksamhet. Detta för att 

skapa ett textmaterial som gör det möjligt för målgruppen att upptäcka och 

använda sig av verksamheten. 

1. Vad har Idélab för mål med sin verksamhet? 

2. Hur ser målgruppen ut?  

3. Vad behöver målgruppen veta om Idélab? 

4. Hur ser den befintliga informationen om Idélab ut och hur brister denna? 

5. Hur ser teorier om ethos i retoriken ut? 

 

4. Metod 
De metoder jag kommer använda är utvalda för att besvara mina frågeställningar. 

Dessa metoder genererar svar på 4 av 5 frågeställningar. Fråga nummer 5. Hur ser 

teorier om ethos i retoriken ut? kommer jag att besvara med hjälp av 

litteraturstudier och tidigare forskning. 
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4.1 Analys av uppdrag 
Jag kommer att ta reda på Idélabs uppdrag mot studenter, lärare och forskare 

genom att titta på de styrdokument som finns angående Idélab. Detta för att 

besvara: 

1. Vad har Idélab för mål med sin verksamhet? 

2. Hur ser målgruppen ut?  

3. Vad behöver målgruppen veta om Idélab? 

 

4.2 Textanalys 
För att ta reda på vilka brister som finns i det nuvarande materialet kommer jag att 

använda mig av en funktionell analys. Detta för att besvara: 

3. Vad behöver målgruppen veta om Idélab? 

4. Hur ser den befintliga informationen om Idélab ut och hur brister denna? 

 

En brukstext är en text som tagits fram för ett särskilt ändamål, det betyder att den 

har en funktion att fylla. Det kan vara allt från att skapa förståelse till att väcka 

nyfikenhet (Hellspong 2001:82). För att kunna analysera och närma sig en 

brukstext kan man använda sig av en textanalys som metod. Varje gång man läser 

en text gör man en form av granskning men jag har använt mig av en textanalys 

för att på ett metodiskt sätt granska hur det textmaterial som finns tillgängligt om 

Idélab fungerar och kartlägga eventuella brister.  

 

4.2.1 Funktionell analys 
Texter har nästan alltid en funktion att fylla. Det kan vara att locka läsaren att 

köpa något, instruera hur man sätter ihop något eller som Idélabs material: att 

informera läsaren om verksamheten och dess tjänster. Jag har använt mig av en 

funktionell analys eftersom jag inte bara vill undersöka textens språk, utan även 

dess funktion. Jag ställer frågan: Informerar texten målgruppen studenter, lärare 

och forskare? Den funktionella analysen hjälper till att visa hur och om texten 

anpassats efter sitt tänka ändamål (Hellspong 2001:56). En funktionell analys 

lämpar sig väl för mitt textmaterial eftersom det har en specifik funktion att fylla -  

att informera om Idélabs verksamhet och få studenter, lärare och forskare att ta 

sina idéer dit. För att detta ska vara möjligt måste texten anpassas efter sitt 

sammanhang och den funktion den ska fylla. Med en funktionell analys är det 

möjligt att ta reda på om texten når upp till detta. Med en funktionell analys ställer 

man frågan "Vad vill jag uppnå - med hela texten och med varje del av den?" 

(Hellspong 2001:82).  



11 

 

 

4.2.2 Syfte med en funktionell analys 
Jag har utifrån Hellspongs (2001) modell ”Funktionell analys” granskat tre tryckta 

textmaterial och en webbtext för att se hur väl dessa klarar sitt uppdrag, att 

informera om Idélab till studenter, lärare och forskare. När man gör en funktionell 

analys granskar man textens funktioner, samspelet mellan dessa och hur de 

uppfyller dessa i sitt tänkta sammanhang (Hellspong 2001:83). Målet med en 

funktionell analys är att relatera textens egenskaper till de syften den tagits fram 

för.  

Jag har även vävt in en analys av den grafiska formen eftersom den skiljer sig åt 

mellan materialen och gör att materialen kan uppfattas olika. Min främsta 

kompetens ligger inom textområdet men eftersom formen är en del av den text jag 

analyserar vill jag påvisa de skillnader som finns. Formen paketerar texten och 

denna kommer oundvikligen att påverka hur texten uppfyller sin funktion. Form 

och innehåll skapar tillsammans det första intrycket och skapar möjlighet för 

materialet att sprida sitt budskap, alltså den funktion materialet är tänkt att 

uppfylla (Bergström 2009:216).  

 

4.2.3 Funktionell Analys 

"GODA IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP"  kort version 

Bakgrund 

"GODA IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP"  Kort version, är en folder om 

fyra sidor som finns att hämta på Idélab vid MDH i Västerås och Eskilstuna. Av 

sin inledning att döma ”Välkommen till Idélab: Mälardalens högskolas stöd för 

studenter, lärare och forskare som vill förverkliga dina idéer!” vänder sig 

materialet till studenter, lärare och forskare vid MDH. 

 

Situation 

Denna folder finns att hämta inne på Idélab i Västerås och Eskilstuna. Dess 

huvudrubrik är ”HAR DU EN IDÉ?” och texten berättar sedan kort att Idélab är 

ett stöd för den som vill förverkliga sina idéer och göra affärer av dem. Jag tolkar 

det som att texten talar till dem som har en idé men ännu inte sjösatt den.  

 

Funktion 

Folderns funktion är att kort informera om Idélabs stöd till dem som Idélab kallar 

”Idéägare” och ännu inte kommit igång med en affärsverksamhet för sin idé, för 

att få dessa Idéägare att ta upp sin idé med Idélab. 

Vidare visas processen, som idéägare går igenom på Idélab, med en bild som 

saknar bildtext. Under processbilden är fyra rubriker placerande. Dessa lyder: 
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"IDÉMÖTE:", "START UP:", "INKUBATOR:" och "EXIT:". Dessa förklaras 

med 1-2 meningar, till exempel:  

INKUBATOR: 
Du som vill utveckla din Idé till ett färdigt koncept får tillgång till kontor, 
affärsutvecklare, spetskompetens och nätverk. 

De fyra rubrikerna som följer efter processbilden kan ses som en förklaring till 

bilden även om det inte uttryckligen framgår av texten. 

Folderns sista sida visar MDH's logotyp och adress, Idélabs logotyp och två citat 

från personer med goda erfarenheter från Idélab. 

 

Språk 

Foldern är inte förklarande utan  i stället kort och vag. Ett exempel på detta är 

”processen” som tar upp 1 av 4 sidor saknar presentation. Läsaren får inte veta att 

det är en process som Idélab brukar arbeta efter. Detta får läsaren själv lista ut. 

Presentationen av Idélabs stöd till målgruppen samt Idélabs process tillsammans 

med processbilden saknar en tydlig koppling till varandra. De fyra rubrikerna och 

tillhörande innehåll binds samman men en pil och ordet 

”FORSKNINGSKOMMERSIALISERING” utan någon förklaring är ytterligare 

ett exempel på folderns korta språkstil.  

Textens information är "utspädd" med meningar som ska verka inspirerande för 

den som har en idé, exempelvis: ”Idélab hjälper dig att förverkliga din dröm!” och 

”Sitt inte ensam med din idé – utveckla den tillsammans med andra!”. Foldern är 

inte särskilt informationsrik då man inte får veta speciellt mycket om de olika 

delarna i processen. Under rubriken "EXIT:" står att läsa:  

Vi ser till att du i god tid innan du lämnar Idélab får en mentor samt att du lär känna 
våra samarbetspartners Munktell Science Park, Västerås Science Park, Create med 
flera. 

 Rubriken "EXIT:" innehåller alltså mer information om vad som händer innan 

EXIT än vad denna del i processen egentligen innebär. Flera av rubrikerna har vag 

koppling till sitt innehåll.  

 

Grafisk form 

Folderns framsida visar en orange tegelvägg, Idélabs logga i vänstra hörnet och 

Idélabs slogan "GODA IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP". Denna folder 

följer den grafiska profil som är framtagen av Care of Haus 2009 som till stora 

delar följer MDH:s grafiska profil men "andas" samtidigt Idélab. Alla rubriker är 

skrivna i versaler och de rubriker som benämner processen är orangea medan 

övriga rubriker är vita. I rubrikerna används typsnitten Avant Garde som är ett 

typsnitt utan seriffer. I längre textstycken används typsnittet Swift som är ett 

typsnitt Care of Haus beskriver som "...ett modernt, lättläst typsnitt med stark 

karaktär...". Foldern håller ett kvadratiskt format.  
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Slutsatser 

Folderns framsida är i sig ganska intetsägande eftersom det är svårt att se om den 

har någon titel och vem den vänder sig till. I sin helhet är foldern inte speciellt 

informationsrik. Läsaren får veta att den som har en idé kan komma till Idélab för 

att göra affärer av den. Sedan nämns en mycket kort process innehållandes 

"IDÉMÖTE", "START UP","INKUBATOR" och "EXIT" – dock utan att alla 

dessa får en förklaring. De två olika delarna foldern består av saknar koppling till 

varandra. 

Foldern finns att hämta inne på Idélab men riktar sig till dem som ännu inte tagit 

hjälp av dem. Detta kan tänkas verka negativt för syftet eftersom idéägaren redan 

är där när hen får tillgång till den. 

 

"GODA IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP" – Lång version 

Bakgrund 

"GODA IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP"  Lång version, är en bok som 

handlar om Idélab. Den används för att informera både studenter, lärare, forskare 

och externa samarbetsparters som till exempel företag och andra skolor om 

Idélabs verksamhet. 

Boken berättar om Idélabs uppstart och historia och sträcker sig fram till 2009, 

personerna bakom, Idélabs uppdrag, Idélabs idé, Idélabs värderingar och tankar 

om utveckling, trygghet och sekretess, Idélabs fysiska och psykiska miljö, 

aktiviteter, processen, samarbeten och exempel på företag som startats upp på 

Idélab. Dessa är uppdelade i sju olika kapitel fördelade på 82 sidor.  

 

Situation 

Denna bok finns att hämta inne på Idélab i Västerås och Eskilstuna och delas ut 

till personer som är intresserade av deras verksamhet. Boken är det mest 

omfattande material om Idélab som finns att tillgå för personer som inte arbetar på 

Idélab. 

