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Sammanfattning 

Varje år tar cirka 85 000 elever studenten från svenska gymnasieskolor. Elever 
som behöver ta ett beslut gällande sin framtid. Många alternativ presenteras för 
eleverna men mycket av informationen handlar om studier och arbete i Sverige. 
En möjlighet har därför setts kring att skapa ett material som presenterar andra 
möjligheter utöver de traditionella och inspirerar eleverna till att resa och välja 
själva istället för att påverkas av andra. 

 Arbetet har resulterat i en möjlig gestaltning och har gått ut på att svara på 
frågor kring hur informationen skapas för att inspirera och hur arbetet kan 
anpassas till målgruppen. Huvudfrågan har varit hur de retoriska greppen ethos, 
pathos och logos kan användas för att skapa ett inspirerande informativt 
material. Med underfrågor om hur stil och språkbruk behöver anpassas för 
målgruppen gymnasieelever och hur text och bild kan kombineras i digitala 
medier. Teoristudier kombinerades med informantintervjuer samt analyser av 
retorik och stil. Gestaltningen har sedan baserats på dessa resultat.  

Abstract 

Every year, about 85,000 students graduate from Swedish high schools. 
Students that need to make a decision for their future. Plenty of alternatives are 
presented to the students but a lot of the existing information is about further 
studies and employment in Sweden. A possibility has therefore been seen to 
create an information material that presents other opportunities rather than the 
traditional routes and to inspire the students to travel and choose their own path.  

 The process has resulted in a possible design and has endeavored to answer 
questions about how the work can be created in order to inspire and be adapted 
to the target audience. The main question is how the rhetorical devices ethos, 
pathos and logos can be used to create an effective, inspiring and informative 
material. This is combined with a few other areas, about how style and language 
needs to be adapted to the target audience of high school students and how text 
and pictures can be combined in digital media. Theoretical studies were 
combined with interviews and rhetorical and style analysis. The design was 
later based upon these results.  
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Förord 

Först och främst, ett stort tack till min Dave som diskuterat igenom alla mina 
idéer med mig och som stöttat mig genom hela processen. Du är bäst! 

 Men också tusen tack till min handledare, Lena Stenberg, för att du trott på 
mina idéer och med ett leende på läpparna styrt mig i rätt riktning. 

 Till sist, ett stort tack till alla klasskamrater som peppat, stöttat och funnits 
där de senaste tre åren. Vi klarade det!  
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1. Inledning 

Att ett språk förändras något från generation till generation kan tyckas 
självklart. I och med användandet av digitala medier, och däribland sociala 
sådana, ändras kanske även hur språket används. Fler medier, där fler kan 
publicera material påverkar troligtvis språket. Antonsson (citerad i Dalén, 2011) 
menar att det gjort att skriftspråket blir mer varierat och att fler blir mer 
bekväma med att skriva men också får en ”högre skriftspråklig kompetens”. 
Ramarna blir friare, vi blir kanske bättre på att skriva och informationen flödar. 
Hur kan vi då både nå ut med information som berör och inspirerar? 

1.1 Bakgrund 
Under våren 2015 gick cirka 85 000 elever ut från gymnasieskolan med 
fullständiga betyg (Betyg och studieresultat, 2015) och med eller utan planer för 
framtiden. Enligt studievägledaren Sjöberg (2016) är det många av eleverna 
som inte vet vad de vill göra i framtiden och efter gymnasiet.  

 Den traditionella vägen framstår som att studera vidare eller att arbeta, och 
en uppfattning är att eleverna tror att utbildning är bra och en säker väg till 
arbete (Sjöberg, 2016). 

 Istället för att uppmuntra till att resa, arbeta utomlands eller pröva nya 
saker, menar Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) att varje år du 
fördröjer dina studier ger en sämre livslön, det vill säga vad du kommer tjäna 
under din livstid (Persson och Wennström, 2010). Angående att resa skriver 
Persson och Wennström (2010) följande:  

”Den som exempelvis på grund av brist på motivation eller lust att resa 
behöver göra något annat än att studera eller jobba bör göra detta så tidigt 
som möjligt. Detta eftersom inaktiv tid från tiden före studierna är minst 
negativ för lönen och inaktiv tid från tiden efter studierna är mest negativ. 
Eftersom inaktiv tid alltid tycks ha negativ betydelse för den framtida lönen kan 
det för den som efter gymnasiet är ressugen vara värt att fundera över om inte 
ressuget exempelvis skulle kunna tillfredsställas genom att en del av studietiden 
förläggs utomlands.”  
 Att resa i sig behöver dock inte påverka livslönen negativt, enligt samma 
rapport. En person med erfarenheter från utlandet, med en högskoleexamen, 
tjänar i genomsnitt mer än någon utan motsvarande utlandserfarenhet (Persson 
och Wennström, 2010). Viktigt att påpeka är att tveksamheten som finns kan 
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bero på att Saco, organisationen bakom rapporten, har ett stort intresse i att 
utbildning ska löna sig. 

