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Abstract 

A succesfully communicated message is dependent on a number of factors. One 
example of such factor is that the target group have confidence in the sender. 
What should one do if the target group even before the message is communicated, 
are sceptic towards the sender? With rhetoric and the ethos as a starting-point in 
this study, I examine how a public organisation can use ethos to build it’s 
credibility towards the target group. By focusing on the organisation’s 
competence, values and good-will and expressing all this in an informative text 
about the organisation in question, the expectation is that the tendency to use their 
product and services will increase among the target group. Theories of ethos serve 
as base for this study, as do qualitative interviews with the target group, the 
sender and one expert. 

 

Abstrakt 

Att lyckas nå fram med sitt budskap är beroende av ett flertal olika faktorer. Till 
exempel målgruppens förtroende för avsändaren. Hur ska en göra om målgruppen 
redan innan budskapet förs fram har en skeptisk inställning gentemot avsändaren? 
Med utgångspunkt i retorikens ethos undersöker jag i denna studie hur en 
kommunal verksamhet kan använda ethos för att bygga upp sin trovärdighet 
gentemot sin målgrupp. Genom att ta fasta på verksamhetens kompetens, deras 
värderingar och välvilja, och lyfta fram dessa i en informationstext om 
verksamheten, ligger förhoppningen i att målgruppens benägenhet att nyttja 
verksamhetens tjänster ökar. Till grund för denna studie ligger teorier rörande 
ethos samt kvalitativa intervjuer med målgrupp, avsändare och sakkunnig.  
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1. Inledning 

Här presenteras problembakgrunden, syfte och mål, problemformulering samt 
avgränsningar för denna studie. 

1.1. Bakgrund 
Mitt i Södermanland, med ett flertal stora städer inom en timmes räckhåll, ligger 
Strängnäs. Kommunen har en befolkning på drygt 33 000 invånare och är rik på 
små företag. Näringslivskontoret har en vision om att bli ”Stockholmsregionens 
mest attraktiva plats för entreprenörer och företagsledare”. Varje år presenterar 
Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sverige och år 2013 låg 
Strängnäs kommun på plats 217 – en klar försämring jämfört med föregående års 
placering på plats 148 (Företagsklimat, 2014). Detta var en av anledningarna till 
att det under år 2013 påbörjades ett förbättringsarbete, Topp 50 – 2017, med målet 
att vara bland de 50 bästa kommunerna på Svenskt Näringslivs rankning år 2017.  

Det låg rätt i tiden att Strängnäs Business Park (SBP) öppnade sina portar i maj 
2014. Det är en plats för företag att träffas, nätverka och utvecklas. Syftet med 
verksamheten är att stärka och utveckla företagande inom Strängnäs kommun 
samt i Mälardalen, för att därigenom öka tillväxten i näringslivet. SBP är en 
kommunal verksamhet, den utvecklades utifrån ett tidigare initiativ kallat 
Utvecklingsarena, och de arbetar enligt Näringslivskontorets mål de satt upp i 
samband med arbetet Topp 50 – 2017. 

Verksamheten arbetar utifrån tre områden: Starta, Utveckla och Nätverka. Sedan 
verksamheten startade har fokus mestadels legat på Starta – att hjälpa den 
målgrupp som är i processen att starta upp företag. Men nu vill SBP lägga mer 
fokus på Utveckla och de redan etablerade företagen i kommunen. SBP vill vända 
sig till företagsledare och erbjuder dem stöd och rådgivning – det kan gälla 
personalfrågor, marknadsföringskanaler, nya kundsegment, etc. SBP:s tanke är att 
företagare ska känna sig välkomna att ta kontakt, vare sig det gäller hjälp med ett 
större projekt eller bara ett mindre tankeutbyte över en kopp kaffe. SBP kan 
erbjuda olika typer av hjälp – de agerar bland annat som mäklare där de med sitt 
stora nätverk kan para ihop aktörer som kan ha nytta av varandra. De anordnar 
olika workshops och inspirationsföreläsningar. SBP kan även hjälpa med 
vägledning och utbildning till företag som önskar anamma Lean i sin verksamhet 
(en metod för verksamhetsutveckling där en arbetar för ständiga förbättringar). 
SBP får ibland intrycket av att företagsledare kan ha en felaktig bild av vad Lean 
innebär och vill gärna lyfta fram helhetsbilden av Lean, att det är någonting som 
kan bidra till utveckling av alla typer av företag, stora som små.  
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I dagsläget finns ingen skriftlig information om de tjänster SBP erbjuder 
målgruppen företagsledare. Deras webbsida innehåller ingen utförlig information 
utan hänvisar endast till att ta kontakt via telefon eller mejl. Information om SBP 
sprids huvudsakligen muntligt, exempelvis via de företagsfrukostar som anordnas 
av näringslivskontoret en gång i månaden. Det skickas även ut information om 
SBP:s aktiviteter med nyhetsbrev och via sociala medier. I samband med att SBP 
nu vill lägga mer fokus på Utveckla behöver de även kommunicera ut vilka 
tjänster de erbjuder och hur företag kan använda sig av SBP. Företagarna behöver 
få en uppfattning om hur SBP kan vara till deras nytta. Mitt uppdrag består i att 
skriva texter till deras webbplats, till sidan Utveckla. I dagsläget finns 
undersidorna ”kompetensutveckling”, ”affärsutveckling” och 
”internationalisering” vilka ska fyllas med information. Det är inget krav att sidan 
behåller sin nuvarande struktur utan jag är fri att komma med andra idéer.  

Näringslivskontoret utförde under år 2013 undersökningar för att ta reda på vad 
företagarna i kommunen upplevde som problematiskt och hur företagsklimatet 
skulle kunna förbättras. Jag fick genom SBP tillgång till delar av denna 
enkätundersökning som visade att 7,5 % (av ca 300 svarande företagsledare) 
upplevde företagsklimatet i Strängnäs som inte alls bra. 22,1 % angav att det var 
mindre bra, 53,1 % att det var varken bra eller dåligt, 16,7 % att det var bra och 
0,7 % att de upplevde företagsklimatet i Strängnäs som mycket bra. I fritextsvaren 
på frågan om hur företagsklimatet i Strängnäs kan förbättras uttrycktes missnöje 
gentemot kommunen och de tjänstemän de haft kontakt med i olika frågor. 
Utmaningen för mig ligger alltså i att informera om SBP:s tjänster med 
trovärdighet och övervinna de eventuella fördomar och det missnöje som finns 
gentemot det kommunala. Företagarna ska känna sig trygga i att vända sig till 
SBP och de ska känna tillit till att SBP kan vara till deras hjälp. Utifrån detta har 
jag valt att undersöka hur SBP kan bygga upp sin trovärdighet med hjälp av 
retorikens ethos. 

1.2. Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att söka kunskap om retorikens ethos och tillämpa 
det i informationstexter som ska publiceras på SBP:s webbsida. Texterna ska 
informera om de tjänster som SBP erbjuder samt inge trovärdighet. Detta med 
målet att företagsledare i högre grad ska nyttja de tjänster som SBP erbjuder. 

1.3. Problemformulering 
Hur kan kommunala verksamheter använda sig av ethos i texter som ska 
kommunicera med målgruppen företagsledare, i syfte att skapa trovärdighet och 
uppmuntra målgruppen till att nyttja den kommunala verksamhetens tjänster? 
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1.3.1. Frågeställningar 
	  

1. Vad behöver målgruppen företagsledare i Strängnäs kommun få för 
information om Strängnäs Business Park? 

2. Vad innebär retorikens ethos? 

3. Vilken information om Strängnäs Business Park och deras erbjudanden 
bör lyftas för att bygga upp deras ethos? 

1.4. Avgränsningar 
Här presenteras olika aspekter jag förhållit mig till och avgränsningar jag ansett 
nödvändiga för denna studie.  

1.4.1. Målgrupp 
SBP har flera olika målgrupper, men inom ramarna för detta arbete riktar sig SBP 
till målgruppen företagsledare inom Strängnäs kommun. Enligt Strängnäs 
kommunfakta 2014 fanns det 1732 företagare i kommunen år 2012. En liten del av 
dessa är företag med över 10 anställda, och i de fallen kan SBP även vända sig 
gentemot mellanchefer som önskar utveckla sin avdelning. Som jag tidigare 
nämnt är delar av målgruppen missnöjda med företagsklimatet i Strängnäs och har 
därmed lågt förtroende för kommunen.  

1.4.2. Bilder och formgivning 
Detta arbete innefattar att jag producerar texter till SBP:s webbplats och fokus 
kommer att ligga på textens språk och tilltal. Texter kompletteras ofta med 
bildmaterial men det ligger utanför detta arbete. Det hade visserligen varit 
intressant att studera hur bilder påverkar en verksamhets ethos, men min 
kompetens ligger i att utforma text och därmed är det på texten som mitt fokus 
kommer att vara. Vad gäller formgivning kommer texten att publiceras på SBP:s 
webbplats och i slutänden formges efter de förutsättningar som den befintliga 
webbplatsen ger, därav ligger formgivning utanför ramarna för detta arbete. 