 

Funktion 

Denna bok har tagits fram för att informera grundläggande och djupt om Idélab. 

Det är ett material som delats ut till alla intresserade personer, egentligen vilka 

som helst. Dess funktion är att inspirera och locka personer till Idélab men har 

även använts för att ge bra PR för MDH och Idélab. 

Bokens första 18 sidor handlar om Idélabs historia och grundläggande uppdrag 

och tar upp meriter för Idélab, till exempel: "det blir 30-40 nya företag varje år..." 

och "Idag, 10 år senare är behovet av Idélab ännu mer påtagligt." 
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På sidan 20 kan man läsa om "VÅRA VÄRDERINGAR" och tilltalet blir 

personligt, till exempel: "Till Idélab är alla välkomna, oavsett vem du är, eller hur 

din idé ser ut." Där detta avsnitt tar slut  tilltalas alla igen och den med idéer 

omskrivs som "idéägare". Sida 28 tar upp workshops och här blandas ett du-tilltal 

med ett mer allmänt hållet tilltal. 

Processen som presenteras i boken delas upp och får ett utrymme om ett uppslag 

var. Rubrikerna på dessa lyder "IDÉMÖTE", "START UP", "EVERYONE IS 

INVITED", "INKUBATORN" OCH "EXIT". Dessa har man kopplat ihop med en 

processbild som består av ord som berättar vad det är man gör i den delen av 

processen:  

"IDÉMÖTE" - "FORMULERA" 

"START UP" - "UTVECKLA & UTFORSKA" 

"EVERYONE IS INVITED" - "UTVÄRDERA" 

"INKUBATORN" - "FÖRVERKLIGA" 

"EXIT" 

Rubriken "EVERYONE IS INVITED" första stycke handlar om Idélabs värdering 

om att alla är välkomna till Idélab och efter detta förklaras denna del i processen. 

På detta sätt skiljer sig denna text från övriga delar i processen. Rubriken "EXIT" 

skiljer sig också eftersom den är den enda som saknar koppling till processbilden. 

Men man får anta att "EXIT"-delen ändå ingår i processen eftersom den ingår i 

kapitlet som handlar om processen.  

 

Språk  

Tilltalet i texten är blandat, både "man", "du" och "studenten" används och följer 

inte någon uppenbar linje för vem som tilltalas när, vilket vi såg redan under 

rubriken "Funktion" ovan. 

I övrigt är texten i boken språkligt korrekt med fullständiga meningar och korrekt 

användning av skiljetecken. Det finns dock ett stavfel där det står "Men" i stället 

för "Med" och det saknas ett "är" i meningen: "Dörren öppen och man är alltid 

välkommen för ett spontant möte för att prata om sina tankar och idéer." 

 

Grafisk form 

Folderns framsida visar en gråblå cementvägg med idélabs slogan "GODA 

IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP" som jag uppfattar vara bokens titel. 

Högst upp i vänstra hörnet finns MDH:s logga. Framsidan avslöjar inte vem den 

vänder sig till eller vad boken kan tänkas innehålla.  

Alla rubriker är orangea och skrivna i versaler. I rubrikerna används typsnitten 

Avant Garde som är ett typsnitt utan seriffer. I längre textstycken används 

typsnittet Swift. Boken håller ett kvadratiskt format. 
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Slutsatser 

Eftersom tilltalet i texten är blandat, både "man", "du" och "studenten" används, 

är det svårt att veta vilka boken egentligen vänder sig till. Detta kan dock bero på 

att boken inte har en enad målgrupp utan är splittrad i vem den vänder sig till.  

Boken informerar om Idélab från dess start fram till 2009 men eftersom den riktar 

sig till "alla" blir språket inkonsekvent i sitt tilltal. Det är svårt att få en 

uppfattning om vad den kommer handla om eftersom titeln inte avslöjar särskilt 

mycket och det finns inget register att slå i, samt saknas det information om 

innehållet på baksidan.  

Processen som presenteras är rörig eftersom att alla delar i den inte presenteras på 

samma sätt, och för att en av delarna saknar koppling till processbilden.  

 

"ALLT BÖRJAR MED EN IDÉ" 

Bakgrund 

"ALLT BÖRJAR MED EN IDÉ" är en folder på fyra sidor som tagits fram av 

personal vid Idélab. På framsidan står att läsa: "Idélab är högskolans stöd för att 

utveckla idéer. Studenter, lärare och forskare inom alla akademier är välkomna att 

inspireras och förverkliga dem". På grund av detta förutsätter jag att studenter, 

lärare och forskare är den målgrupp som foldern vänder sig till.  

 

Situation  

Foldern finns att tillgå på Idélab vid MDH i Västerås och Eskilstuna och den har 

delats ut i skolans lokaler till förbipasserande personer.  

 

Funktion 

Folderns funktion är att informera om Idélabs process, värderingar och aktiviteter 

till studenter, lärare och forskare vid MDH. Utifrån det tilltal och den information 

man får i foldern tolkar jag det som att denna folder vänder sig till dem i denna 

målgrupp som har en idé men ännu inte tagit hjälp av Idélab.  

Vidare har foldern en funktion av att visa upp processen som en idéägare går 

igenom på Idélab. Processen är det läsaren får information om när hen öppnar 

foldern. 

Folderns framsida har två rubriker där huvudrubriken lyder: ”ALLT BÖRJAR 

MED EN IDÉ!” och under den finns en mindre rubrik som lyder: "ALLA HAR 

IDÉER VARFÖR INTE TESTA DIN?" Sedan beskrivs Idélabs process under 

rubriken "VÅR PROCESS Från idé till marknad" med underrubrikerna 

"PRESTART", "AFFÄRSUTVECKLING", "SPETS", "EXIT" och "MEETUP". 
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Nästa sida har rubriken "VÄRDERINGAR Ha kul och inspireras" men berättar 

inte mer om Idélabs värderingar än att alla som är inskrivna på Mälardalens 

högskola är välkomna till Idélab. Längst ned på sidan finns en processbild som 

saknar både förklaring och bildtext. 

Folderns baksida har rubriken "HÄNG PÅ Var med och bidra!" och visar olika 

aktiviteter Idélab anordnar i en punktlista. Det står även att man kan läsa på 

hemsidan mdh.se/idelab eller gilla facebook-sidan där man får uppdateringar om 

aktiviteterna.  

 

Språk 

I denna folder blandas korta meningar med längre. Texten är bitvis skriven på ett 

talspråkligt sätt vilket man kan se exempel på under avsnittet ”VÄRDERINGAR 

Ha kul och inspireras” där det står att läsa:  

Vår slogan ”Goda idéer behöver gott sällskap” är så sann. 

I foldern tilltalas läsaren som ”dig” och ”du”. Detta redan i första meningen som 

lyder: ”Vi har resurser som kan få din idé att nå marknaden och du är den som har 

drivet att ta det hela vägen!”. 

Foldern innehåller många utropstecken. Av textens 36 meningar avslutas 12 

stycken med ett utropstecken dvs. en tredjedel. Den innehåller också korta och 

ofullständiga meningar som inte tillför något t.ex. "Fler möjligheter!" och "För 

den som verkligen visar framfötterna." 

 

Grafisk form 

Denna folder skiljer sig från övriga tryckta material då den följer andra grafiska 

riktlinjer. Den följer i stället grafiska riktlinjer som tagits fram av personal vid 

Idélab 2013. Typsnitten som används är ITC Avant Garde Pro Bk och ITC Avant 

Garde Pro Md. Alla rubriker är skrivna med versaler och är både vita, svarta  och 

orangea. Varje sida i foldern har en svart list högst upp med rubrik och 

underrubrik och på folderns fram- och baksida finns en svart vimpel med 

uppgifter om Idélab. Foldern håller A5-format. 

 

Slutsatser 

Denna folder presenterar i korthet Idélab som en plats dit studenter, lärare och 

forskare vid MDH kan vända sig med sina idéer. Sedan fokuserar den i huvudsak 

på den process dessa personer får gå igenom dvs. Prestart, Affärsutveckling, 

Spets, Exit och Meetup. Jag tolkar foldern som ett försök att övertyga personer 

med idéer att komma till Idélab med argumentet att det är en rolig plats att 

utveckla dessa på. Detta bygger jag på de många utropstecknen och meningar som 

"På Idélab har vi kul tillsammans!", "Vi får dig att förstå att steget mellan dröm 

och verklighet inte är så stort som du tror." 
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Att texten innehåller många utropstecken kan vara en strategi för att stärka 

uppmaningen att vända sig till Idélab med sina idéer. Enligt svenska skrivregler 

(2008:177) kan utropstecken användas vid uppmaningar, önskningar, tilltal och 

hälsningar så på detta sätt används utropstecken korrekt. Men eftersom det 

används så många gånger upplevs texten högljudd. Att foldern innehåller flera 

ofullständiga meningar tyder på att det inte är genomarbetad. 

 

Webbtext, www.mdh.se/Idelab 

Bakgrund 

MDH har en stor webbplats med information som är tillgänglig för alla med 

internet. Här  finns en plattform för Idélab som man kommer till om man i 

sökfältet skriver in sökordet "Idelab" eller "Idélab".  

 

Situation 

På Idélabs del av MDH:s webb kan man se en film på 3:01 minuter som ägnar ca 

2 minuter åt information om Idélab och en minut åt tävlingar de anordnar, filmen 

har visat ca 600 gånger. Man får även tillgång till kalendarium och kommande 

aktiviteter. Den textade information om Idélab man hittar på webben är följer 

nedan och står tillsammans med Idélabs kalendarium och nyheter: 

 

IDÉLAB - förverkliga idéer 

Välkommen till Idélab! Idélab är en kreativ mötesplats där studenter, personal och 
forskare på Mälardalens högskola får hjälp att förverkliga och göra affärer av sina 
idéer. Idélab fungerar som bollplank och ger dig hjälp att komma igång. 

 

Funktion 

Denna information finns för att man snabbt ska kunna söka sig till information om 

Idélab utan att behöva gå till den fysiska platsen i Västerås eller Eskilstuna. 