Cirka 90 procent av alla som genomgått en svensk högskoleutbildning får 
jobb inom sitt  studerade område (Hultgren, 2010). En hög siffra,  men ingen 
garanti.  Dessutom säger  det  inget  om de som inte  väljer  att  studera.  Enligt 
Hedlund och Gullberg Brännström (2014) var  12 procent  av alla  19-åringar 
2012 utan sysselsättning.  En ganska hög siffra för en grupp människor som 
nyligen avslutat sina gymnasiestudier. 

Inspirationen till att resa kanske inte kommer nå den grupp människor som 
är  arbetslösa,  men ifall  arbetslöshet  beror  på  för  få  jobbmöjligheter  och för 
många människor, borde ekvationen där fler unga reser även betyda att färre 
unga på plats i Sverige går utan sysselsättning. 

Att resa eller spendera tid utomlands kommer därför inte bara med negativa 
aspekter  trots  viss  skeptism.  Utifrån  egna  och  bekantas  erfarenheter  är 
uppfattningen att resor inte bara kan knyta kontakter men även lära individer 
sådant som en arbetsplats eller studier inte kan. Forskning visar även på att 
människor blir lyckligare om de investerar sina pengar i erfarenheter och inte i 
materiella ting (Van Boven och Gilovich, 2003). Howell (citerad av Landau, 
2009) menar att det kan vara den sociala aspekten av erfarenheter som bidrar 
till att människor blir lyckligare. Dessutom kan en utlandsvistelse vara positiv 
för  den  personliga  utvecklingen  och  för  språkkunskaper  (Persson  och 
Wennström, 2010).

1.2 Problemområde 
För att underlätta valet kan gymnasieeleverna bli tilldelade någon av Sacos 
(Sveriges akademikers centralorganisation) guider kring att välja yrke eller 
besöka den årliga mässa som arrangeras av organisationen (Sjöberg, 2016). Det 
finns däremot ingen oberoende guide för dig som vill göra annat än att arbeta 
eller studera i Sverige. Här dominerar istället reseföretag även 
informationsmarknaden. Förutom att det inte finns någon oberoende guide, är 
det svårt för studievägledarna att leda eleverna i den riktningen. Sjöberg (2016) 
menar att yrket går ut på att vara en generalist och att det därför emellanåt 
dyker upp frågor som han inte kan svara på. 

1.3 Syfte och mål 
Arbetets syfte är att ta reda på hur ett material som informerar målgruppen om 
fler möjliga framtidsval kan designas. Detta ska genomföras genom att svara på 
de frågeställningar står listade nedan. 
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 Målet är att skapa ett material som inspirerar målgruppen till att göra ett 
genomtänkt val där personlig utveckling står i fokus. Det jag vill skapa är ett 
material som inte förespråkar en viss typ av resa eller försöker sälja in något, 
utan ett informationsmaterial som helt enkelt uppmuntrar till reslust på egna 
villkor. 

1.4 Problemformulering 
Det finns idag inget oberoende material som tar upp alternativa framtidsval för 
gymnasieelever. Det som finns gällande valet gymnasieeleverna står inför är 
antingen reklam från reseföretag eller information om arbete eller studier i 
Sverige. Arbetet går därför ut på att svara på hur de retoriska greppen ethos, 
pathos och logos kan användas i ett informativt material. Men även hur 
språkbruk kan behöva anpassas för målgruppen och hur text och bild kan 
kombineras.  

1.5 Frågeställningar 
Hur kan ethos, pathos och logos användas och kombineras för att skapa ett 
inspirerande och informativt material? 

1.5.1 Underfrågor 
• Hur kan stil och språkbruk anpassas för målgruppen gymnasieelever? 

• Vilket språkbruk använder målgruppen? 