1.4.3 Retorikens ethos 
I detta arbete fokuserar jag på retorikens ethos och teorier kring detta. Jag är 
medveten om att ett retoriskt väl utfört tal inkluderar att ta hänsyn till retorikens 
alla möjligheter, men i detta arbete har jag valt att inte vidare analysera kring 
exempelvis logos och pathos, samt andra retoriska grepp som används inom 
retoriken.  
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2. METODER 

Här presenteras de metoder jag använder för att besvara mina frågeställningar. 

För att besvara frågan om vad målgruppen företagsledare behöver få för 
information om SBP och deras tjänster genomförde jag korta kvalitativa intervjuer 
med målgruppen företagsledare. Urvalet gjordes under en företagsfrukost den 24 
april. Där samlades flertalet företagsledare och jag hade möjlighet att bjuda in 
dem till att delta i mitt examensarbete.  

För att besvara frågan om vad retorikens ethos innebär har jag genomfört 
litteraturstudier samt sett till tidigare forskning.  

För att besvara den tredje frågan om vilken information om SBP som bör lyftas, 
genomförde jag kvalitativa intervjuer, dels med Catarina Berglund vid SBP, och 
dels med Jesper Eriksson som arbetar vid Future Academy med Lean och 
organisationsutveckling. Genom att intervjua dessa två personer har jag fått 
stommen i det som jag ska bygga verksamhetens ethos kring. 

2.1. Kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju innebär en låg grad av strukturering och att frågorna är 
utformade sådana att de lämnar stort utrymme för intervjupersonen att svara med 
egna ord (Patel och Davidson, 2011:81). Intervjupersonens frihet att formulera sig 
fritt innebär alltså att jag som intervjuare måste vara beredd att kunna fånga upp 
trådar som jag vid planeringen av intervjun inte kunnat förutse. Just flexibilitet 
och möjlighet att följa upp idéer som uppkommer i intervjusituationen lyfter 
Judith Bell fram som en stor fördel med denna intervjumetod. Vid den kvalitativa 
intervjun ges möjlighet att komma med följdfrågor och utveckla och fördjupa 
svaren (Bell, 2006:158). 

”Forskningsintervjuer har som mål att producera kunskap” skriver Steinar Kvale 
och Svend Brinkman (2014:18). Vidare skriver de att forskningsintervjun är en 
intervju där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den 
intervjuade. En intervju är ett strukturerat samtal med ett syfte, där intervjuaren 
(forskaren) är den som introducerar ämnet, kontrollerar samtalet och ställer sig 
kritisk till svaren. Att genomföra en intervju anses ofta vara en enkel sak, men 
kräver mer planerande och eftertanke än en kan tro. Att vara spontan leder sällan 
till relevanta svar. Intervjuns genomförande bör utgå från vad en är intresserad av 
att få veta. Det finns få standardiserade regler kring kvalitativa intervjuer och 
många beslut måste fattas i stunden då intervjun genomförs. ”Intervjuforskning är 
ett hantverk som, om det utförs väl, kan bli en konst”, skriver författarna (Kvale 
och Brinkman, 2014:32). Det krävs alltså en del praktisk övning för att utveckla 
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sina färdigheter som intervjuare, därför har jag i så hög grad som möjligt försökt 
förbereda mig och läsa på inför intervjuerna för att få användbara svar. 

Vid kvalitativa studier avgörs validiteten genom att forskaren i sina resonemang 
för en god inre logik som kan relateras till en meningsfull helhet. Läsaren av 
rapporten ska kunna bilda sig en egen uppfattning om forskningens validitet 
genom att forskaren till exempel ger noggranna beskrivningar av fenomenet, samt 
hittar en bra balans mellan citat från intervjupersonen och de egna tolkningarna så 
att läsaren själv får möjlighet att bedöma trovärdigheten i forskarens tolkningar, 
skriver Patel och Davidson (2011:108). 

I kvalitativa studier är ambitionen att till exempel upptäcka företeelser eller 
beskriva uppfattningar. Vid kvalitativa studier handlar begreppet validitet om 
forskningsprocessens samtliga delar. Vid datainsamlingen kan det handla om 
utifall forskaren lyckats samla tillräckligt med underlag för att kunna göra en 
trovärdig tolkning. Det kan även handla om huruvida forskaren lyckats fånga det 
som är mångtydigt, samt om de olika tolkningar som görs tillför någon kunskap 
om det som studeras, skriver Patel och Davidson (2011:105 f.). 

Vid transkribering av intervjuer sker ofta en påverkan på materialet då talspråk 
och skriftspråk skiljer sig åt. Mimik, kroppsspråk och betoningar går förlorade. 
Talspråkets ofullständiga meningar och grammatiska fel kan vara lockande att 
rätta till i transkriptionen men viktigt för validiteten är att forskaren är medveten 
om detta och reflekterar över de val som görs i hanteringen av informationen, 
skriver Patel och Davidson (2011:107 f.). Jag har transkriberat samtliga intervjuer 
i syfte att i efterhand kunna få en överblick över materialet. Transkriberingen har 
även varit till min hjälp då jag utformat gestaltningen och kunnat gå tillbaka i 
materialet för att få korrekta citat. 

2.2. Etik 
Det finns flera etiska riktlinjer kring genomförandet av en intervju, vilka Bell 
skriver om. För det första måste forskaren säkerställa att deltagarna är fullt 
medvetna om syftet med forskningen. Forskaren måste även vara säker på att 
deltagarna känner till sina rättigheter. Respondenterna ska ha gett sitt fulla 
medgivande till att delta i intervjun, gärna skriftligen. Forskaren ska redan innan 
intervjun ha klargjort för respondenterna vad undersökningen handlar om, vilka 
typer av frågor som ska ställas och hur svaren kommer att användas (Bell, 
2006:157 f.). Även Patel och Davidson tar upp vikten av att intervjupersonerna är 
fullt informerade om syftet med intervjun. De påpekar att personerna inte alltid 
kan se nyttan med att delta i intervjun och att det då kan vara bra att klargöra 
varför dennes bidrag är viktigt, och även försöka relatera projektet till 
intervjupersonens egna mål. Det är även viktigt att klargöra hur individens bidrag 
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kommer att användas, hur och var det kommer att publiceras, samt informera om 
individen kan lovas konfidentialitet, det vill säga att endast ett begränsat antal 
människor har tillgång till intervjupersonens uppgifter (2011:73 f.). 

2.3. Genomförande: kvalitativ intervju med Catarina 
Berglund 
Catarina Berglund har arbetat med innovation i många år och är nu 
verksamhetsledare på SBP. Syftet med att intervjua Catarina Berglund var att få 
information om SBP:s verksamhet och finna stommen i det som SBP:s ethos ska 
byggas kring. Jag ämnade få svar på vilken typ av information de ansåg vara 
prioriterad att lyftas fram på webbsidan och vilka tjänster de erbjuder inom 
Utveckla. Jag ville få en konkret bild av vad SBP erbjuder för tjänster, hur de 
förhåller sig till målgruppen samt vad de har för ståndpunkter och värderingar.  

I samtalet med Catarina Berglund framkom att hon fann det svårt att förklara 
deras erbjudande på ett konkret sätt. Dels för att verksamheten endast funnits i 
knappt ett år och de har inte hunnit arbeta så mycket med Utveckla än. Och dels 
för att det de erbjuder är fullkomligt behovsstyrt, det finns inga fasta ramar och 
regler utan de utgår alltid ifrån vad målgruppen önskar. Men Catarina Berglund 
gav ändå vissa konkreta exempel på hur de arbetar. Först och främst är det fokus 
på givers-gain, att alla som delar med sig av sin kunskap får mycket tillbaka och 
att alla ska verka för att lyfta varandra snarare än att konkurrera. Mycket av SBP:s 
verksamhet kretsar kring deras stora nätverk och att förmedla rätt kontakter till 
målgruppen. Som Catarina Berglund sa när en person ringde och önskade hålla i 
föreläsningar i staden: ”Jag vet inte heller vem som är rätt person för henne att 
prata med men jag har mycket lättare att ta reda på det än vad hon har. Och vi 
öppnar upp de här väggarna liksom och förenklar för företag att få kontakter”.  

Förutom att ha ett stort nätverk och förmedla kontakter anordnar och förmedlar 
SBP föreläsningar och workshops. Det kan exempelvis vara korta 
inspirationsföreläsningar som ger skön energi för stunden, men Catarina Berglund 
vill även lägga fokus på det långsiktiga, att företag ska kunna implementera 
förändringen i sin vardag och att utvecklingen håller i sig på sikt. SBP arbetar 
även med att hjälpa målgruppen med deras affärsplaner och att hitta det unika hos 
varje företag som får dem att sticka ut. SBP verkar för alla typer av företag inom 
Strängnäs kommun och vill verka för långsiktigt och hållbart företagande. De är 
en plattform för vad det än är som företagarna i kommunen behöver. De arbetar 
innovativt med att ständigt se nya möjligheter istället för hinder och stämningen 
kring SBP är att alla hjälper och lyfter varandra. Denna energi samt deras öppna, 
välkomnande inställning är en stor del av SBP och någonting som kommer att stå 
i fokus då deras ethos byggs upp i gestaltningen.  
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2.3.1. Metodkritik 
Flera av de frågor jag planerat inför intervjun med Catarina Bergund gick ut på att 
få en konkret bild av de tjänster de erbjuder. Då Catarina Berglund ansåg det svårt 
att beskriva deras tjänster på ett konkret sätt fick intervjun spinna vidare på andra 
typer av frågor uppkomna i stunden. Catarina Berglund var tacksam att samtala 
med då hon hade lätt för att prata. Min främsta utmaning bestod i att ställa 
relevanta följdfrågor. Det bör tas i beaktning att Catarina Berglund i egenskap av 
represent för SBP endast lyfter det positiva med verksamheten och att 
verkligheten för målgruppen potentiellt skulle kunna vara en annan. Det ingår i 
mitt uppdrag att bygga deras ethos genom att lyfta dessa positiva aspekter, men i 
efterhand tänker jag att jag borde ställt frågor kring eventuella negativa aspekter 
kopplat till SBP.  