Texten berättar att Idélab är en mötesplats för studenter, personal och forskare på 

MDH som vill förverkliga sina idéer. Av detta tolkar jag att informationen vänder 

sig till dessa personer. 

 

Språk  

Texten är språkligt korrekt men består endast av två meningar vilket gör att man 

får en ganska liten uppfattning om vad Idélab är och vad man kan få hjälp med 

där.  
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Slutsatser och sammanfattning 

Webbtexten är mycket kort och vill man ha mer information får man vända sig 

direkt till Idélab eller det tryckta material som finns framtaget. Webbsidans text 

verkar mest vara en presentation för Idélabs kalender och nyheter som finns där.   

 

4.2.4 Sammanfattning och tolkning av funktionella analyser 

Som jag tidigare nämnde ställer en funktionell analys frågan "Vad vill jag uppnå  

med hela texten och med varje del av den?" (Hellspong 2001:82). Har då dessa 

texter tillsammans eller enskilt uppfyllt de mål som finns uppställda för Idélab 

inom ramen för information? Dessa mål finns uppställda för Idélab år 2014 och de 

hör till min avgränsning: 

Mål 1 
Idélab ska förmedla vikten av entreprenöriella kompetenser samt vara det 
självklara valet för realisering av idéer bland studenter och anställda på MDH. 

Mål 2 
Stärka den interna kommunikationen med övriga MDH och öka 
medvetenheten om varumärket Idélab. 

Idélab försöker som Mål 1 säger att förmedla vikten av entreprenöriella 

kompetenser och utger sig i det informativa material som finns att de är platsen att 

ta sina idéer till. Informationsmaterialet som finns har förmodligen tagits fram för 

att som Mål 2 säger, stärka den interna kommunikationen med övriga MDH och 

öka medvetenheten om Idélabs varumärke. Men materialet har brister som min 

funktionella analys tagit fasta på.  

Idélabs bok "GODA IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP"  Lång version, 

saknar en fokuserad målgrupp och materialet lyckas därför inte fylla sin 

informerande funktion. Materialet används i dagsläget för två olika målgrupper, 

externa samarbetspartners och studenter, lärare och forskare. Dessa målgrupper 

behöver två olika material eftersom avsändaren har två olika syften med att 

berätta om Idélab. Materialet som finns i dag har två olika syften som är svåra att 

kombinera. Externa samarbetspartners ska inspireras att skapa en liknande 

verksamhet samt verka för en god PR för MDH och Idélab. Studenter, lärare och 

forskare ska däremot informeras om Idélab för att få möjlighet att utveckla sina 

idéer där och Idélab kan i förlängningen fortsätta med sin verksamhet som är 

beroende av studenter, lärare och forskare.  

Allt material är inte språkligt genomarbetat och de ger olika information. 

Processen som tas upp och beskrivs och ser olika ut i de tre tryckta materialen. De 

två foldrarna som finns tar upp samma sak dvs. en kort presentation om Idélabs 

stöd för studenter, lärare och forskare samt Idélabs process. Båda foldrarna är 

tunna och inte särskilt informationsrika.  
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Inget av materialen är konsekventa med sina rubriker utan innehåller vid flera 

tillfällen något annat än vad rubriker säger. Idag är materialet spretigt och 

informerar inte med den kraft det skulle kunna göra 

Boken "GODA IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP"  lång version, är 

väldigt tidsbunden då den namnger personal vid Idélab och talar om "idag" där 

idag syftar på 2009 när boken trycktes. Detta gör att boken inte känns helt aktuell.  

Materialen följer inte samma grafiska manual och ger därför inte ett gemensamt 

intryck av att höra ihop. "GODA IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP"  lång 

och kort version, följer båda den grafiska manual som är framtagen av Care of 

Haus medan foldern "ALLT BÖRJAR MED EN IDÉ" följer en grafiska riktlinjer 

som tagits fram av personal vid Idélab. 

Avgörande för valet av att rikta fokus på hur ethos kan användas i informativa 

texter, är att Idélab i dagsläget inte ett tryckt material som grundläggande 

förklarar för studenter, lärare och forskare vad Idélab är och hur det kan hjälpa 

dem.  

 

5. Teori 
5.1 Klassisk retorik 
Jag har utgått från Lindqvist Grinde (2008) som i sin bok Klassisk retorik för vår 

tid berättar vad retorik är. Jag har valt att utgå från Lindqvist Grinde (2008) inte 

bara för att det är en välanvänd kurslitteratur utan även för att han är forskare i 

retorik och svensk litteraturvetare och etablerad inom retorik och 

litteraturvetenskap i Sverige idag.  

För att skapa ett informativt textmaterial för tryck har jag utgått från teorier inom 

retorikens ethos. Retorik är i grunden kunskap om hur man påverkar människor 

med hjälp av ord och symboler. Inom retoriken är det av intresse att titta på hur 

människor använder språk och tecken för att uppnå sitt mål. Egentligen kan precis 

allt vara retorik: När vi resonerar med oss själva, prutar, konverserar, skriver etc. 

(Lindqvist Grinde 2008:25). 

Lindqvist Grinde (2008:31) berättar att retorik inte är "konsten att övertyga" utan 

att retorik egentligen är konsten att finna det som bäst hjälper oss att övertyga, 

samt hitta de bästa strategierna för en situation, det vill säga konsten att hitta den 

givna situationens möjligheter att utvecklas på bästa sätt.  

Heuristik är en term som används för att beskriva vad retorik är för något och  

betyder "en metod att söka ny kunskap" (Lindqvist Grinde 2008:31). Med det 

menas att retoriken inte bara används för att vinna debatter och vara övertygande. 

Retoriken kan också användas för att få fler perspektiv på ett problem eller ett 

kunskapsområde (Lindqvist Grinde 2008:32). Detta är anledningen till varför jag 

vänder mig till retoriken i mitt examensarbete. Jag vill skapa ett material som på 

bästa sätt möjliggör de mål som finns uppsatta att bli uppfyllda eller att med mitt 
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nya material delvis främja dem. Då mitt examensarbete bygger på teorier som 

faktiskt berättar hur jag gör detta gick jag in i retoriken och hittade ethos och en 

retorisk modell för gestaltningens arbetsprocess, för att bygga upp min 

argumentation.   

 

5.2 Ethos 
Lindqvist Grinde (2008:77) talar om de tre pistis som man skulle kunna översätta 

till "retoriska bevismedel" dvs. något man använder sig av för att "bevisa" att det 

man säger är sant och få sina lyssnare eller läsare att gå med på det man 

förmedlar. Lindqvist Grinde (2008:77) skriver att pistis är det som stöd, bevis 

och/eller argument för det budskap sändaren förmedlar. Att pistis är en viktig del 

av retoriken att vända sig till är tydligt. För ett budskap, oavsett om sändaren 

förmedlar det i text eller tal, som varken är trovärdigt eller förtroendeingivande 

kommer förmodligen inte att uppfylla den funktion sändaren satt upp. När 

sändaren bestämt sig för vad hen vill förmedla måste hen väcka sina lyssnares 

eller läsares förtroende och detta kan hen göra med retoriska bevismedel. I dessa 

tre pistis ingår ethos, pathos och logos. Lindqvist Grinde (2008:77) skiljer på 

retoriska bevismedel och vanliga bevismedel som vittnesmål, fingeravtryck och 

DNA. Retoriska bevismedel syftar i stället på andra saker utöver givna fakta. 

Ett av dessa retoriska bevismedel är ethos, som Lindqvist Grinde (2008:29) 

beskriver som den karaktär talaren eller skribenten visar upp för lyssnaren eller 

läsaren. Lindqvist Grinde (2008:78) skriver att ethos, som står för karaktär, är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till om man vill ta fram ett material som faktiskt 

påverkar mottagarna. I mitt fall är det Idélabs budskap som ska förmedlas och det 

är Idélabs etik och karaktär som ska öka möjligheterna att övertyga och inspirera 

läsarna. Lindqvist Grinde (2008:88) förklarar vidare att sändaren av budskapet 

redan från början har olika nivåer av klokhet, pålitlighet och andra karaktärsdrag 

man kan använda sig av för att bygga upp sitt ethos och att det därför är viktigt att 

poängtera att ethos bara handlar om den karaktär och de strategier som förmedlas 

och används i talet eller texten. Man kan alltså inte använda sig av ethos för att 

skaffa sig dessa egenskaper eller karaktärsdrag utan det handlar istället om att 

framhäva och förtydliga de starka sidor man faktiskt har. Ethos handlar enligt 

Lindqvist Grinde (2008) om sådana saker som talaren eller skribenten kan 

kontrollera. För att bygga upp sitt ethos beskriver Lindqvist Grinde (2008 s.91) att 

man ska fråga sig vilka egenskaper man har att bygga sitt ethos på. Man kan fråga 

sig vilka specialkompetenser man har och hur man visar att just de är viktiga, man 

kan fråga sig vilka moraliska egenskaper man har som gör att man blir värdefull 

att lyssna på. Poängen är alltså att man ska se över vilka egenskaper man har som 

skulle kunna användas till att bygga upp ett förtroende med.  

Ethos är som jag tidigare skrev ett av tre pistis tillsammans med logos och pathos. 

Logos innebär att sändaren vänder sig till de logiska och rationella 

förnuftsargumenten och är därför lätt att skilja från ethos. Pathos däremot, vänder 

sig till mottagarnas känslor och blir därför mer komplext att särskilja från ethos. 



21 

 

Då pathos inte bara handlar om att få mottagarna att känna känslor utan att 

sändaren själv måste känna dem för att det ska bli trovärdigt är det svårt att säga 

om detta kommer från en aspekt av sändarens pathos (känslor) eller sändarens 

ethos (karaktär). Som exempel kan jag nämna Idélabs motto "Everyone is invited" 

som skulle kunna komma från känslan av att alla ska vara och känna sig välkomna 

men också kunna komma från sändarens karaktär som välkomnande och öppen 

för alla människor. Men för att lättare skilja ethos från pathos skriver Lindqvist 

Grinde (2008:81) att framställa ethos som mer varaktiga aspekter av sändarens 

personlighet och karaktärsdrag medan pathos mer handlar om tillfälliga 

emotioner.  