• Vilka medievanor har målgruppen?  

• Vilka krav ställer digitala och sociala medier på materialet? 

• Hur kan text, formgivning och bild kombineras för att skapa ett inspirerande 
och informativt material? 

1.6 Målgrupp 
Målgruppen är elever på svenska gymnasieskolor, som snart är klara med sina 
studier. Detta göra att målgruppen främst blir unga vuxna i åldrarna 17-19 år, 
det är dessa jag vill fokusera på. Den del av målgruppen som jag främst vill nå 
är de som är intresserade av att göra något annat efter sina gymnasiestudier än 
att studera vidare eller arbeta i Sverige.  
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1.7 Kontext 
Målgruppen behöver vid slutet av sina gymnasiestudier göra ett val gällande 
deras framtid. I valet spelar många faktorer in, där vad eleverna själva vill göra 
verkar vara en viktig faktor men det finns även en del inflytande av föräldrar 
eller andra närstående (Sjöberg, 2016). För att underlätta valet får många elever 
besöka mässor eller får material tilldelat om olika valmöjligheter. Dessutom 
finns studievägledare på skolorna för att kunna hjälpa till att svara på frågor. 
Målgruppen är därför vana vid material som tar upp olika val och 
karriärsmöjligheter. 

 Materialet skulle kunna vara ett samarbete mellan Rotary och några 
människor som har rest och brinner för att dela med sig av sina erfarenheter och 
kunskap. Organisationen Rotary arbetar för fred och för att skapa en bättre värld 
(Organisation, 2015). Det känns därför relevant för Rotary som organisation att 
uppmuntra eleverna till att resa och skaffa andra erfarenheter vid sidan av 
arbete och studier. Då samarbetet är hypotetiskt har inte Rotary kontaktats, och 
någon grafisk profil eller några riktlinjer har inte efterföljts. Fokus har istället 
varit att skapa ett material som är målgruppsanpassat.  

1.8 Avgränsning 
Fokus i arbetet har varit att svara på problemställningen och därför är metod 
och teori fokuserat på detta. Dessutom benämns områden såsom medieval och 
grafisk formgivning, då de kan vara viktigt för att skapa en fungerande 
gestaltning. För att göra ett bättre arbete skulle dessa områden behöva beröras 
ytterligare, men på grund av tidsbrist fanns inte möjlighet till detta.  

 Dessutom har fokus varit att skapa en guide med ett innehåll som skiljer sig 
något från de guider som idag finns gällande arbete eller utbildning. Eftersom 
fokus ligger på att inspirera till ett annat val går informationen inte in på 
detaljer utan diskutera olika valmöjligheter. Jag tänker att då målgruppen är 
vana att själva söka information på Internet kan informationen vara kortfattad 
och de kan söka sig vidare. 

 När det gäller metod har arbetet avgränsats till det som framstått som 
relevant och genomförbart inom tidsramen. Därför kommer inte fokus ligga på 
att genomföra användartester på artefakten utan istället på ett gott 
genomförande av andra metoder samt skapandet av en mer färdigställd 
gestaltning. Detsamma gäller en mer utvecklad målgruppsanalys som 
begränsats på grund av tidsbrist. 
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2. Teori 

I detta avsnitt tar jag upp de teorier som anses vara relevanta och nödvändiga 
för att svara på problemformuleringen men även för att skapa en artefakt som 
kan tänkas lösa det pratiska problemet.  

2.1 Informationsdesign 
Informationsdesign är ett ämne som sammanfattar forskning kring analys, 
planering, presentation och förståelse av budskap som har sina rötter inom 
grafisk design, instruktionsmaterial samt konstruktion och produktion 
(Petterson, 2002 s.1-58). Gränsande områden är språk, konst, kommunikation, 
kognition och information (Petterson, 2002 s.1-58) 

 Inom området informationsdesign finns en mängd olika begrepp, däribland 
sändare och mottagare. Sändarna ger information till mottagarna. Innan utbytet  
analyserar sändarna mottagarnas behov, planerar, producerar och sedan 
distribuerar informationsmaterialet (Pettersson, 2004 s.11-18). Mottagarna 
använder informationen och väljer aktivt huruvida de ska bearbeta 
informationen och använda sina nya kunskaper eller inte (Pettersson, 2004 s.
11-18).  