2.4. Genomförande: kvalitativ expertintervju med 
Jesper Eriksson 
SBP vill arbeta för långsiktighet, att företag hittar sätt att arbeta som går att 
implementera i vardagen för att få långsiktigt välmående företag. Som en del i 
deras arbete att utveckla företag erbjuder de även vägledning och utbildning till 
företag som vill anamma Lean. Samtidigt upplever de att många har en felaktig 
och negativ bild av Lean. Syftet med denna kvalitativa intervju med Jesper 
Eriksson var att samla för målgruppen relevant information om Lean och 
framställa den på ett sätt som förklarar vad Lean kan vara och innebära. Jesper 
Eriksson har arbetat praktiskt med Lean på företaget Pfizer sedan år 2006 och har 
därmed en gedigen erfarenhet. Sedan 2015 arbetar han i sitt eget bolag Future 
Academy som utbildare och konsult. Jag fick kontakt med Jesper Eriksson genom 
SBP då de är samarbetspartners. I mitt möte med Jesper Eriksson utgick jag ifrån 
följande frågor: 

– Vad är Lean för dig? 

– Hur arbetar du för att hjälpa företag att utvecklas med Lean? 

– Vad innebär det konkret för en företagsledare som vill anamma Lean? 

– Är Lean även någonting för små företag? 

– Är Lean missförstått? 

– Vad finns det för fördelar och nackdelar? 

Under intervjuns gång ställde jag, beroende på hans svar, följdfrågor för att 
förtydliga eller utveckla vissa resonemang. Genom att ställa dessa frågor fick jag 
information om Lean utifrån en företagares behov och potentiella frågor. Jag fick 
inblick i hur just Jesper Eriksson arbetar med Lean, det finns många olika sätt. På 
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grund av att SBP är en kommunal verksamhet kan de inte premiera vissa företag 
genom att lyfta fram dem framför andra, men då Future Academy har koppling till 
SBP genom att vara ett av deras start-up bolag och en del i deras nätverk är det 
relevant att prata om Lean just med Jesper Eriksson. Att få hans syn på Lean är 
även relevant just för att han är en av de personer som målgruppen genom SBP 
kan komma i kontakt med i samband med en eventuell utveckling. 

Strängnäs kommun består mestadels av mindre företag, därav ville jag få 
information om hur Lean kan användas för dem. En vanlig föreställning om Lean 
kan vara att det främst används av stora företag och koncerner, men Lean är 
någonting som alla företag oavsett storlek kan använda sig av. Frågan om 
huruvida Lean är missförstått kommer sig av de tidiga samtalen med SBP där de 
uttryckte att företagare ofta har en skev bild av vad Lean är och därmed förhåller 
sig skeptiska till det. Att lyfta fram Jesper Erikssons syn på Lean kan ge 
målgruppen en mer nyanserad bild av vad Lean kan innebära och därmed öppna 
nya möjligheter till utveckling av deras företag.  

2.4.1. Metodkritik 
Intervjun spelades in för att få korrekta citat och för att kunna fokusera på 
samtalet. Dock använde sig Jesper Eriksson vid flera tillfällen av en 
whiteboardtavla där han skissade upp olika modeller. Denna tavla fotograferade 
jag. Men vid senare uppspelning av ljudfilen blev det ibland otydligt vad han 
menade då han vid intervjutillfället pekade på skisserna och inte uttalade de ord 
han syftade på, vilket försvårade tolkningen av intervjun. 

2.5. Genomförande: kvalitativa intervjuer med 
målgruppen 
Syftet med dessa intervjuer var att få en förståelse för målgruppen och deras 
inställning till SBP, detta för att få en indikation på vilken typ av information om 
SBP som kan behöva lyftas fram i gestaltningen. Då syftet inte var att få en 
fullständig överblick av hela målgruppen, utan snarare en inblick, valde jag att 
genomföra tre olika kvalitativa intervjuer med ett urval ur målgruppen – 
företagare verksamma inom Strängnäs kommun. Dessa tre personer gav mig på 
olika sätt en inblick i deras värld och tankar kring att vara företagare i Strängnäs 
kommun, vilket hjälpte mig att förstå vilken typ av information som kan behöva 
lyftas fram i gestaltningen.  

Den 24 april medverkade jag på en företagsfrukost anordnad av 
näringslivskontoret. Där fann jag kontakter som jag vid senare tillfällen kunde 
utföra enskilda intervjuer med när de hade möjlighet. Inför intervjun informerade 
jag intervjupersonerna om syftet med undersökningen och att arbetet kommer 
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finnas tillgängligt offentligt, jag frågade om deras tillåtelse att spela in intervjun 
och jag lovade dem konfidentialitet. Samtliga deltagare samtyckte. I intervjuerna 
utgick jag från följande frågor: 

– Hur länge har du drivit företag? 

– Har du några anställda? 

– Vad vet du om Strängnäs Business Park? 

– Står du inför någon typ av utveckling av ditt företag? 

– Inför utvecklingen av ditt företag, har du funderat på att ta kontakt med 
Strängnäs Business Park? 

De tre respondenterna hade olika erfarenheter, bedrev olika typer av verksamheter 
och hade alla olika förhållande till SBP och kommunen. Samtliga respondenter 
stod inför någon typ av utveckling av sitt företag, på olika sätt. En av 
respondenterna var relativt väl insatt i kommunens verksamhet. Personen var 
positivt inställd till att vända sig till SBP och då främst i syfte att finna nya 
kontakter genom dem. Detta till skillnad från en annan respondent som hade 
väldigt lite kontakt med kommunen och negativa erfarenheter gällande 
kommunens kommunikation gentemot denna som företagare. Personen i fråga 
hade även uppfattningen att SBP vände sig enbart mot andra branscher än den 
som respondenten är verksam i, och svarade därför nej på frågan om hen hade 
funderat på att ta kontakt med SBP i samband med utvecklingen av företaget. Den 
tredje respondenten svarade att hen inte reflekterat över att möjligheten funnits, 
men att hen nu ser det som en möjlighet att ha kontakt med SBP och finna nya 
kontakter därigenom. På frågan om vad respondenterna har för kunskap om SBP 
har de den generella uppfattningen om att parken är till för att hjälpa företag att 
utvecklas, men de har ingen djupare kunskap om parkens verksamhet eller de 
tjänster de tillhandahåller.  

2.5.1. Metodkritik 
Att spela in en intervju kan påverka respondentens svar på så vis att den upplever 
att svaren blir permanent sparade och därför blir mer restriktiv i hur den utvecklar 
svaren. Trots att jag varit tydlig med hur intervjun skulle komma att användas och 
att det på inget sätt skulle kunna gå att utläsa vem personen är, märktes det 
särskilt i ett fall att respondenten gav ett neutralt svar vid inspelning, men i fortsatt 
samtal efter att inspelningen avslutats utvecklade respondenten sina svar och 
delgav mig sina negativa erfarenheter vid kommunikation med kommunen. Det 
finns en möjlighet att personen blev restriktiv i sina svar just på grund av att 
inspelningen var på och hen inte kände sig komfortabel i att prata fritt. 
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Nämnas kan också att jag inte är erfaren intervjuare och att en mer erfaren sådan 
möjligtvis hade kunnat vara mer spontan och kunnat ställa fler och bättre 
följdfrågor som utvecklat respondenternas svar. Var mina frågor ställda så att jag 
fick de svar jag ville ha? De kunde förmodligen ha formulerats bättre, exempelvis 
borde jag ha frågat vad respondenterna visste om de tjänster som SBP erbjuder, 
och inte bara vad de vet om SBP. Trots detta har intervjuerna ändå gett mig viss 
inblick i företagarnas livsvärld och bekräftat att SBP behöver vara mer tydliga i 
hur företagare kan använda sig av dem och deras tjänster. Detta då företagarna 
inte har den kunskapen och en respondent felaktigt fått uppfattningen att hen inte 
alls ingår i SBP:s målgrupp.  

I processen att hitta respondenter som var villiga att delta i mitt examensarbete 
gjorde jag inte ett medvetet urval för att hitta respondenter från olika brancher etc. 
Urvalet var alltså slumpmässigt men det föll sig ändå så att de tre respondenterna 
kom från olika branscher och hade olika erfarenheter. Angående antalet 
respondenter hade ett större antal gett mig fler och eventuellt andra svar. Men jag 
anser att mitt antal på tre olika respondenter gett en för denna studie tillräcklig 
indikation på vad målgruppen har för kunskap om SBP och deras tjänster. 
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3. TEORI 

Här presenteras den teori om retorikens ethos och trovärdighet som är relevant 
för denna studie. Observera att det som i litteraturen benämns som ”tal”, 
”talare” och ”lyssnare” i denna studie ses som synonymt med begreppen 
”budskap”, ”avsändare” och ”mottagare”. 