Hellspong (2013:175) beskriver i likhet med Lindqvist Grinde (2008) ethos som 

en stil som riktar uppmärksamheten mot talaren eller skribenten som trycker på 

sin tyngd och auktoritet. Sändarens trovärdighet används för att ge kraft åt 

argumenten. Ethos lyfter det personliga i argumenten och kan därför luta sig 

tillbaka på att sändaren vet vad hen talar om. 

 

5.3 Trovärdighetselementen 
För att bygga upp sitt ethos bör sändaren beakta de tre trovärdighetselementen 

arete, phronesis och eunoia. Arete betyder dygd och syftar till sändarens 

moraliska egenskaper, phronesis betyder förnuft och syftar till sändarens 

kunskaper och förnuftighet, eunoia betyder välvilja och syftar till sändarens goda 

vilja. Men ethos handlar för den sakens skull inte om att sändaren ska skryta om 

sin oövervinnerlighet. Lindqvist Grinde (2008) beskriver att den stora utmaningen 

i stället ligger att sändaren ska föra fram sin goda karaktär utan att mottagarna 

anser sändaren vara skrytsam eftersom det är ett drag som inte passar in i en god 

karaktär. 

Lindqvist Grinde (2008:306-307) har refererat följande text för att exemplifiera 

hur en författare använt sig av detta för att bygga upp sitt ethos: 

Platsen är Vallon d'Arbi i Verbier. Det är en fantastiskt fin puderdag, kryddad med sol 
och gnistrande blå himmel. Vi har stannat för att samla oss och hämta andan lite, 
och står och betraktar omgivningen. 

På en brant bergssida med till marken bortsprängd snö löper en smal transportväg. 
En bit nedanför vägen ligger ett 100 meter högt stup. Allt har släppt när pistörerna 
sprängde i morse. Allt utom en 30 meter bred och åtta old school-svängar lång 
snorsträng av snö som ligger kvar ovanför stupet. Från andra sidan dalen har vi 
första parkett till rysaren som alldeles snart kommer utspela sig. 

Plötsligt stiger två figurer ut på branten för att ta sig bort mot snorsträngen. Att det 
inte är någon särskilt bra idé behöver man inte ha varit klassens mattesnille för att 
kunna räkna ut. Tyvärr hindrar avståndet oss från att ingripa eller ens varna 
vildhjärnorna som bokstavligen tänker köra med livet som insats.  

När den första kör, står vi förbluffade och biter på naglarna genom Gore-Tex-
handskarna. Kommer det att släppa? Kommer vi vara tvungna att slänga på 
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stighudarna och ta oss upp i dalen för att ta hand om kroppar? Snön sitter kvar även 
när åkare nummer två är halvvägs nere. Då upptäcker nummer ett misstaget: det 
väntade 100-metersdroppet. Med fäktande armar och rop får han stopp på sin 
efterföljare. De blir stående som fastfrusna, villrådiga och handlingsförlamade. Efter 
ytterligare några minuters inaktivitet börjar de båda klättra uppåt, med skidorna på 
axeln. Några meter upp slänger de sig plötsligt platt mot marken i spread eagle. 

Vi gissar att de haft en sättning i snön, och att de känner eller gissar eller anar att 
läget nu är ytterst, ytterst kritiskt. vi vet att det är det. det enda de kan göra är att 
ligga mer stilla än de någonsin gjort under sina liv, be till högra makter att snötäcket 
inte ska ge sig iväg helt, och hoppas att besättningen på räddningshelikoptern idag 
känner sig extra snabba på jobbet. 

Till det trygga ljudet av rotorbladens smatter hänger vi oss mycket lättade i 
pjäxskaften för att ta oss den snabbast vägen till liften i La Tzoumaz. Vi har fler finåk 
att beta av. Och tyvärr troligen också fler mer eller mindre allvarliga incidenter att 
bevittna. 

Om detta skriver Lindqvist Grinde (2008:307) att inledningens funktion bör vara 

att vinna läsarens intresse, välvilja och förtroende och att den används till att 

bygga upp sändarens ethos som i sin tur byggs upp av arete det vill säga goda 

moraliska egenskaper och karaktärsdrag, phronesis som är förnuft och eunoia som 

är välvilja. 

Lindqvist Grinde (2008:307) fortsätter med en detaljstudie och beskriver att det 

metaforiska uttrycket "snorsträng" som används i texten också fyller en 

ethosbyggande funktion eftersom den får berättaren att verka lite äventyrslysten i 

sitt språkbruk. Ordvalen "old school-svängar" kan kopplas till att berättaren är 

kunnig och "hämta andan" till att han är vältränad. Tillsammans bidrar dessa 

ordval till hans phronesis alltså hans förnuft och kunnighet inom skidåkning. "old 

school-svängar" bidrar till berättarens eunoia (välvilja) eftersom det används för 

att smickra publiken. Vidare beskriver Lindqvist Grinde (2008:307) att personen i 

berättelsen framstår som en person med phronesis och eunoia, och inte bara 

beskrivs som en person med dessa egenskaper. 

Genom den analys Lindqvist Grinde (2008:307) gör får man inte bara veta att de 

tre förtroendeelementen arete, phronesis och eunoia kan och bör användas av en 

sändare när hen bygger sitt ethos, utan man får även se konkreta exempel på hur 

en författare gjort detta på ett effektivt sätt. Författaren har använt sig av väl valda 

ord som snarare ger, än beskriver, fördelaktiga karaktärsdrag vilken är en god 

strategi att använda om man vill lyckas att bygga upp ett ethos. 

Jag kommer, i min gestaltning, använda mig av alla tre trovärdighetselementen för 

att lyckas att bygga upp i ethos i texten. Detta kommer jag att göra genom att ta 

upp de egenskaper som verkar för och visar Idélabs moraliska egenskaper, förnuft 

välvilja. 
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5.4 Den retoriska processen 
I Hellspongs Argumentationens retorik (2013) beskrivs en modell för den 

retoriska processen. Denna modell har jag använt som designprocess för den 

gestaltning jag tagit fram. Denna modell har med andra ord inte bara försett mig 

med ett teoretiskt perspektiv utan återkommer, som vi kan se under 

gestaltningsprocess, och färgar det metodiska genomförandet av min gestaltning. 

Denna modell består av följande sex delar: 

Intellectio - att förstå uppgiften 

Inventio - att hitta uppslag 

Dispositio - att ordna innehållet 

Eluctio - att finna språkformen 

Memoria - att lägga på minnet 

Actio - att genomföra argumentationen 

Även Lindqvist Grinde (2008:59) tar upp denna modell som "Partes: den retoriska 

processen" och skriver om denna:   

Att människan inte bara påverkas av förnuftsargument är lätt att konstatera. 
Svårigheten följer därnäst: hur finner jag de logiska argumenten? Hur gör jag i 
praktiken för att se till att åhörarens känslor engageras? Hur skapar jag ett trovärdigt 
ethos?  

För att lösa dessa svårigheter utvecklade de klassiska retorikerna ett systematiskt 
sätt att betrakta skapandet av ett tal, en "arbetsprocess" som varje författare, 
skribent och talare kan använda sig av. Detta system brukar kallas för partes eller 
retorikens fem delar, och har nått nästan lika stor berömmelse som föreställningen 
om de tre typerna pisteis. 

Partesläran är relativt enkel. Tanken är att talaren först söker sina argument, alltså 
bestämmer vad hon vill tala om. Sedan fastslår hon i ordning de olika sakerna ska 
sägas. först när detta är gjort väljer talaren sina ord och uttryck. Därefter planerar 
talaren hur talet ska framföras, så att hon gestikulerar på rätt ställen, använder ett väl 
valt kroppsspråk, en varierad röst och så vidare. Och slutligen - när talet egentligen 
är färdigskrivet - lär sig talaren sitt tal utantill. 

Det Lindqvist Grinde (2008:59) skriver här stärker min tes om att man som 

sändare inte bara behöver finna argument för det man vill förmedla utan att man 

även måste strukturera sitt material enligt ett retoriskt perspektiv och för att 

ytterligare stärka sina argument, hitta en retorisk teori som i mitt fall är ethos. 

Under avsnittet "Gestaltningsprocess" visar jag hur jag använt mig av denna 

retoriska modell som designprocess. 
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6. Tidigare forskning 
Förutom att läsa litteratur om retorik har jag sökt tidigare forskning. Detta för att 

se hur teorier och metoder som beskrivits i litteraturen har undersökts, använts 

och fungerat för andra. Detta för att i sin tur generera ett underlag för mig att 

använda mig av när jag skapar mitt material. Poängen är alltså att hitta 

forskningsartiklar att använda i mitt examensarbete för att ta reda på hur man 

använder omsätta ethos i informerande texter. För att hitta artiklar använde jag 

högskolebibliotekets databaser och sökorden "Rhetoric", "Information design", 

"Ethos", "Text design", "Technical information", "Communication" och 

"Narratology". Detta sökande genererade fyra artiklar som jag tyckte verkade 

relevanta för mitt examensarbete. Av dessa fyra valde jag bort tre av dem 

eftersom de visade sig innehålla sådant som föll utanför mitt examensarbete och 

den avgränsning jag gjort. För att påvisa att jag gjort ett aktivt urval kommer jag 

nedan att presentera de artiklar jag hittade och valde att studera närmare. 

The Rhetoric of Typography: Effects on Reading Time, Reading Comprehension, 

and Perceptions of Ethos. Brumberger (2002) 

Brumbergers (2002) artikel tar upp hur läsares läsningstid påverkas av ethos i 

visuell typografi. Denna artikel behandlar alltså det visuella i form av typografi  

mer än det textuella och eftersom mitt examensarbete fokuserar på hur man kan 

använda ethos i sin text har jag valt bort denna artikel. 