2.1.1 Kommunikation 
Enligt Palm (2006 s.13-16) är kommunikation den process vilken informationen 
förmedlas genom och information är innehållet eller budskapet. Larsson (2008 
s.31-64) menar att kommunikation är en gemensam aktivitet med flera 
deltagare, att kommunikationen är cirkulär och mer än en transaktion av 
information. Information beskriver han dessutom som innehållet i 
kommunikationsprocessen (Larsson, 2008 s.31-64). 
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 Kommunikationen har över åren gått från att vara en överföringsprocess till 
en process där information delas, från envägskommunikation till 
tvåvägskommunikation (Heide, Johansson och Simonsson, 2012 s.23-36). En 
modell för tvåvägskommunikation presenteras i figur 1, en utvecklad basmodell 
där ett budskap kommer från sändaren och överförs via ett medium till 
mottagaren. Budskapet avkodas, ger en effekt och mottagaren ger feedback 
tillbaka till sändaren (Larsson, 2008 s.47-49).  

2.1.2 Läslighet, läsbarhet och läsvärde 
Några ytterligare begrepp som används inom informationsdesign är läsvärde, 
läsbarhet och läslighet. 

 Läslighet är ett begrepp som definierar en designs klarhet och de tekniska 
kvaliteterna av text och bilder (Pettersson, 2002 s.44-57). De kan vara element 
som gör att texten är svår att läsa och bilder är svåra att se, exempelvis typsnitt 
och teckengrad men även bilders storlek och kontrast (Pettersson, 2002 s.
44-57). Läsligheten i en design kan mätas relativt objektivt och det finns vissa 
riktlinjer att följa, för god läslighet kan det vara viktigt att elementen är 
anpassade till målgruppen (Pettersson, 2002 s.44-57). 

 När vi diskuterar textens språkliga element och huruvida dessa är anpassade 
till målgruppen pratar vi istället om läsbarhet (Pettersson, 2002 s.44-57). 
Begreppet inkluderar både stavning och grammatik men även textens stil och 
ordval (Pettersson, 2002 s.44-57). Läsbarhet handlar om hur väl mottagaren kan 
förstå budskapet och därför bör mottagarens kunskaper och behov vara i fokus 
(Pettersson, 2002 s.44-57). För god läsbarhet kan det även vara viktigt att skriva 
konsekvent, enkelt och utan onödiga ord (Pettersson, 2002 s.44-57). 

 Läsvärde är istället mottagarens subjektiva åsikt om innehållet, om 
mottagaren inte har ett intresse av informationen kommer läsvärdet vara lågt 
(Pettersson, 2002 s.59-106). För att nå målgruppen är det därför viktigt att 
förstå deras intressen och därmed försöka tilltala med informationen 
(Pettersson, 2002 s.59-106). 

2.2 Retorik 
Retorik kan definieras som: ”… konsten att övertyga i avsikt att åstadkomma 
något.” (Cassirer, 1997). Även om retorik oftast förknippas med politik 
tillämpas konsten i alla situationer där någon vill påverka. Några av retorikens 
huvudmål är att tala för att sälja ett budskap eller produkt, för att argumentera, 
för att få en vilja igenom, för att inspirera och för att synas (Cassirer, 1997).  
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 För att nå ovanstående mål finns en del riktlinjer och förhållningssätt som 
kan underlätta. Bland annat finns riktlinjer kring hur talet eller texten ska vara 
uppbyggd där olika argument används i en särskild ordning (Cassirer, 1997). 
Retoriken är en metod för att förbereda tal och därför finns många olika 
begrepp som förklarar hur en text eller ett tal bör byggas upp (Hedlund och 
Johannesson, 1993 s.10-18). Men förutom dispositionen handlar retoriken även 
om argument och språk. När det gäller argument finns tre huvudbegrepp: ethos, 
pathos och logos.  

2.2.3 Ethos, pathos och logos 
Ethosargument handlar om att övertyga mottagaren genom avsändarens 
personlighet och trovärdighet (Mral, Gelang och Bröms, 2016 s.35-40). 
Sändaren behöver verka trovärdig om mottagaren ska ta till sig dess budskap, 
men ethos kan även styrkas genom att visa kunskaper och auktoritet men även 
genom att skapa en samhörighet och visa välvilja till mottagarna (Mral, Gelang 
och Bröms, 2016 s.35-40). 