3.1. Retorik 
Retorik hör till ett av de äldsta kunskapsfacken tillsammans med filosofin – vilket 
faller sig naturligt eftersom talet och det abstrakta tänkandet är två egenskaper 
som utmärker människan, skriver Lennart Hellspong (2004:20). Hellspong är 
professor emeritus i retorik vid Södertörns högskola och är författare till ett 
fleratal olika böcker. Råd och regler om retorik började formuleras ned i skrift 
under antiken. Retorik blev ett ämne som lärdes ut. En av de många kända 
retoriklärarna var Aristoteles – hans bok Retorik har lagt grunden till ämnets teori 
(ibid:24). Aristoteles menade att ”Låt retoriken vara en förmåga att i varje enskilt 
fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande” (Aristoteles, 
2012:69). Retoriken för Aristoteles var en konst, ett slags hantverksskicklighet 
vars principer kan studeras och läras ut, skriver Janne Lindqvist Grinde (2008:31), 
litteraturvetare och universitetslektor vid avdelningen för retorik vid Uppsala 
Universitet. Retoriken är någonting som kan tillämpas i princip i alla olika slags 
situationer och talet måste alltid ses i relation till både avsändare och mottagare 
(ibid.). Retoriken handlar om att finna det som är bäst ägnat att övertyga, och är 
därmed inte ”konsten att övertyga”. Som Linqvist Grinde skriver: ”Retorik är en 
konst som hjälper oss att hitta något; det handlar om att upptäcka möjligheter, om 
att se de bästa tänkbara strategierna i en given situation men också att upptäcka 
allt som talar emot ditt ställningstagande” (2008:31). Retoriken blir därmed även 
en metod för att söka ny kunskap och en god retoriker är den som använt 
retorikens alla möjligheter på bästa sätt (ibid:32). 

Aristoteles tillförde många olika aspekter till retoriken, däribland de tre 
bevismedlen för övertalning ethos, logos, och pathos. Dessa tre medel använder 
talaren sig av i sitt tal för att göra intryck på lyssnarna och bevisa sin trovärdighet. 
Ethos handlar om den karaktär eller personlighet som talaren visar upp genom sitt 
tal. Logos handlar om att talaren framstår som kunnig, pathos handlar om att 
väcka känslor hos publiken (Hellspong, 2004:50 f.).  

Begreppet retorik kan ses ur flera olika perspektiv, Hellspong skriver att ordet kan 
syfta till flera olika saker. Främst syftar det till en lära om om det offentliga talets 
betingelser och teknik – det är ett ämne som studeras likväl som vi studerar ämnet 
geografi. Retorik kan även stå för det praktiska utförandet av talarkonsten och kan 
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då även ses som en aktivitet. Ännu ett sätt att se på retorik är dess förmåga att 
verka som ett socialt påverkningsmedel och därav som en grundbeståndsdel i 
språkets natur (Hellspong 2004:13 f.).  

Janne Lindqvist Grinde skriver om retoriken att den är ”studiet av hur ord och alla 
andra typer av symboler används för att påverka” (2008:25). Han menar vidare att 
retoriken handlar om hur vi människor använder språket och olika tecken för att få 
vår vilja igenom. Verktygen som används för att övertala kan vara skrivna eller 
uttalade ord, gester, skyltar, bilder eller handlingar, och det kan behandla alla 
olika typer av ämnen och frågor. Retoriken behandlar all typ av påverkan och är 
inte endast ett verktyg för att skapa påverkan, utan även ett verktyg för att 
analysera påverkan. Retorikens mål är således både ett analytiskt studium och en 
utövad talekonst, skriver Lindqvist Grinde (2008:25). 

3.2. Ethos 
Med ethos menade Aristoteles den karaktär som talaren genom olika retoriska 
medel bygger upp – genom ordval, ton och gester exempelvis. Den karaktär som 
visas upp behöver inte nödvändigtvis överensstämma med talarens verkliga natur, 
utan talaren bygger med retoriska medel själv upp den karaktär hen önskar visa 
(Hellspong 2004:51). Lindqvist Grinde skriver att en persons ethos är beroende av 
samhället hen lever i, eftersom olika samhällen har olika värderingar. En persons 
ethos och hur hens trovärdighet uppfattas av publiken är alltså kontext- och 
situationsbunden. Retorikens uppgift är att bygga upp ett ethos utifrån de 
förutsättningar som finns. Aspekter som talarens etnicitet, kön, klasstillhörighet, 
utbildning etc. hör till det icke-retoriska som inte går att påverka. Att bygga upp 
sitt ethos handlar om att arbeta med det som talaren kan kontrollera. Det icke-
retoriska faller utanför ramarna för retoriken. Det utesluter inte att talaren 
använder sina icke-retoriska egenskaper i uppbyggandet av sitt ethos. Ethos 
handlar alltså om de strategier som talaren skapar och använder i sitt tal 
(Lindqvist Grinde 2008:88 f.). Detta är någonting som även Peter Adler skriver 
om i Ordets makt (2014). Peter Adler är statsvetare, journalist och har lång 
erfarenhet inom retoriken, som han också föreläser om vid bland annat Lunds 
Universitet. Han skriver att det finns två sorters ethos: ett som är skapat redan 
innan talartillfället och ett som byggs upp under själva talet. En talares ethos är till 
viss del redan bestämd av åhörarna, det är den bild de har av talaren sedan innan. 
Talarens status hos åhörarna kan vara hög eller låg beroende på deras kunskaper 
och förutfattade meningar om talaren, samt om de delar talarens åsikter eller ej. 
Talarens ethos är kontextbundet och styrs av vilka åhörarna är. Men under själva 
framförandet har talaren möjlighet att presentera ett ethos som förstärker en 
eventuellt positiv bild av sig själv, alternativt bättra på det ethos som åhörarna 
eventuellt upplever som negativt (Adler, 2014:70 f.). 
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Aristoteles skrev om vikten av ethos och att talet framfördes på ett sådant vis att 
talaren framstår som trovärdig. Han skrev: ”Vi brukar lita på hederliga människor 
både mer och snabbare i nästan alla sammanhang, till och med reservationslöst 
när oklarhet råder och det finns rum för tvivel. Också detta bör åstadkommas 
genom talet, och inte genom förutfattade meningar om hurdan talaren är. Det är 
inte så som handboksförfattare påstår i sina läroböcker, att talarens ärlighet inte 
bidrar till det som är övertygande; i stället är karaktären nog nästan det mäktigaste 
övertalningsmedlet” (Aristoteles, 2012:70).  

Adler skriver även om vikten av att vara ärlig i skapandet av sitt ethos. För att 
åhörarna ska kunna känna förtroende för talaren är det viktigt att talaren inte 
försöker vara någon den inte är, som att försöka lägga sig till med ett språk den 
inte behärskar eller som motsäger talarens framtoning i övrigt. Ett ethos får inte 
vara påklistrat utan måste ha en grund i talarens verkliga person. Talaren bör inte 
använda sig av vissa referenser bara för att den tror att åhörarna uppskattar det. 
Målet kan vara att skapa samhörighet eller sympatier, men om talaren inte är äkta 
kommer åhörarna att känna av det vilket skapar en ”ethosklyfta” mellan talare och 
åhörare. Att försöka hitta gemensamma punkter kan vara bra, men referenserna 
måste vara äkta. En person har många olika sidor, personlighetsdrag, förmågor, 
värderingar och många olika erfarenheter. Istället för att hitta på gemensamma 
referensramar gäller det att använda sig av det som för talaren är äkta och lyfta 
fram och förstärka de bitar som är mest relevanta och passande i sammanhanget, 
menar Adler (2014:82-89). Han skriver ”Det är inte du själv som skapar ditt ethos. 
Det är dina lyssnares uppfattning om dig som räknas. Som talare bidrar du bara 
med råmaterialet till den bild de bygger upp. Därför är det viktigt att du väljer 
detta råmaterial med stor omsorg. Ju mer du vet om dina åhörare, desto större är 
sannolikheten att du ska välja rätt” (2014:102). 

Ända sedan det antika Grekland har det urskilts tre huvudkategorier för att inge 
förtroende på och bygga sitt ethos kring. Lindqvist Grinde skriver om dessa: 

– Phronesis handlar om förnuft och kunskap. Talaren bör demonstrera sina 
kunskaper och sin kompetens. Vad som kan anses vara förnuftigt är 
någonting som är beroende av tiden och kulturen vi lever i. Men genom att 
använda ett lämpligt språk och passande ordval, eller genom att visa sig 
som som en reflekterande och ärlig människa, framhävs talarens phronesis 
(2008:92 f.).  

– Arete, eller dygd, handlar om de moraliska egenskaper som talaren 
uppvisar. Vad som är god moral är, liksom phronesis, beroende av 
samhället och kontexten, det är någonting som varierar med tiden och med 
kulturen. De antika filosoferna talade om de fyra kardinaldygderna, att 
vara modig, rättrådig, klok och måttfull, vilka än idag anses högt värderat. 
Andra högt värderade egenskaper är ärlighet, vänfasthet, generositet, 
gästfrihet, och självkontroll, skriver Lindqvist Grinde (2008:92). Talaren 
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bör framhäva sina goda moraliska egenskaper och sin goda karaktär, men 
akta sig för att uppfattas som skrytsam (ibid.). 