The Rhetoric of Typgraphy: The Awareness and Impact of Typeface 

Appropriateness. Brumberger (2003) 

Ytterligare en av Brumberger som behandlar typografins retoriska roll, persona 

och undersöker närmare hur typografin och textens visuella persona påverkar 

läsarens uppfattning av den. Denna artikel behandlar, till skillnad från den 

Brumbergers tidigare artikel, förutom typografin även det innehållsliga i texten 

men mestadels handlar den om yttre attribut och ger inte tillräckliga kunskaper om 

ethos inverkan på text för att den ska vara användbar för mig.  

Language and Literature - Rhetoric and narratology. Martens et. al (2013) 

Martins et. al. (2013) tar i sin artikel upp ethos väldigt kortfattat. Detta trots att 

ethos anges som keyword tillsammans med Corpus-based narratology, proto-

metaphor, paranarrative, rhetorical, synecdoche, uncooperative narrator. Artikeln 

berättar inte mer om än ethos än att det är ett klassiskt  retoriskt grepp man kan 

välja att använda sig av för att argumentera och denna kunskap har jag redan med 

mig från litteraturgenomgången. 

Legal Communication & Rhetoric: JALWD - Morality, Trust, and Illusion: Ethos 

as Relationship. 

Denna artikel väljer jag att presentera närmare då den genererat information och 

kunskap att använda mig av i mitt examensarbete.  

Weresh M (2012) har skrivit artikeln Legal Communication & Rhetoric: JALWD 

- Morality, Trust, and Illusion: Ethos as Relationship. I denna skriver Weresh 

(2012) att ethos är karaktär, att karaktär inger förtroende, att förtroende är baserat 
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på relation och att relation övertygar. Detta betyder alltså att ethos och relation går 

hand i hand och för att stärka sitt ethos bör man som sändare bygga en relation till 

sin publik, oavsett om dessa kommer som läsare eller lyssnare. Varför det är 

viktigt att bygga en relation med sin publik ska vi snart få veta mer om.  

Weresh (2012) börjar sin artikel med att jämföra ett tal av Abraham Lincoln: 

Second Inuagaral Addess och ett tal av Jan Schlichtmann - A Civil Action. Denna 

jämförelse visar att Abraham Lincoln etablerar ett förtroende, det vill säga en 

slags relation byggd på förtroende, hos lyssnaren och att han därmed förstärker sin 

karaktär och goda vilja. Med denna jämförelse vill Weresh (2012) visa att Lincoln 

på ett effektivt sätt tar avstånd från oangenäma frågor och därför upprätthåller 

trovärdighet, karaktär och god vilja. I kontrast till detta visar Weresh (2012) upp 

Schlichmanns tal. Om detta skriver Weresh (2012): 

In contrast, Schlichtmann and Syndrome lack credibility, character, and ethos. For 
Schlichtmann, much is lost in the content of his communication. His motive, 
articulated through the content of the message, is offensive. But also, his 
organization and style undermine credibility. He begins bluntly, and with superiority, 
with no regard for establishing a relationship with his audience: "It’s like this." 
Similarly, Syndrome’s monologue establishes his ill motive largely in terms of 
content, but also by the organization of material and the style of his language. 
Indeed, his ill motive and lack of character are foreshadowed by the remarks of 
Lucius and Bob. He uses self-serving, ego-focused, and condescending prose: 
"That’s the way it works." This distances him from his audience, undermines his 
likeability and trustworthiness and therefore undermines his ability to persuade. 

Med denna jämförelse vill Weresh (2012) alltså bevisa att den relation som 

Lincoln bygger upp sitt ethos med hjälper honom att övertyga sin publik om sin 

goda vilja, trovärdighet och karaktär som i sin tur kommer att öka publikens 

mottaglighet för Lincolns argument och vilja.  Av samma anledning, relationen, 

misslyckas Schlichmann att öka publikens mottaglighet för hans argument.  

Vidare utforskar Weresh (2012) i sin artikel hur man visar ethos i texter. Weresh 

(2012) skriver att jurister och kognitiva psykologer ofta har undersökt vilken roll 

ethos har i övertalning men att många av dessa undersökningar av ethos fokuserar 

på egenskaperna hos källan. Weresh forsätter sedan, som tidigare, med att 

konstatera det också finns ett värde i relationen eftersom relationen sändaren och 

mottagaren har i allra högsta grad påverkas och byggs med hjälp av sändarens 

ethos. Man kan tro att relationen borde bygga på pathos snarare än ethos då 

pathos talar till känslorna men som Lindqvist Grinde (2008) skriver påverkas inte 

människor endast av förnuft- och känsloargument.  

Weresh (2012) skriver också att vi tenderar att lita på människor som vi tycker om 

och som vi uppfattar liknar oss, det vill säga käll-relationella attribut  i ethos. Vi 

tenderar också att lita på människor som vi anser vara kunniga och tillförlitliga, 

det vill säga käll-karaktäristiska attribut i ethos. Weresh (2012) beskriver att 

studier av ethos och studier av källtrovärdighet stödjer hypotesen om att tillit är 

baserad på en läsares eller lyssnares uppfattning om en talares expertis, pålitlighet, 

avsikter, aktivitet, personlig attraktionskraft. Förtroendet läsaren eller lyssnaren 
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känner för sändaren kan upprättas eller förstärkas genom att visa upp likheten dem 

emellan och genom att upprätthålla och ge intryck av god vilja. God vilja och 

trovärdighet undermineras när publiken uppfattar att sändaren motiveras av 

illvilja, personlig vinning eller då försöken att övertala är alltför tydliga och därför 

verkar manipulativa. 

Weresh (2012) menar att relationsattribut kan påverkas av sändarens användning 

av alla komponenter i retorisk övertalning (ethos, pathos och logos), men att 

förhållandet till lyssnaren eller läsaren är en yttring av sändarens ethos. Ethos 

bygger på publikens förtroende och förtroende etableras av en psykologisk 

kontakt med publiken. Om publiken uppfattar att talaren har praktisk visdom, och 

god vilja så får lyssnaren eller läsaren förtroende för sändaren. Weresh (2012) 

menar att ett argument som är övertygande inte bara bygger på egenskaperna i 

sändarens ethos, utan också på relationen hen främjar med läsaren, en relation 

som kan byggas upp med hjälp av ethos. 

Vidare beskriver Weresh (2012) att det är  viktigt att beakta inte bara 

karakteristiska attribut såsom intelligens och pålitlighet, utan också attribut till 

exempel förtrolighet, förtroende, och attraktion. Weresh (2012) skriver också att 

en skribents karaktär avslöjas när hen visar ärlighet, uppriktighet, iver, respekt och 

professionalism och att detta genererar intryck av god vilja kan upprättas eller 

förstärkas när skribenten visar auktoritet, struktur, rättvisa och omsorg om läsaren. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Weresh (2012) menar att sändarens ethos 

kan stärkas med hjälp av den relation och psykologiska förbindelse sändaren får 

med mottagaren. Att etablera ett förtroende hos mottagaren är viktigt eftersom vi 

människor tenderar att lita på dem vi tycker om och detta gör man inte genom att 

vara manipulativ, påstridig eller tjatig.  

I gestaltningen kan vi se hur jag använt mig av det relationella, för att bygga upp 

och förstärka ethos, med hjälp av en idéägare som berättar om sin relation till 

Idélab.  
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7. Resultat 
Resultatet ska förstås generera svar på de frågeställningar jag satt upp för mitt 

examensarbete. För att påvisa att jag hittat svar på alla dessa, besvarar jag dem i 

korthet nedan:  

1. Vad har Idélab för mål med sin verksamhet? 

Idélab har följande fyra mål för sin verksamhet: 

Mål 1 
Idélab ska förmedla vikten av entreprenöriella kompetenser samt vara det självklara 
valet för realisering av idéer bland studenter och anställda på MDH. 

Mål 2 
Stärka den interna kommunikationen med övriga MDH och öka medvetenheten om 
varumärket Idélab. 

Mål 3 
Arbeta för ökad internationalisering samt stärka MDH:s roll genom samproducerande 
aktiviteter regionalt, nationellt och internationellt. 

Mål 4 
Öka nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat från MDH-forskare. 

 

2. Hur ser målgruppen ut?  

Idélabs målgrupp består av studenter, lärare och forskare inom 

utbildningsområdena ekonomi, lärare, teknik, hälsa och välfärd (mdh.se). Som 

man kan se är det en bred målgrupp, men gemensamt är minst 18 år gamla och 

behörighetskrav från gymnasieskola. 

 

3. Vad behöver målgruppen veta om Idélab? 

För att besvara denna fråga var jag tvungen att ta reda på vad Idélab har för mål 

med sin verksamhet det vill säga, vad är de verksamma för? Vilket genererade 

nästa frågeställning. Utifrån dessa mål har jag avgränsat mig till de två mål som är 

möjliga att uppfylla med text och information. Dessa mål är: 

Mål 1 
Idélab ska förmedla vikten av entreprenöriella kompetenser samt vara det självklara 
valet för realisering av idéer bland studenter och anställda på MDH. 

Mål 2 
Stärka den interna kommunikationen med övriga MDH och öka medvetenheten om 
varumärket Idélab. 

Det målgruppen behöver veta om Idélab är alltså: Vad kan Idélab hjälpa mig med 

och varför ska jag gå dit? Och detta fick vi svar på via de styrdokument och det 

tidigare material jag analyserat. Idélab är MDH:s självklara innovationsbas för 

studenter, lärare och forskare där dessa ska har möjlighet att utveckla och göra 
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affärer av sina idéer. Det finns kompetens och möjligheter för den med idéer och 

den informationen måste förmedlas.  

 

4. Hur ser den befintliga informationen om Idélab ut och hur brister denna? 

Idélab försöker som Mål 1 säger, förmedla vikten av entreprenöriella kompetenser 

och utger sig, i det informativa material som finns, för att vara platsen att ta sina 

idéer till. Informationsmaterialet som finns har förmodligen tagits fram för att som 

Mål 2 säger, stärka den interna kommunikationen med övriga MDH och öka 

medvetenheten om Idélabs varumärke. 

Det material som tagits fram för detta är foldern "GODA IDÉER BEHÖVER 

GOTT SÄLLSKAP", boken "GODA IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP", 

foldern "ALLT BÖRJAR MED EN IDÉ", samt webbtexten som finns på 

www.mdh.se/idelab.  