 Logosargument används istället för att övertyga mottagaren med hjälp av 
förnuft och fakta (Mral, Gelang och Bröms, 2016 s.35-40). Det kan tyckas 
viktigt att avsändaren har kunskap om mottagarens kunskaper och intressen, 
men också finner en bra balans med passande och relevanta fakta, särskilt om 
vikten är att upplysa och undervisa mottagaren (Mral, Gelang och Bröms, 2016 
s.35-40). 

 För att övertyga mottagarna med hjälp av känslor används istället 
pathosargument. Dessa går ut på att väcka känslor och de två vanligaste 
känslorna att spela på i reklam är hopp och fruktan (Mral, Gelang och Bröms, 
2016 s.35-40). 

2.2.2 Retorik i text 
De retoriska greppen kan användas och kombineras för att informera och 
övertyga. För att nå målgruppen kan det även vara utav vikt att analysera 
marknaden och att språket anpassas till målgruppen (Holmström och Ögren, 
2004 s.79-96).  

 För att använda ethosargument kan rollfigurer användas, någon som 
publiken kan relatera eller en auktoritativ part (Alexanderson och Fardelin, 
2004 s.65-78). Det finns mycket som pekar på att skapa en samhörighetskänsla 
och att underhålla publiken kan öka avsändarens trovärdighet (Alexanderson 
och Fardelin, 2004 s.65-78). Dessutom kan ett målgruppsanpassat språk och stil 
hjälpa till att stärka avsändarens status och trovärdighet (Hedlund och 
Johannesson, 1993 s. 143-181). Det finns även belägg för att logotyper och en 
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enhetlig layout och identitet kan hjälpa till att stärka ethosargumenten (Mral, 
Gelang och Bröms, 2016 s.35-40). 

 Enligt Alexanderson och Fardelin (2004 s.65-78) finns det mycket som 
pekar på att det finns en allmän uppfattning om att bilder inte ljuger, vilket gör 
att bilder kan användas som logosargument. Logos kan även innebära att 
anpassa innehåll och språk till målgruppen, samt presentera relevant fakta och 
statistik (Mral, Gelang och Bröms, 2016 s.35-40).  

 Pathosargument kan istället spela på särskilda känslor som verkar vara 
effektiva för att sälja eller övertyga, exempelvis längtan efter ungdom eller 
skönhet eller rädsla att inte passa in (Alexanderson och Fardelin, 2004 s.65-78). 
Att spela på känslor kan göras genom att dela med sig av egna eller genom att 
dela visuella eller verbala bilder (Mral, Gelang och Bröms, 2016 s.35-40). 

 Det finns belägg för att budskapen bör innehålla ovanliga och 
intresseväckande bilder, färger och kombinationer av text och bild för att fånga 
uppmärksamheten och skapa ett intresse hos mottagaren (Holmström och 
Ögren, 2004 s.79-96). Det verkar som att en balans mellan nytt och sådant 
mottagaren är van vid att se är mest effektivt för nå hens känslor och kunna 
påverka (Holmström och Ögren, 2004 s.79-96).  

 Det är dessutom viktigt att stilen är anpassad till ämnet och åhörarna för att 
öka trovärdigheten hos talaren och dessutom bör vaga uttryck undvikas för 
ökad förståelse (Cassirer, 1997). 

2.3 Stilistik och språkbruk  
Stilistiken är också en del av den retoriska konsten, och begreppet kan 
definieras som sättet att skriva. En stil är ett resultat av många olika val, både 
språkliga och ordval men även perspektiv på innehåll. Ett annat val kan vara att 
inte explicit uttrycka allt i texten. En bra stil kan definieras som en effektiv 
sådan som gör att budskapet nås utan missförstånd. Det finns belägg för att 
stilen och textens stilnivå ska anpassas efter mottagaren, situationen, mediet, 
ämnet och syftet. (Cassirer, 2015 s.10-65).  

2.3.1 Målgruppens språkbruk 
En målgrupp kan definieras som den grupp människor du önskar nå ut till med 
ett budskap (Larsson, 2008 s.143-164). Det kan däremot vara fler som kommer 
ta del av budskapet och som även kan vara positiva att nå ut till, beroende på 
budskap och avsändare (Larsson, 2008 s.143-164). 
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 En målgruppsanalys kan skapa en övergripande bild av målgruppen och öka 
förståelsen kring dess intressen, medievanor, sociala bakgrund samt kunskaper 
och attityder till budskapets ämne (Larsson, 2008 s.143-164). 
Kommunikationen, informationen och medievalet kan efter en analys anpassas 
till målgruppen, för att de lättare ska nås och ta till sig budskapet (Larsson, 
2008 s.143-164). Detta kommer även att benämnas som målgruppsanpassning.  