– Eunoia handlar om den goda viljan. Publiken ska uppleva att talaren är 
välvilligt inställd till dem. Talaren bör visa sig intresserad av sin publik 
och uttrycka sympati för den. Att vara artig och visa respekt ger större 
framgång hos publiken än ironier och elakheter, även om det är riktat mot 
en eventuell motståndare. Det gäller att framstå som en sympatisk och 
snäll person för att vinna åhörarnas förtroende (2008:93 f.) 

Alla dessa tre faktorer är bidragande för att publiken uppfattar talaren som 
trovärdig. Genom att fråga sig vad publiken uppfattar som moraliskt, kunnigt och 
vad de ser som god vilja, identifieras de hinder och möjligheter som situationen 
bjuder (2008:91). 

3.3. Ethosargument 
Hellspong skriver om en argumentation att den är ”en dialog kring en öppen fråga 
som för olika svar ger dem stöd mot invändningar för att avgöra vilket som är 
bäst” (2013:20). Med utgångspunkt i en argumentationsfråga förs en diskussion 
utifrån en ståndpunkt – en tes. En ståndpunkt mot tesen benämns som en antites. 
Det som sägs som stöd för en tes är argument, det som sägs emot en tes är 
motargument (ibid:20 f.). Syftet med att argumentera kan vara olika, exempelvis 
för att övertyga, övertala, överväga, övervinna eller för att förklara (ibid:27 ff.). 

I processen att övertyga någon om ett påstående kan talaren på olika sätt lägga 
fram argument som stärker talarens ethos och därmed dess trovärdighet. Talaren 
kan hänvisa till sig själv som en auktoritet inom området för att höja sin 
trovärdighet, exempelvis att hänvisa till ens titel eller utbildningsnivå, och den 
kan även visa trovärdighet genom att tala lugnt, sakligt och uppriktigt. Att hänvisa 
till att andra människor tycker likadant är även det en form av ethosargument, 
samt att hänvisa till auktoriteter inom ämnet – det kan till exempel vara forskare 
och sakkunniga och även lagar, skrifter, eller den allmänna opinionen. 
Ethosargument kan även vara sådana att de hänvisar till publiken själv, 
exempelvis genom att säga ”Ni vet hur det är…”. Ethosargument sätter ofta stopp 
för vidare diskussion, särskilt då talaren hänvisar till sin egen auktoritet, 
påståendet blir definitivt och utesluter diskussion (Hellspong 2004:251 ff.).  

3.4. Om kritik mot retoriken 
Retorikens uppgift enligt Aristoteles, att i varje situation bäst finna det som kan 
övertyga, kan tolkas som ett sätt att försöka manipulera sin publik. Strävan efter 
att övertyga sin publik kan väcka motstånd då människor inte bara vill utsättas för 
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påverkan utan även ha eget ansvar och delta i kommunikationen med sina egna 
tankar (Hellspong, 2004:46). Att retoriken kan verka manipulativt har det förts 
diskussioner kring ända sedan antiken, skriver Peter Adler (2014:32). Han skriver 
vidare att Aristoteles konstaterade att retoriken är amoralisk, alltså varken ond 
eller god och att ”Den kan jämföras med ett svärd, vilket ju kan användas för att 
värna frihet och folkstyre men också för att dräpa oskyldiga. Moralen får den som 
håller i svärdet själv stå för” (Adler, 2014:32). Aristoteles skrev om retoriken: 
”Det är också uppenbart att dess uppgift inte är att övertyga eller övertala, utan att 
se det övertygande eller övertalande i varje enskildhet” (Aristoteles, 2012:68). 

3.5. Trovärdighet 
Guido Gili är professor i kommunikativa och kulturella processer vid Universitet i 
Molise, Italien, och har publicerat artikeln ”Expertise, justice, reciprocity: the 
three roots of teachers’ credibility” (2013). I denna artikel studerar han vad 
trovärdighet är, och vad som gör en lärare trovärdig.  

Gili skriver att trovärdighet handlar om förmågan att bli trodd, och att en vanlig 
föreställning är att trovärdighet skulle vara en personlig kvalitet som utmärker de 
som är exempelvis konsekventa, ärliga, uppriktiga och pålitliga – vilket även var 
Aristoteles åsikt. Men i enlighet med samtida psykosociala perspektiv ser Gili inte 
trovärdighet som endast en innehavande egenskap hos sändaren, utan snarare 
någonting som uppstår i relationen mellan sändare och mottagare. Trovärdighet är 
någonting som mottagarna ser hos avsändaren, därav kan en person som anses 
trovärdig i vissa sammanhang, anses mindre trovärdig i andra sammanhang 
(2013:2 f.). 

I en relation finns alltid två aspekter av trovärdighet. En ’projicerad trovärdighet’ 
som handlar om sändarens perspektiv, hur denne ser på sig själv och vilken bild 
den försöker visa upp av sig själv. Samt en ’upplevd trovärdighet’ som handlar 
den trovärdighet som mottagaren upplever att sändaren har. Den trovärdighet som 
mottagaren upplever att avsändaren har är även grunden för hur mycket 
förtroende mottagaren känner inför sändaren. 

I artikeln anger Gili tre olika grunder till att en person kan anses vara trovärdig. 
Det första är att avsändaren har kunskap och kompetens inom sitt område, tar 
ansvar för vad hen säger, och även har didaktisk (förmåga att lära ut) och 
kommunikativ expertis. Det andra handlar om förmågan att uttrycka värderingar 
som mottagaren kan respektera, exempelvis seriositet, engagemang och rättvisa. 
Människor tenderar att känna större trovärdighet för de som delar ens personliga 
värderingar, men att visa överensstämmelse mellan värderingar och handling 
inger även det respekt och trovärdighet. Det tredje och sista handlar om 
känslosamhet. Om sändaren uppmärksammar och tar hänsyn till mottagaren och 
dennes behov bidrar det till ökad trovärdighet. Människor tenderar att känna 
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större trovärdighet för den som upplevs som en god människa och som instinktivt 
inger en bra känsla hos mottagaren, vilket är helt beroende av relationen mellan 
sändare och mottagare. Som ett exempel på dessa tre grunder till trovärdighet tar 
Gili upp ett exempel med en läkare. En läkares trovärdighet grundar sig dels på att 
denne har professionell expertis, men också på om patienten känner att läkaren 
genuint bryr sig om dennes hälsa och välmående och uppvisar värderingar av 
medmänsklighet. Till sist är det också viktigt att patienten upplever att läkaren är 
sympatisk och utstrålar värme i sitt sätt att vara. Alla dessa tre faktorer bidrar till 
att patienten känner förtroende för läkaren (2013:5). 

3.6. Kommunicera ethos 
Maria Isaksson, professor vid Norwegian School of Management BI, har 
tillsammans med Poul Erik Flyvholm Jørgensen, professor vid institutionen för 
språk och affärskommunikation på Aarhus Universitet, skrivit artikeln 
”Communicating corporate ethos on the web – The Self-Presentation of PR 
Agencies”. I artikeln undersöker de hur PR-byråer skriver sin självpresentation 
och hur de i högre grad lägger fokus på att beskriva sin expertis snarare än sin 
empati för klienter.  

Isaksson och Flyvholm Jørgensen hänvisar till McCroskey och Teven (1999) som 
i sin forskning har undersökt de tre ethoskvaliteterna – som de i sitt fall benämner 
som trustworthiness (pålitlighet), goodwill (välvilja) och competence (kompetens) 
– och de menar att alla tre faktorerna ger sina unika bidrag till uppfattningen om 
en persons ethos. Men att påvisa sin kompetens gör minst skillnad för 
trovärdigheten. De drar slutsatsen att goodwill (välvilja) har störst effekt och bör 
ta större plats i kommunikationen, men för bästa effekt bör samtliga tre 
ethoskvaliteter användas (McCroskey och Teven 1999:101). Isaksson och 
Flyvholm Jørgensen refererar även till Lund och Petersen som påpekat att det 
finns en risk i att förlita sig allt för mycket på sin expertis. Genom att inte lägga 
fokus på sin pålitlighet och empati utan endast expertis, kan budskapet uppfattas 
som tomt och utslitet (Lund och Petersen, 1999, refererad i Isaksson och 
Flyvholm Jørgensen 2010:137). 