Idélabs bok "GODA IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP" saknar en 

fokuserad målgrupp och används i dagsläget för två olika målgrupper, externa 

samarbetspartners och studenter, lärare och forskare. Dessa målgrupper behöver 

två olika material eftersom avsändaren har två olika syften med att berätta om 

Idélab, och dessa är svåra att kombinera.  

Allt material är inte språkligt genomarbetat och de ger olika information. 

Processen som tas upp och beskrivs och ser olika ut i de tre tryckta materialen. De 

två broschyrerna som finns tar kortfattat upp samma sak.  

Inget av materialen är konsekventa med sina rubriker utan innehåller vid flera 

tillfällen något annat än vad rubriker säger. Idag är materialet spretigt och 

informerar inte med den kraft det skulle kunna göra. Idélab har i dagsläget inte ett 

tryckt material som grundläggande förklarar för studenter, lärare och forskare vad 

Idélab är och hur det kan hjälpa dem. Materialen följer heller inte samma grafiska 

manual och ger därför inte ett gemensamt intryck av att höra ihop. 

Sammantaget kan man ju se att det material som finns är spretigt, ibland 

ofokuserat, fokuserar på en bred mottagargrupp. Detta är anledningen till varför 

jag valt att vända mig till retoriken och dess teorier om ethos som 

argumentationsteknik. Jag vill skapa ett sammanhållet material som inger 

förtroende genom att argumentera med en tydligt utarbetad strategi. En strategi 

som är möjlig för Idélab att leva upp till och att nyttja deras goda vilja gentemot 

studenter, lärare och forskare gör ethos som argumentationsbas till ett gott 

verktyg. 

 

5. Hur ser teorier om ethos i retoriken ut? 

Jag har tittat på tidigare forskning och gjort litteraturstudier som visar att ethos 

vilar på de egenskaper sändaren har som i den tänkta mottagarens ögon är goda 

karaktärsdrag. Hur man sedan väljer att föra fram och bevisa detta för mottagarna 

är viktigt eftersom skrytsamhet och manipulativitet har en negativ effekt på ethos. 
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Vidare måste sändaren bygga upp en relation till mottagaren för att hen ska 

etablera ett förtroende för sändaren. Följande schema visar hur man kan bygga 

upp ethos: 

 

Mina frågeställningar verkar tillsammans för att generera svar på min 

problemformulering: hur man använder retorikens ethos i informativa texter för 

att upplysa en specificerad målgrupp om en verksamhet. 

 

8. Gestaltningsprocess 
Som jag tidigare nämnde är retoriken inte bara ett användningsområde för att 

vinna debatter och vara övertygande. Lindqvist Grinde (2008) beskriver att 

retoriken också kan användas för att få fler perspektiv på ett problem eller ett 

kunskapsområde så utifrån detta har jag kompletterat mina funktionella analyser 

med teorier om retorikens ethos. Men för att skapa ett material med ett retoriskt 

perspektiv, mer än utifrån en retorisk teori, har jag som jag tidigare nämnde 

använt en modell från retoriken som designprocess i min gestaltning. Att jag 

använder mig av en modell från retoriken för att skapa mitt material, får som 

konsekvens att jag inte bara ser på min text som en text med en ethosstil utan att 

hela texten är tänkt att utgöra ett argument för mottagarna att gå till Idélab med 

sina ideér. Hellspong (2012) beskriver den modell jag arbetat efter som en retorisk 

process skapad för att hjälpa en sändare att strukturera sin arbetsprocess när hen 

skriver sitt material. Denna modell är uppdelad i följande sex steg: 
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Intellectio - att förstå uppgiften 

Inventio - att hitta uppslag 

Dispositio - att ordna innehållet 

Eluctio - att finna språkformen 

Memoria - att lägga på minnet 

Actio - att genomföra argumentationen och analysera ett framfört tal 

Då mitt examensarbete behandlar en text har jag följt de fyra första stegen 

(Intellectio, Inventio, Dispositio och Eluctio) då Memoria handlar om att lägga sin 

argumentation på minnet inför ett framförande och Actio som handlar om att 

analysera ett redan framfört tal.   

 

8.1 Intellectio 
Det första steget i modellen Hellspong (2013) beskriver är att förstå uppgiften. I 

detta steg gäller det att ta reda på vad uppgiften innebär och vilket sammanhang 

den ska anpassas efter. För att göra detta bör sändaren titta på vilka motiv som 

finns för att argumentera. I detta ingår att se över vilka mål som ska uppfyllas, vad 

sändaren vill uppnå dvs. vad har sändaren för syfte? 

Sändaren ska även se över vilken situation hen befinner sig i och hur denna 

påverkar förutsättningarna. Vilka är det som ska ta emot budskapet och vad har 

sändaren för relation till dessa? Här måste sändaren även fundera över sitt 

kommunikationssätt. Är det till exempel text som passar sändarens syfte och mål 

bäst? 

Vidare måste sändaren ta reda på vilken ram som finns. Det finns ofta en särskild 

diskurs och kultur att ta hänsyn till och dessa kan ställa särskilda krav på 

sändaren. Slutligen måste sändaren ta reda på om det finns några hinder för det 

hen vill förmedla. 

För att besvara dessa frågor har jag, som man kan läsa under metod, analyserat 

och gått igenom styrdokument som finns för Idélab. Genom dessa har jag tagit 

reda på vilken situation Idélab befinner sig i och vilka mål och uppdrag de har 

gentemot studenter, lärare och forskare. Utifrån deras önskemål om ett 

informerande tryckmaterial, och bristen i det som finns idag, kom jag fram till att 

en förbättrad trycksak är kommunikationssättet jag ska använda mig av. 

 

8.2 Inventio 
Nästa steg i den retoriska processen enligt Hellspong (2013) är att fundera över 

innehållet och att hitta ett anslag för det. Detta steg i modellen innebär att 

sändaren skapar sig idéer som hen kan anpassa efter den situation som råder dvs. 
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intellectiot. Inventio är en heuristisk process eller en så kallad sökprocess där 

sändaren kartlägger den argumentationsbas som finns. 

Sändaren måste först undersöka vilken eller vilka argumentationsfrågor hen ska 

fokusera på men fokus bör ligga på en huvudfråga. Sedan måste sändaren välja ett 

perspektiv på denna argumentationsfråga. Min argumentationsfråga är ju att lyfta 

fram Idélabs möjligheter att hjälpa Idéägare för att få dem att vilja använda sig av 

dem.  Detta för mig till det perspektiv jag valt att lyfta fram. Det kan vara till 

exempel ett ekonomiskt perspektiv eller som i mitt fall ett kunskapsperspektiv. 

När sändaren perspektiviserat sin argumentationsfråga kommer hen att hitta 

argument beroende på vilket perspektiv sändaren fokuserat på. Sändaren måste 

sedan söka svar på sin argumentationsfråga genom att hitta en ståndpunkt i den, 

alltså göra ett ställningstagande. Denna ståndpunkt måste grundas i argument som 

kan stödja detta ställningstagande. Detta handlar om att öka förtroendet för den 

ståndpunkt sändaren har. 

För att ta reda på vilket innehåll jag behövde ha i mitt material fick jag återigen 

titta på de mål materialet är tänkt att främja och applicera den retoriska teori om 

ethos jag valt. Utifrån detta planerade jag rubriker och innehåll till dessa som 

måste både informerar för att uppnå mål och bygger upp Idélabs ethos. 

Innehållsligt kom jag fram till att jag måste informera om vad Idélab har att 

erbjuda målgruppen för att de överhuvudtaget ska bli motiverade till att fortsätta 

läsa texten och få resterande information. Därav kommer inledningen 

"IDEÉRNAS VÄXTHUS" som presenterar detta.  

8.3 Dispotio 
Dispotio är den tredje fasen i modellen och detta steg innebär att sändaren ordnar 

innehållet när hen funnit vad hen vill förmedla. Denna tredje fas ser förstås olika 

ut beroende på vad sändaren hittat. För att rama in allt som ska förmedlas kan 

sändaren ta hänsyn till dessa åtta punkter: 

Exordium, som betyder inledning där man talar om syftet och 

argumentationsfrågan. 

Partitio, som är en översikt över innehållet så att mottagaren får en överblick. 

Narratio, som betyder berättelse och rymmer bakgrund till det sändaren tar upp. 

Propositio, som betyder förslag och tar upp ståndpunkten. 

Demonstratio, som betyder bevis och tar upp de argument sändaren har. De 

motargument som finns blir bemötta av de argument som talar för sändarens 

ståndpunkt. 

Recapitulatio, som betyder sammanfattning och samlar den argumentation 

sändaren avlagt 

Conclusio, som betyder slutsats där sändaren granskar vad hen hittat och kommer 

fram till en poäng byggt på tidigare fört resonemang. 
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Peroratio, är en slags avrundning där sändaren förmedlar hur mottagarna nu kan 

gå vidare i handling om det är vad sändaren vill. 

När jag i enlighet med föregående del i modellen tagit fram rubriker och tänkt 

innehåll ställde jag dem mot dessa åtta punkter för att se till att mitt material lever 

upp till dessa. Med dessa skapade jag en disposition och struktur för att ge 

materialet en röd tråd. Rubriksättningen blev, uppbyggt på detta, följande:  

 

Min gestaltning börjar med rubriken "IDÉERNAS VÄXTHUS" tillsammans med 

följande text: 

Överallt där det finns människor finns också idéer. Nyfikenhet och behov sår frön och 
om fröna vattnas kommer de till slut växa och få liv.  För att så många idéer som 
möjligt ska få chansen att växa fram kan man behöva någon som hjälper till att visa 
omsorg och en plats där man får hjälp att vattna  - ett växthus att så i. 

Detta är alltså inledningen (Exordium) och ska verka för att väcka nyfikenhet och 

intresse hos läsaren. I stället för att "attackera" läsaren direkt med uppmaningar 

om att komma till Idélab vill jag första presentera Idélabs grundtanke som är att 

förvalta de idéer som många faktiskt går runt och bär på. I följande två stycken 

under samma rubrik står: 

Att utveckla sina idéer är att utvecklas som människa och Idélab är en plats att 
bejaka detta på. Högskolan har ett rektorsbeslut som säger att högskolans 
utbildningar ska leda till jobb. Men ett jobb betyder inte alltid att du måste arbeta för 
någon annan.  