Isaksson och Flyvholm Jørgensen har i sin studie analyserat texter från 60 olika 
PR-byråers webbplatser, det är PR-byråer från Danmark, Norge och England. 
Detta för att se om PR-byråerna använder liknande språk och retorik för att bygga 
upp sin trovärdighet inför kunder. Isaksson och Flyvholm Jørgensen presenterar 
en modell för att kunna analysera byråernas självpresentationer, Ethosmodellen 
(se bild s. 24). Den är baserad på Aristoteles tre ethoskvaliteter, som Isaksson och 
Flyvholm Jørgensen i sin modell benämner som expertis, pålitlighet och empati. 
De skriver att byråerna kan välja att kommunicera med sina klienter med olika 
fokus på dessa delar. De har formulerat elva olika tilltal som PR-byråer använder 
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sig av för att bygga sitt ethos: genom att påvisa sin expertis (deras kunskaper, 
kompetenser, förmågor, etc.), genom att visa på sin pålitlighet (ärlighet, integritet, 
mod, rättvisa etc.), eller genom att visa empati (visa uppmärksamhet åt kundernas 
behov eller tala om vad kunden får ut av att samarbeta med byrån) (ibid:122-123). 
Att visa empati för sina kunder visar att fokus ligger på relationen dem emellan. 
Detta till skillnad från expertis som handlar om vad avsändaren gör, eller 
pålitlighet som handlar om vem avsändaren är (ibid:133). Att visa empati är 
fördelaktigt då det ger byrån möjlighet att känslomässigt få kontakt med 
mottagaren, dock finns en risk att den uttryckta omsorg som visas för mottagaren 
kan tolkas som att det finns dolda motiv eller själviska orsaker (ibid:123). I den 
empiriska analysen av byråernas webbtexter drar Isaksson och Flyvholm 
Jørgensen slutsatsen att PR-byråerna lägger störst fokus vid att påvisa sin expertis. 
Minst fokus läggs på att visa empati gentemot kunderna.  

Empati kan visas genom att byrån lägger sin uppmärksamhet på kunden eller 
genom att beskriva den nytta som kunden får ut av att samarbeta med byrån. I de 
fall då byråerna lägger fokus på att visa empati finns det en skillnad i tilltal mellan 
de olika byråerna. De använder antingen ”jag-attityd”, ”du-attityd” eller ”vi-
attityd”. Vid användandet av ”jag-attityd” fokuserar avsändaren på sin egen roll i 
att ge uppmärksamhet till kunden och dess framgångar. Vid en ”du-attityd” ligger 
fokus på vad klienten får ut av att arbeta med byrån. Vid användandet av ”vi-
attityd” ligger fokus på att det är ett samarbete och att byrån och kunden uppnår 
målen tillsammans. Isaksson och Flyvholm Jørgensen observerar att ”jag-attityd” 
(som används i 65 % av de undersökta fallen) i högre grad kommunicerar om sin 
egen förträfflighet, till skillnad från de som använder ”vi-attityd” (21 %) som mer 
syftar till att skapa en känsla av gemensamt agerande. När det kommer till de som 
använder ”du-attityd” (13 %) verkar det som att texterna sällan sätter kunderna i 
fokus, utan att meddelandena endast till ytan verkar laddat med välvilja och 
empati men att det egentligen fokuserar mer på avsändarens själv. Att byråerna 
använder ”vi-attityd” i sin retorik bidrar med en subtil känsla av gemenskap, att 
avsändaren och mottagaren är likvärdiga. (ibid:133 ff.)   
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Isaksson och Flyvholm Jørgensens ethos-modell (2010:122) med vilken en kan analysera 
användandet av de olika ethos-kvaliteterna i en text. 
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4. RESULTAT 

Här presenteras resultaten på mina frågeställningar som framkommit genom 
empiriska och teoretiska studier i detta arbete.  

4.1. Vad behöver målgruppen företagsledare i 
Strängnäs kommun få för information om Strängnäs 
Business Park? 
I kvalitativa intervjuer framkommer att målgruppen är relativt omedveten om vad 
SBP erbjuder för typer av tjänster. Målgruppen har en allmän bild om att SBP 
finns till för att utveckla företag, och att de har ett stort nätverk. En respondent 
hade fått det felaktiga intrycket att SBP inte riktade sig gentemot dennes bransch 
och att det därför inte fanns som alternativ att ta del av SBP:s tjänster. I 
gestaltningen bör det alltså framkomma att SBP finns till för alla företag inom alla 
branscher. Det bör också framkomma att SBP arbetar efter de behov som 
företagarna har och att det därmed finns få begränsningar i hur företagarna kan 
använda sig av SBP. Då respondenterna inte har någon vidare relation eller 
kunskap om SBP bör fokus ligga på att bygga upp denna relation och förtydliga 
vad målgruppen kan förvänta sig av ett samarbete med SBP. 

4.2. Vad innebär retorikens ethos? 
Ethos innebär att avsändaren bygger upp en god karaktär inför mottagarna, detta 
för att framstå som trovärdig och vinna mottagarnas förtroende. Ethos byggs 
genom tre faktorer: Phronesis handlar om att visa sig förnuftig och kompetent, det 
visar vad avsändaren gör. Arete, som innebär att avsändaren visar upp god moral 
och karaktär, det visar vem avsändaren är. Och eunoia som handlar om att som 
avsändare visa god vilja och sympati gentemot sina mottagare, det fokuserar på 
relationen mellan avsändare och mottagare. Dessa tre faktorer, och vad som är 
passande att som talare lyfta fram, är beroende av kontexten och vad mottagarna 
värderar högt. Avsändaren bygger sitt ethos från de förutsättningar som är givna 
av situationen. Det kan innebära att avsändaren redan på förhand har ett lågt eller 
högt förtroendekapital och därmed kan behöva bygga sitt ethos genom att lägga 
fokus på olika delar beroende på vad mottagarna har för attityder och åsikter. 

För att bygga upp ett gott ethos krävs en bra balans mellan de tre faktorerna 
phronesis, arete och eunoia. Det har visat sig ge bättre effekt för avsändarens 
ethos att lägga fokus på eunoia, den goda viljan gentemot publiken. Detta särskilt 
i jämförelse med att lägga mycket fokus på phronesis, kompetensen, vilket inte 
höjer avsändarens trovärdighet i lika hög grad.  
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Det finns en skillnad i hur tilltalet gentemot publiken kan uppfattas. En vi-attityd 
främjar känslan av likvärdighet och gemenskap mellan avsändare och mottagare, 
detta i jämförelse med användandet av en jag-attityd eller du-attityd.  

4.3. Vilken information om Strängnäs Business Park 
och deras erbjudanden bör lyftas för att bygga upp 
deras ethos? 
I texterna bör tas upp SBP:s kompetens (phronesis) i form av att de har ett stort 
kontaktnät med många kompetenta aktörer, SBP kan koppla samman målgruppen 
med rätt aktörer för att de ska kunna dra nytta av varandra och utvecklas. SBP har 
även kompetenta rådgivare som bland annat kan hjälpa målgruppen i att utveckla 
företagens affärsmodeller. Detta lägger fokus på vad SBP gör. 

I texterna bör det även visas på SBP:s goda moral och karaktär (arete) genom att 
ta upp att SBP är innovativa, nytänkande och verkar för långsiktigt företagande 
samt deras sanna engagemang för företagsfrågor. Detta visar på vilka SBP är. 

Till sist bör det i texterna framkomma SBP:s välvilja gentemot målgruppen 
(eunoia). Det ska framkomma att SBP värnar om målgruppens framgångar och att 
de genuint bryr sig om att det ska gå bra för dem. Detta visar på relationen SBP 
och målgruppen emellan. 

 

  



	   27	  

5. Gestaltning 

Här presenteras de texter som framtagits för SBP:s räkning, samt hur designvalen 
kopplas samman med den teori som studerats i arbetet. Gestaltningen består av 
en text för webbsidan ”Utveckla” som beskriver hur målgruppen kan använda sig 
av SBP i sin utveckling. Samt en text om Lean som fungerar för att exemplifiera 
och förklara en möjlig metod för företagarna att utveckla sin verksamhet. 
Designval förklaras och argumenteras för efter texterna nedan.  

5.1. Gestaltning: text till sidan ”Utveckla” 

Ta en hammare 
Att bygga ett hus från grunden var inte lätt. Det kostade tid, 
pengar, energi och mycket tankeverksamhet. Men du har nu byggt 
ditt hus. Ett välbyggt sådant. Och du har gjort det årliga 
underhållet – tvättat fasaden och sotat skorstenen. Men du kan göra 
mer. Vi har en verktygslåda, helt öppen för dig att använda. Det är 
dags att bygga ut och vi finns här som din hantlangare, redo att 
öppna upp väggar och dörrar för att du ska hitta din framtida 
planlösning. 

Ett myller av kompetens 
Vårt arbete bygger på kontakt. Kontakt med dig och med alla de 
enskilda individer som finns i vårt stora nätverk. Var och en har sin 
särskilda kompetens, sina unika färdigheter. Det är när enskilda 
individer möts, korsar sina erfarenheter och kunskaper som det 
föds någonting nytt. Idéer, möjligheter, frön till projekt och 
samarbeten. Vi ser till att dessa möten sker. Vi parar ihop dig med 
personer där era olika kunskaper kan korsas och växa till 
någonting nytt. 

Våra verktyg 
Hur vill du utveckla ditt företag? Oavsett om du har specifika 
tankar eller abstrakta funderingar hittar vi tillsammans rätt verktyg 
för dig. Energisprudlande föreläsningar som får din fantasi att 
flöda. Workshops för att bredda dina perspektiv. Enskild 
rådgivning för att utveckla din affärsmodell eller få hjälp i 
juridiska frågor. Det finns inga gränser. Vi brinner för innovation 
och nytänkande och för att hitta nya perspektiv. Vi flyttar på 
väggar och vi har alla verktyg som behövs. 
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Ditt bygge 
Vi vet att du är helt unik – det ska även din affärsplan vara. 
Oavsett vilken bransch du verkar i kan vi tillsammans se över din 
affärsplan och hitta det som får din verksamhet att sticka ut. Vi 
planerar och ser långsiktigt. Vi går igenom din verksamhet och ser 
på exempelvis din målgrupp, dina marknadsföringskanaler, din 
strategi och dina mål. Tillsammans kan vi skifta perspektiv, hitta 
nya möjligheter, få saker att hända. Både nu och på sikt. 