Idélab startades 1999 för att hjälpa högskolans studenter, lärare och forskare att 
förverkliga och utveckla sina produkt- och entreprenörskapsidéer. Under dessa 
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aktiva år har vi lärt oss massor om hur man utvecklar människor och deras idéer, 
från det frö det en gång var till ett färdigt koncept.  

Dessa stycken ska verka för textens partitio (översikt över innehållet) så att 

mottagaren får veta vad det kommer handla om.  

Rubriken "SAMARBETEN" med nedan följande text ska verka för textens 

Demonstratio (bevis för argument). Att Idélab samarbetar med stora 

organisationer och företag utnyttjar jag för att bevisa att Idélab är en seriös 

verksamhet som är tilltalande för andra att samarbete: 

Idélab ingår i regionens innovationssystemet och har nära samarbeten med andra 
aktörer vad gäller innovations- och entreprenörsfrågor. Munktell och Västerås 
Science Park, Eskilstuna kommun, Västerås stad och företagspartnern ALMI är 
några vi har ett nära samarbete och kunskapsutbyte med. Med hjälp av dessa 
samarbeten kan idéägare vid Idélab knyta användbara kontakter, inte bara för 
stunden utan också för framtiden. 

I Idéägarperspektivet använder jag Narratio (berättelse) men denna verkar även 

för Recapitulatio (sammanfattning) där jag återger delar av den information jag 

ger i övriga rubriker i form av denna upplevelseberättelse. Följande text är en del 

av texten under rubriken "IDÉÄGAREN" och visar på detta: 

-Vi la upp mina ToDo´s efter hur mycket jag hade i skolan. Det var skönt att veta att 
man inte måste gå in 100 % hela tiden. På Idélab är de väldigt måna om att man mår 
bra och de försöker anpassa efter individen samtidigt som de pushar för att man ska 
komma framåt. Att starta eget är ju en utvecklingsprocess och den ser såklart olika ut 
för alla, berättar hon. 

Med hjälp av Idélab har Paula lärt sig att nätverka mer effektivt, hitta möjligheter, att 
våga fråga om hjälp och mer om hur ett företag fungerar med ekonomi, 
marknadsföring och allt runt omkring. 

Textens Propositio (förslag) och Conclusio (slutsats) är underliggande i hela 

texten där förslaget är att mottagaren ska komma till Idélab med sina idéer och 

slutsatsen är att på Idélab kan man få professionell hjälp med att utveckla sina 

idéer och sig själv. På följande sätt har jag alltså uppfyllt sju av åtta punkter för att 

bygga upp Idélabs ethos. Vad gäller den åttonde punkten Peroratio (avrundning) 

valde jag att avsluta min text direkt efter Idéägarexemplet för att lämna 

mottagaren med relationen till Idélab färsk, utan direkt uppmaning men med 

bollen i hand för att ytterligare stärka Idélabs ethos: Om du vill, finns vi här.  

 

8.4 Elocutio 
Elocutio är den del i modellen där sändaren hittar språkformen, det vill säga hur 

sändaren framställer sitt budskap i ord. Sändaren måste välja om hen vill ha ett 

framställningssätt som är beskrivande, berättande eller förklarande samt ta reda på 

vilken kod som passar för sammanhanget och om det finns särskilda signal- 

nyckel- eller värdeord som är viktiga att ta hänsyn till. Elocutio kräver också att 
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sändaren väljer en retorisk stil av ethos, pathos eller logos som dominerar textens 

eller talets uttryck.  

Det framställningssätt jag valt att använda mig av min gestaltning är beskrivande i 

den del som handlar om Idélab. I den del som visar Idéägarperspektivet använder 

jag en berättande stil. Jag använder många av de ord som Idélab redan valt att 

använda sig av, till exempel idéägare, affärsutvecklingsprocess och värderingarna 

därför att de är ofta återkommande i Idélabs verksamhet. Vidare vänder jag mig i 

huvudsak till ethosstilen. 

Denna retoriska modell har hjälpt mig att ta fram ett material med ett retoriskt 

perspektiv och den ethosstil jag valt att studera har genererat en retorisk teori och 

vinkel. Detta har jag gjort för att skapa ett material som uppfyller syftet med mitt 

examensarbete det vill säga: att främja kunskapen om Idélab hos studenter, lärare 

och forskare vid MDH för att öka Idélabs möjligheter att uppnå de mål, som ryms 

inom informationsområdet, som verksamhetsplanen kräver. 

För att applicera de teorier om ethos jag studerat har jag sett till att alla tre 

trovärdighetselementen representeras i texten: 

Arete, som betyder dygd och syftar till sändarens moraliska egenskaper, 

representeras i de värderingar Idélab har som jag lyfter fram under rubriken 

"VÄRDERINGAR". 

Phronesis, som syftar på sändarens kunskap och förnuftighet representeras under 

"SEKRETESS" som bevisar att Idélab är pålitligt, seriöst och medvetna om att 

människor är rädda om sina egna idéer. Vidare representeras phronesis under 

rubriken "INFLÖDESAKTIVITETER" eftersom denna bredd av aktivitet och 

expertis visar kunnighet och Idélabs praktiska kunskaper. 

Eunoia, som betyder välvilja och syftar till sändaren goda vilja representeras 

också under rubriken "SEKRETESS" då detta visar att Idélab aktivt arbetar för att 

skapa en trygg miljö för idéägare. Vidare visas eunoia även i inledningen som 

berättar att grundtanken för Idélab är att vara en miljö som finns till för studenter, 

lärare och forskare som behöver en plats att förvalta sina idéer. Att Idélab har det 

som grund och inte ett vinstintresse som många andra organisationer och företag 

gör att välviljan syns tydligt vilket är tacksamt när man vill bygga upp ethos.   

Att använda sig av ethos handlar, som jag visar under teori, inte bara om vad man 

väljer för ord. Det handlar också om innehållet, alltså de ämnen man valt och hur 

man väljer att berätta om dessa. Det man kan se i min text är att jag valt ämnen 

som hjälpt mig att bygga upp Idélabs ethos utan att varje ord i sig hyllar Idélab. 

Som Lindqvist Grinde (2008) beskriver bör sändaren bygga upp sitt ethos med ord 

och meningar som ger fördelaktiga karaktärsdrag i stället för att beskriva dessa. 

Jag låter alltså Idélabs goda karaktär synas med hjälp av de delar jag väljer att ta 

upp i min gestaltning och bygger på så sätt upp deras ethos. Till exempel under 

rubriken "IDÉÄGAREN" låter jag berättelsen om idéägarens upplevelser stå 

okommenterad eftersom mottagaren själv ska kunna dra slutsatsen om att Idélab 

är en bra plats att gå till med sina idéer. Om jag skriver det lägger jag orden i 
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munnen på mottagaren och berättar i förlängningen det två gånger eftersom texten 

redan levererar idéägarens positiva upplevelse.  

Relationen som Weresh (2012) talar om att man måste skapa med mottagaren gör 

jag genom Idéägarperspektivet där en student vid MDH talar om sina erfarenheter 

från Idélab. Jag har valt att ge mottagarna detta perspektiv för att realisera hur en 

relation till Idélab kan se ut och på det sättet skapa en igenkänning och förståelse 

för den relation mottagaren själv skulle kunna få till Idélab. Jag har valt 

idéägarperspektivet och inte en anställds berättelse om hens erfarenheter av att 

arbeta mot Idéägare. Detta har jag gjort dels för att Idélabs egna ethos ska byggas 

upp och inte lyfta fram specifik personal vid Idélab. Jag har också valt 

idéägarperspektivet för att få in fler röster i texten, en från Idélab själv och en från 

någon med goda erfarenheter från dem. 
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9. Gestaltning 

IDÉLAB 
IDEÉRNAS VÄXTHUS 

Överallt där det finns människor finns också idéer. Nyfikenhet och behov sår frön 

och om fröna vattnas kommer de till slut växa och få liv.  För att så många idéer 

som möjligt ska få chansen att växa fram kan man behöva någon som hjälper till 

att visa omsorg och en plats där man får hjälp att vattna  ett växthus att så i. 

Att utveckla sina idéer är att utvecklas som människa och Idélab är en plats att 

bejaka detta på. Högskolan har ett rektorsbeslut som säger att högskolans 

utbildningar ska leda till jobb. Men ett jobb betyder inte alltid att du måste arbeta 

för någon annan.  

Idélab startades 1999 för att hjälpa högskolans studenter, lärare och forskare att 

förverkliga och utveckla sina produkt- och entreprenörskapsidéer. Under dessa 

aktiva år har vi lärt oss massor om hur man utvecklar människor och deras idéer, 

från det frö det en gång var till ett färdigt koncept.  

 

VÄRDERINGAR 

Att förvalta och utveckla idéer tillsammans med andra människor är inte bara 

roligt, det är viktigt också. För att hjälpa andra att lyckas genomsyras Idélabs 

personal av fyra grundvärderingar som hjälper dem att hjälpa dig. 

Everyone's invited.  Alla studenter, lärare och forskare vid Mälardalens högskola 

är välkomna med sina idéer till Idélab. Att dörrarna står öppna för alla är viktigt 

för oss, eftersom vi vill ta vara på alla idéer och vara högskolans bas för 

entreprenörskap och innovation. 

Idéägaren är viktigast. Bakom varje idé finns en unik människa som kommer få 

massor av olika idéer genom livet. Därför vill vi ge idéägaren verktyg och 

kunskap att även kunna utveckla sina framtida idéer. 

Ibland är resan viktigare än målet. När du bestämt sig för att testa din idé har du 

tagit det allra första steget i din resa mot målet. Det är en resa som kommer 

generera lärdom och erfarenhet att bära med dig resten av livet. Och även om du 

inte når hela vägen fram kommer du att lära sig massor av nya saker längs vägen 

och vem vet, kanske hittar du ett nytt mål och styr om resan längs vägen? 

Tillsammans är vi starka. Till Idélab kommer det drivna personer varje dag, alla 

unika och med olika förmågor, kompetenser och kunskaper. När alla dessa 

människor blandas och knyter kontakter med varandra växer samarbeten och 

kunskapsutbyten fram och ökar möjligheterna för din egen resa att lyckas. 
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Vi ska ha kul. Att ha roligt tillsammans är viktigt eftersom glädje motiverar oss 

människor. I glädjen samlar vi kraft att göra vårt allra bästa.  

 

INFLÖDESAKTIVITETER 

För att väcka inspiration, generera nya kunskaper och utveckla kontakter, tankar 

och idéer använder vi oss av flera olika metoder. Vi anordnar regelbundet 

workshops, events, mingel, inspirationsföreläsningar, kreativa krockar och 

idétävlingar. En gång per år anordnar Solution Hunt där studenter jagar lösningar 

på olika företagsutmaningar. Vi tror på att blanda teori med praktik för att få 

kreativiteten varje människa bär inom sig att växa. 

 

VÅR PROCESS 

På Idélab får du, förutom att samarbeta och utvecklas tillsammans med andra 

genom våra inflödesaktiviteter, uppleva vår egna affärsutvecklingsprocess. Denna 

process består av Prestart där du utvecklar din målbild, Affärsutveckling där du 

får hjälp att göra affärer av din idé, Exit där du med hjälp av din färdiga 

affärsmodell förbereds för att klara dig utanför Idélabs väggar och Spets där du 

kopplas ihop med en mentor som har expertkompetens inom just ditt område. En 

gång i månaden samlas alla idéägare, oavsett vart de befinner sig i processen, på 

ett Meetup för att nätverka och ta hjälp av varandra. Vår process fokuserar på dig 

som idéägare och behovsanpassas med hjälp av personlig coaching från Idélabs 

personal som alla har en bakgrund inom innovationsarbete. 

 

SAMARBETEN 

Idélab ingår i regionens innovationssystemet och har nära samarbeten med andra 

aktörer vad gäller innovations- och entreprenörsfrågor. Munktell och Västerås 

Science Park, Eskilstuna kommun, Västerås stad och företagspartnern ALMI är 

några vi har ett nära samarbete och kunskapsutbyte med. Med hjälp av dessa 

samarbeten kan idéägare vid Idélab knyta användbara kontakter, inte bara för 

stunden utan också för framtiden. 

 

SEKRETESS 

För oss på Idélab är det viktigt att du alltid känner dig trygg hos oss. För att kunna 

garantera dig trygghet arbetar Idélabs personal alltid med sekretessavtal och 

tystnadsplikt. Det gör vi för att du ska känna dig säker när du pratar om och 

arbetar med din idé. Om en idéägare ska kunna utveckla sin idés fulla potential 

krävs ett arbetsklimat som är öppet för kreativitet att flöda. För att alla ska våga 
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släppa lös sin kreativitet får även alla idéägare och andra personer involverade i 

Idélab skriva på ett sekretessavtal. 

 

IDÉÄGAREN 

Paula Klang började studera Textdesignprogrammet hösten 2011 och hittade 

snabbt till Idélab. Hon hörde att det var vanligt att många som examinerats från 

hennes program senare började arbeta som frilansare. Detta fick henne att fundera 

på att starta eget företag och därför sökte hon sig till Idélab.  

-När jag kom dit blev jag mottagen med öppna armar och jag och den mentor jag 

blev tilldelad försökte snabbt fånga upp och rama in mina idéer, berättar Paula. 

Hon gick rakt in i Prestart och kom fram till att det var en tjänst hon ville erbjuda 

snarare än en produkt. Hösten 2012 hade hon ett eget företag med textrelaterade 

tjänster till privatpersoner och företag. Det som drev henne att starta upp var först 

och främst hennes eget intresse för text och kommunikation och snart upptäckte 

hon också att det fanns ett stort behov av hennes tjänster.  

Paula berättar att hon först var tveksam till att starta företag eftersom hon 

samtidigt hade högskolestudierna att sköta, men att det gick bra eftersom hon fick 

en förstående och stöttande mentor på Idélab.  

-Vi la upp mina ToDo´s efter hur mycket jag hade i skolan. Det var skönt att veta 

att man inte måste gå in 100 % hela tiden. På Idélab är de väldigt måna om att 

man mår bra och de försöker anpassa efter individen samtidigt som de pushar för 

att man ska komma framåt. Att starta eget är ju en utvecklingsprocess och den ser 

såklart olika ut för alla, berättar hon. 

Med hjälp av Idélab har Paula lärt sig att nätverka mer effektivt, hitta möjligheter, 

att våga fråga om hjälp och mer om hur ett företag fungerar med ekonomi, 

marknadsföring och allt runt omkring. 

- Med lite tid och engagemang finns det jättestora möjligheter på Idélab, idag går 

jag både i skolan och arbetar med mitt företag vid sidan om, avslutar 

egenföretagaren och studenten Paula Klang. 
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10. Diskussion 
Min gestaltning bygger på resultatet och som jag visar under 

"Gestaltningsprocess" har jag  förankrat den i detta. Den teori och litteraturstudie 

jag gjort visar att man bygger upp ethos med hjälp av förtroendeelementen och  

relation. Detta kan givetvis göras på flera olika sätt beroende på vilka 

karaktärsdrag sändaren har som är lämpliga att bygga ethos på. Förutsättningarna 

när man bygger upp ethos ser således olika ut för varje sändare. Utmaningen blir 

alltså att hitta dessa saker och nyttja dem för att föra ut sitt budskap. 

Detta har lett till att min gestaltning har som krav på sig att den ska bygga upp 

Idélabs ethos, genom de tre trovärdighetselementen och genom att skapa en 

relation till läsaren för att informera målgruppen studenter, lärare och forskare för 

att främja kunskapen om Idélab hos dessa, för att öka Idélabs möjligheter att 

uppnå de mål jag avgränsat mig till. Förutom användandet av det retoriska ethos i 

gestaltningen, har även gestaltningsprocessen präglats av ett retoriskt perspektiv, 

då jag i designprocessen har arbetat efter retorikens teorier om hur man bygger 

upp en övertygande argumentation. Det vill säga den modell från retoriken som 

Hellspong (2013) och Lindqvist Grinde (2008) tar upp. 

Att arbeta med Idélabs ethos har varit tacksamt då de inte arbetar för sin egen 

ekonomiska vinning. Att de har en grund i att finnas till för att hjälpa, utveckla 

och stärka sina idéägare är också något som varit tacksamt att bygga upp ethos 

med. 

Om man tittar i det redan befintliga materialet och då framför allt boken "GODA 

IDÉER BEHÖVER GOTT SÄLLSKAP" finns det en del saker jag valt att inte ta 

upp. Detta eftersom jag velat förankra alla delar i min text i ethos. I nämnda bok 

tas exempelvis Inkubatorn upp, som är den fysiska plats Idéägare erbjuds en plats 

för sitt arbete på. Idélabs historia och uppbyggnad får stor plats, men dessa två 

saker har jag som man kan läsa valt att lämna utanför min gestaltning eftersom de 

inte går att förankra i ethos på samma sätt som de delar jag valt att ta upp.  

Den text jag arbetat fram under mitt examensarbete är mer strukturerat, 

konsekvent och framtaget för låta potentiella idéägare få veta vad Idélab är och 

vad de kan förvänta sig för stöd. I min text får mottagaren relevant information 

om detta jämfört med tidigare material som tar upp detaljer som inte är lika hårt 

fästa i detta syfte. 

Resultat av tidigare forskning och litteraturstudier har lett till de rubriker med 

tillhörande information som finns i min gestaltning. Alla rubriker kan kopplas till 

Idélabs goda karaktär och idéägarexemplet finns för att skapa en relation till 

mottagaren. På detta sätt tillfredsställer min gestaltning kraven för att uppfylla 

ethos. Det tidigare materialet uppfyllde inte kraven för ethos då de antingen tog 

upp mycket annan information som inte verkade för Idélabs ethos. Eller så var de 

för korta och något påstridiga vilket inte heller verkar för Idélabs ethos. 

Att göra ett examensarbete på tio veckor handlar mycket om att göra val. 

Genomtänkta val för att så effektivt som möjligt besvara den problemformulering 
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och de frågeställningar som finns uppställda. Jag har som jag visat valt att gräva 

djupare i teorier och forskning för att kunna applicera retoriken även på min 

designprocess som lett till min gestaltning. Den funktionella analys jag gjort på 

det redan befintliga materialet resulterade i att föra bristerna till ytan för att kunna 

skapa ett nytt förbättrat material. Jag är fullt medveten om att man kan använda 

sig av fler metoder för ett bredare arbete men jag skulle för den skull inte säga att 

mitt examensarbete är fattigt. Eftersom jag även använt mig av retoriken i min 

produktion och designprocess har det krävts en djupdykning i retoriklitteraturen. 

Min gestaltning har tagits fram för att hjälpa Idélab att uppnå sina mål. Mitt fokus 

har legat på textens språkliga aspekter och inte på grafisk form eller text och bild i 

samverkan eftersom examensarbetet handlar, som titeln berättar, hur man 

omsätter ethos i informativa texter. Min gestaltning är inte sättningen av den 

färdiga produkten, detta kommer i stället in i nästa steg.  

Detta för oss till det fortsatta arbetet som skulle komplettera mitt examensarbete, 

att studera hur ethos kan omsättas i bildval och bildhantering. Delar av den 

tidigare forskningen jag använt mig av i mitt examensarbete behandlar texters 

visuella och typografiska uttryck vilket också skulle kunna studeras närmare för 

att sedan slås ihop med hur man applicerar ethos på sina bilder.  

Då jag inte gjort några utprovningar på den text jag tagit fram vore det intressant 

med ett framtida arbete där texter som tagits fram och byggts upp med retorikens 

ethos jämfördes med andra typer av texter. Då skulle man få veta veta hur väl 

ethos fungerar gentemot andra argumentationsmedel i informativa texter.  
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