Vi vill att det ska gå bra för dig. Att få se dig ta över nya marker, 
inhämta ny kunskap och uppfylla din potential. Ingenting går upp 
emot att få se dig ta hammaren i handen och förverkliga dina 
planer och drömmar. Du har byggt dig ett alldeles eget hus. Ett 
välbyggt sådant. Nu är det dags att bygga ut. Det är inte alltid lätt, 
men med kunskap och erfarenhet i ryggen blir steget dit lättare. Vi 
har en öppen verktygslåda. Vad behöver du? 

 

 
Gestaltningen inplacerad på SBP:s webbsida Utveckla. Till höger om texten inplaceras länkar till 
artiklar om exempelvis projekt de genomfört, exempel på företagare som utvecklats med SBP eller 
om samarbetspartners kopplat till Utveckla. Detta för att exemplifiera och visa hur SBP arbetar.  
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5.2. Gestaltning: Intervju med Jesper Eriksson 

Att utvecklas med Lean  

Pyramiderna byggdes inte på en dag, och det tar inte heller en dag 
att vända upp och ned på dem. Snarare fem till sju år. Och det är 
just det som vi ska göra när vi arbetar med Lean – vända upp och 
ned på pyramiden. Eller företagsstrukturen om du så vill. Jesper 
Eriksson vid Future Academy är specialiserad på Lean och håller i 
utbildningar om hur vi kan göra för att skifta perspektiv – på oss 
själva och på vår organisation. 

Pyramiden är ett sätt att beskriva den traditionella organisationen; 
någon sitter högst upp och bestämmer, och längst ned i pyramiden 
arbetar människor och skapar produkter eller tjänster som kunden 
är villig att betala för. Det är en företagsstruktur som styrs av 
kontroll. Och det är en väldigt vanligt struktur hos många av våra 
företag, berättar Jesper Eriksson. 

– Den traditionella pyramiden leder till en kultur av passivitet, 
någon annan ska tala om för mig vad jag ska göra. Men vid den 
upp-och-nedvända pyramiden är man aktiv, man är proaktiv. Det 
bygger på tillit till medarbetarna. Det frigör potentialen i en 
organisation på ett helt annat sätt. 

Att vända på pyramiden innebär att låta medarbetarna ta mer 
ansvar och att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet. Det skapar 
ekonomiskt värde, det ger nya möjligheter, nya smartare lösningar 
och nya affärsområden. Det handlar om att effektivisera, men inte 
som du tror; att skära ner på personal och öka på hastigheten i 
produktionen. Att effektivisera handlar om någonting helt annat. 

– När jag lägger mycket tid på att försöka installera min nya 
skrivare finns det inget värde i det. Det finns inget värde i att jag 
gör i ordning material. Men om jag kan förbättra mig och göra på 
ett annat sätt, ett sätt som gör att den biten går snabbare, då kan jag 
ägna den frigjorda tiden åt att utveckla mina kurser. Och kursen 
har ett värde, det är det kunden vill betala för. Inte att jag står och 
försöker kopiera upp papper. 

– Ett syfte med Lean är ju att effektivisera. Ibland likställer många 
det med att vi ska göra saker ännu snabbare och stressa ännu mer, 
men det är precis tvärtom. Vi ska ju ta bort onödigt arbete så vi kan 
stressa mindre när vi gör det värdeadderande arbetet. Tanken med 
att frigöra tid är att minska stressen, och använda den tiden till att 
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förbättra verksamheten. För att ligga ännu mer i topp och kanske 
växa organiskt. 

Det finns många olika definitioner av Lean och många olika 
föreställningar och fördomar om vad Lean är. 

– För mig är Lean en mängd olika principer, olika perspektiv, 
verktyg och attityder, för att vända på pyramiden, säger Jesper 
Eriksson. 

Inom Lean används olika verktyg – hårda och mjuka. De hårda 
verktygen, de traditionella, kan till exempel handla om att 
processkartlägga verksamheten och visualisera flöden. Det är en 
viktig del, men Jesper Eriksson vill främst lägga vikt vid de mjuka 
verktygen. 

– Det finns konkreta och traditionella Lean-utbildningar med 
många konkreta verktyg, men jag har upptäckt att det inte räcker. 
Vi måste gå in i det abstrakta och fråga oss: Vem är jag? Vilka är 
vi? Vad är det för snack vi har om varandra? Vad säger vi om 
andra människor, runt omkring oss, i andra delar av 
organisationen? 

– Bland de mjuka verktygen har vi bland annat språkets kraft och 
käpphästar. Käpphästar är saker vi säger om oss själva och andra 
men som inte är sanna. Men vi agerar som att de är det. Det 
hämmar organisationsutvecklingen. 

– Ingenjörer och akademiker faller gärna för de hårda verktygen, 
där händer det något, man kan kopiera det. Men det är det mjuka 
som fungerar. 

En vanlig föreställning är att Lean främst är någonting för stora 
företag eller koncerner, men faktum är att även mindre företag kan 
ha stor nytta av Lean. Eftersom Lean till stor del handlar om 
personlig utveckling är det någonting som fungerar oavsett storlek 
på organisation. På olika sätt såklart, för många av de sjukdomar 
som stora organisationer har är delvis på grund av den traditionella 
pyramiden och hierarkierna inom organisationen. I små företag kan 
det handla om andra typer av problem. 

– Det kan vara fullt av slöserier i ett litet företag. Det gäller att titta 
på; vad är det vi gör? Vad är det egentligen som kunden vill ha? 
Och hitta grundorsaken på problemen. Det gäller oavsett storlek på 
organisation. 
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– Det är en slags ”psykoterapi light” brukar vi säga. Du tar fram 
vad du är riktigt bra på, oftast är man ju blind för det, och vad är 
du mindre bra på och hur det formar hur du agerar i olika 
situationer. 

Efter att sedan år 2006 ha arbetat framgångsrikt med Lean på 
företaget Pfizer i Strängnäs valde Jesper Eriksson att 2015 övergå 
till att arbeta i sitt eget bolag och har nu sin kontorsplats i 
Strängnäs Business Park. Hans erfarenhet är lång och gedigen och 
han ser nu fram emot att vara med i utvecklingen av andra företag 
och organisationer. Och framför allt i utvecklingen av enskilda 
människor – vilket är det han känner störst entusiasm inför i sitt 
arbete. Det är inte hårda verktyg och excel-dokument som bygger 
en hälsosam organisation. Det är människorna. 

5.3. Diskussion kring designval 
För närvarande finns det på SBP:s webbplats en sida benämnd ”Utveckla”. Under 
denna finns sidorna ”affärsutveckling”, ”kompetensutveckling” och 
”internationalisering”. I nuvarande läge innehåller sidorna samma typ av 
information, alla hänvisar de till att ta kontakt via telefon eller mejl för att bli 
kopplad till rätt rådgivare. Efter intervjun med Catarina Berglund framkom att de 
tre delarna går in i varandra, exempelvis är internationalisering ingen sluten 
aktivitet utan någonting som genomsyrar hela tankesättet. Därmed finns det heller 
ingen anledning att behålla de tre undersidorna i befintligt skick. Catarina 
Berglund uttrycker att det är svårt att vara konkret kring vilka tjänster de erbjuder, 
dels i och med att Utveckla är en del av verksamheten som de ännu inte hunnit 
arbeta så mycket med, och dels för att det de erbjuder är behovsstyrt. Det finns 
inga fasta ramar och regler utan de hittar lösningar utefter företagarnas behov.  

I och med att de tre undersidorna inte är lämpade att separera anser jag att de bör 
ersättas av en sida med information som täcker samtliga delar och som informerar 
om SBP och Utveckla som helhet. SBP:s ethos byggs delvis på den energifyllda 
stämning som finns hos dem, deras nyfikenhet och innovativa inställning, deras 
vilja att se lösningar på alla problem, och deras kärna – att vara mäklaren som kan 
förmedla rätt kontakter. Denna text ska fungera som ett sätt att bygga upp 
relationen mellan SBP och målgruppen.  

I processen att skapa gestaltningen har jag växlat mellan att ta tillvara på den teori 
som framkommit i arbetat, samt det empiriska material som framkommit genom 
intervjuer. Utifrån intervjun med Catarina Berglund sammanställde jag den 
information jag ansåg vara mest relevant för målgruppen att ta del av. Därefter tog 
jag hänsyn till teorin och sorterade upp vilken typ av information som kunde 
representera de olika delarna phronesis, arete och eunoia. Detta med Isaksson och 
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Flyvholm Jørgensens ethos-modell i åtanke (se sida 23). I enlighet med detta kom 
jag fram till att phronesis kan visas upp genom de konkreta tjänster som SBP 
erbjuder; föreläsningar, workshops och hjälp med affärsmodeller och juridiska 
frågor. Även deras stora nätverk med kompetenta personer de har knutna till sig 
visar på deras egen kompetens. Arete, SBP:s karaktär, visas genom meningar 
som: ”Det finns inga gränser. Vi brinner för innovation och nytänkande. Vi flyttar 
på väggar och vi har alla verktyg.” Det visar på deras engagemang och vilka de är. 
Även meningar som: ”Var och en har sin särskilda kompetens, sina unika 
färdigheter. Det är när enskilda individer möts, korsar sina erfarenheter och 
kunskaper som det föds någonting nytt”, visar på deras syn på människor och 
företagsamhet och fokuserar därmed på arete. Att visa eunoia görs genom 
meningar som: ”Vi vill att det ska gå bra för dig. Att få se dig ta över nya marker, 
inhämta ny kunskap och uppfylla din potential. Ingenting går upp emot att få se 
dig ta hammaren i handen förverkliga dina planer och drömmar.” Även metaforen 
att SBP är hantlangare och flyttar på väggar och dörrar för målgruppen, visar att 
SBP vill målgruppens väl och vill verka för deras framgång. 

I texten har jag även valt att använda vi-attityd som beskrivs av Isaksson och 
Flyvholm Jørgensen (2010). Detta för att vara inkluderande och visa empati för 
läsarna. Exempelvis: ”Oavsett om du har specifika tankar eller abstrakta 
funderingar hittar vi tillsammans rätt verktyg för dig”, och ”Vi planerar och ser 
långsiktigt”, bidrar till att skapa vi känsla, och att utvecklingen sker i ett 
samarbete. 

Under intervjun med Catarina Berglund pratade hon i termer om att de har en 
verktygslåda och att de flyttar på väggar. Ur detta föddes den metafor som 
används i texten om att målgruppens företag är som hus, att SBP har en 
verktygslåda och är målgruppens hantlangare, etc. Denna idé till gestaltningen 
kom in relativt sent i arbetet och därav har jag inte djupare studerat teorier kring 
metaforer, vilket jag önskat göra om mer tid funnits. Men Lennart Hellspong 
skriver om metaforer och att de är ett sätt att forma lyssnarnas syn på något med 
hjälp av något annat. En metafor innebär att koppla samman två olika mönster, 
där betydelsen av en bild överförs till en annan situation (2004:149). Metaforen 
bidrar till att skapa tydliga bilder hos läsaren och konkretiserar det som annars kan 
vara svårt att förklara. Genom att använda mig av metaforerna kopplat till byggen 
i gestaltningen bidrar det till att skapa en förståelse för vilken relation SBP och 
målgruppen har. Det blir också ett sätt för SBP att genom dessa bilder uttrycka sig 
konkret och på så vis förmedla den energirika känsla som genomsyrar SBP:s 
verksamhet. Att påstå ”Vi flyttar på väggar” ger en mycket starkare känsla av 
SBP:s kompetens än att endast skriva exempelvis ”Vi öppnar upp för nya 
möjligheter”.  

Eftersom Catarina Berglund uttrycker svårigheten med att vara konkret i deras 
erbjudande, anser jag att de istället kan använda sig av undersidor med artiklar 
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som knyter an till deras verksamhet. Artiklar om exempelvis deras 
samarbetspartners och om projekt de genomfört skulle ge målgruppen som 
besöker webbplatsen inblick i SBP:s arbete. Det skulle visa deras bedrifter och 
tjänster bättre än att endast beskriva dem.  

SBP har endast existerat sedan år 2014 och därmed inte hunnit genomföra så 
många projekt inom ramarna för Utveckla. Med tiden, allt eftersom de utvecklas 
och hjälper andra att utvecklas, kan de plocka upp de projekt de anser vara 
representativa för deras verksamhet och visa upp dessa i form av artiklar. Som ett 
exempel på hur en sådan artikel kan utformas har jag gjort artikeln om Lean 
utifrån Jesper Erikssons synvinkel. Jesper Eriksson ingår i SBP:s nätverk och är 
en person som målgruppen skulle kunna komma i kontakt med om de önskar 
utbilda sig inom Lean och implementera det i sin verksamhet. Genom att lyfta 
fram honom och hans kompetens är det även ett sätt att stärka SBP:s ethos. Att 
hänvisa till auktoriteter och andra kunniga personer än en själv är ett sätt att visa 
på sin egna goda karaktär. Med tiden kan en rad artiklar, sammanlänkande med 
sidan Utveckla, ge målgruppen inblick i SBP:s arbete. Det skulle påvisa den bredd 
de erbjuder, konkretisera vad det är de arbetar med och därmed även inspirera 
målgruppen till att ta kontakt.  
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6. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt sammanfattas studien, slutsatser dras och arbetet diskuteras. 
Avslutningsvis ger jag förslag till vidare forskning. 

Syftet med detta examensarbete var att söka kunskap om retorikens ethos för att i 
sin tur kunna tillämpa det i en text ämnad att bygga upp SBP:s trovärdighet inför 
sin målgrupp. Texten ska publiceras på SBP:s webbsida och vara en plats där 
målgruppen kan få information om de tjänster som erbjuds företag som önskar 
utveckla sin verksamhet.  

I början av denna rapport ställde jag frågan: Hur kan kommunala verksamheter 
använda sig av ethos i texter som ska kommunicera med målgruppen 
företagsledare, i syfte att skapa trovärdighet och uppmuntra målgruppen till att 
nyttja den kommunala verksamhetens tjänster? 

Enligt den teori jag behandlat i denna studie har jag kommit fram till att det finns 
ett antal kriterier att ta hänsyn till när en bygger sitt ethos; phronesis, arete och 
eunoia. Dessa bör balanseras väl för att skapa ett gott ethos. Det ger större effekt 
för trovärdigheten att lägga fokus på eunoia, hellre än phronesis, och en vi-attityd 
i texten stärker känslan av samhörighet. Dessa riktlinjer bör tas i beaktande vid 
uppbyggandet av en verksamhets ethos. Särskilt i de fall då avsändarens 
trovärdighet redan från början är låg eller neutral, som i det fall jag studerat.  

Vid utformningen av den gestaltning jag producerat för SBP:s räkning har jag 
tagit hänsyn till dessa riktlinjer. Gestaltningen ska alltså främja förutsättningarna 
för att målgruppen ska känna förtroende för SBP, vilket i sin tur kan verka positivt 
för deras benägenhet att ta kontakt med SBP och nyttja deras tjänster.  

Inom ramarna för detta arbete fanns ej tid för utprovning av gestaltningen. En 
utprovning hade varit intressant att genomföra för att få målgruppens respons på 
materialet och se om det uppnått sitt syfte.  

Den kritik som riktas mot retoriken är ofta att talaren skulle ämna manipulera 
publiken genom att vrida på orden och framställa situationen fördelaktigt för 
talaren utan hänsyn till publikens egen vilja. Denna kritik är i många sammanhang 
befogad och en kan ifrågasätta det etiskt riktiga i att aktivt bygga upp ett 
fördelaktigt ethos. Dock menar jag, likväl som jag skrivit i teoridelen (avsnitt 3.2), 
att ett ethos byggs av det som är äkta i avsändaren. Det handlar inte om att 
förvränga och ljuga, utan om att med de medel som finns visa upp avsändarens 
sanna karaktär på bästa sätt. 
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I denna studie har ethos varit mitt fokus och hur en kan bygga upp sin 
trovärdighet. I gestaltningen använde jag mig av metaforer, av anledningen att 
Catarina Berglund vid SBP pratade i sådana termer och det blev ett grepp att 
använda mig av för att ytterliga förmedla känslan av vilka SBP är. Det hade varit 
intressant att i fortsatta studier undersöka hur användandet av olika retoriska 
grepp, så som metaforer, påverkar en verksamhets ethos. Det hade även varit 
intressant att i framtida studier undersöka text och bild i samverkan och hur olika 
typer av bilder påverkar en verksamhets ethos och trovärdighet.  

	  
	  

  



	   36	  

Källförteckning 

Adler, Peter. 2014. Ordets makt. Stockholm: Carlsson Bokförlag 

Aristoteles (2012). Retoriken. 1. utg. Ödåkra: Retorikförlaget 

Bell, Judith. 2006. Introduktion till forskningsmetodik. 4. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Företagsklimat (elektronisk). Ranking 2014. Tillgänglig: 
http://www.foretagsklimat.se/ranking [2015-05-25] 

Gili. Guido, 2013. ”Expertise, justice, reciprocity: the three roots of teachers’ 
credibility”. Italian Journal of Sociology of Education. vol. 5, nr.1, 2013 

Hellspong, Lennart. 2013. Argumentationens retorik. Lund: Studentlitteratur 

Hellspong, Lennart. 2004. Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. Lund: 
Studentlitteratur 

Isaksson, Maria & Flyvholm Jørgensen, Poul Erik. 2010. ”Communicating 
Corporate Ethos on the Web: The Self-Presentation of PR Agencies”. Journal of 
Business Communication. vol. 47, nr. 2, april 2010 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. 
[rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Lindqvist Grinde, Janne. 2008. Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

McCroskey, James C. & Teven, Jason J. 1999. ”Goodwill: A Reexamination of 
the Construct and its Measurement”. Communication Monographs, vol. 61. Mars 
1999 

Patel, Runa & Davidson, Bo. 2011. Forskningsmetodikens grunder. 4. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Statistiska Centralbyrån. 2014. Strängnäs Kommunfakta 2014 (Rapport 2014, 
elektronisk), Tillgänglig: http://www.strangnas.se/sv/Kommun-och-
politik/Kommunfakta/ [2015-05-25] 

 

	  