 Ungdomar utgör inte en homogen grupp, men brukar som begrepp ofta 
beskriva människor i åldrarna 13-24 år (Kotsinas, 2004 s.7-25). Mycket pekar 
på att alla grupper och samhällen markerar grupptillhörighet med mer eller 
mindre tydliga språkliga nyanser, antingen för att inkluderas i en grupp eller 
utesluta sig från en grupp och ungdomar är inget undantag (Kotsinas, 2004 s.
7-25). Kotsinas (2004 s.7-25) menar att ungdomar från alla samhällsgrupper 
använder ett språk som skiljer sig från vuxnas, men att språket skiljer sig något 
beroende klasstillhörighet och miljö.  

 Det verkar finnas en allmän uppfattning av att ungdomars språk är torftigt, 
slarvigt och sämre än de vuxnas och sämre än tidigare generationers (Kotsinas, 
2004 s.7-25). En annan uppfattning kan vara att slang är någonting negativt för 
språket, och att det är främst ungdomar som använder sig av slang (Kotsinas, 
2004 s.7-25). Det finns emellertid belägg för att det inte bara är ungdomarnas 
språk som samhället och vuxna stör sig på utan även dess kultur med mode och 
nöjen som intressen (Kotsinas, 2004 s.7-25). 

 I motsats till den allmänna uppfattningen finns mycket som pekar på att 
ungdomars språk istället är mer kreativ och expressivt, vilket visar sig särskilt i 
användningen av nya ord och slang (Kotsinas, 2004 s.7-25). Det är emellertid 
svårt att bevisa, särskilt då definitionen av vilka ord som är slang hela tiden 
ändras (Kotsinas, 2004 s.7-25). Det finns däremot mycket som pekar på att 
ungdomar spelar en stor roll i ett språks utveckling och att många ord som 
används av ungdomar senare blir en del av standardspråket (Kotsinas, 2004 s.
101-170). 

 Mycket av den forskningen som genomförts angående ungdomars språk 
handlar om talat språk och konversationer ungdomar emellan. Vissa menar att 
ett särskilt drag i ungdomars konversationer är att de har en engagerad stil där 
samtalen ofta handlar om personliga erfarenheter och gemensamma känslor 
(Jörgensen, 1995 s.126-132). Det finns belägg för att mycket av 
konversationerna bygger på dess kontext och deltagarnas samhörighet, vilket 
gör att mycket inte uttalas explicit. Ett ytterligare utmärkande drag verkar var 
att deltagarna snabbt byter ämne och att inga tydliga övergångar finns. 
(Jörgensen, 1995 s.126-132). Dessutom verkar ungdomarna använda många 
småord som kan tyckas onödiga för konversationen, såsom liksom, va, ba, ju, 
då och alltså (Kotsinas, 2004 s.7-76). 
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 Mycket av spridningen av det språk som ungdomar använder tros ske 
genom ungdomstidningar, TV och musik (Kotsinas, 2003 s. 216-222). Men, 
viktigt att påpeka är att denna forskning skedde för 13 år sedan och mycket kan 
ha hänt sedan dessa, kanske främst i och med ungdomars användning av 
digitala och sociala medier. I och med att användandet av digitala medier ökat 
menar Antonsson (citerad i Dalén, 2011) även att kommunikationsmönstret 
gjort att fler idag skriver, vilket skulle kunna innebära att ungdomarnas språk 
sprider sig även dem sinsemellan och via digitala och sociala medier.  

 Enligt Kotsinas (2003 s. 249-276) används engelska ord numera i många 
stilar och genrer, exempelvis i facktexter, reklam, musik och särskilt i 
ungdomstidningar. Användningen av engelska ord verkar inte bero på något 
glapp i det svenska språket utan det finns belägg för att de engelska orden för 
med sig en modern och världsvan känsla (Kotsinas, 2003 s. 249-276). Kotsinas 
(2003 s. 249-276) menar att de engelska orden kan uppfattas som slang, 
oberoende om de är slang på engelska. Användningen av engelska ord i svenska 
texter är dock inte helt oproblematisk då böjning och stavning av orden inte ter 
sig naturligt (Kotsinas, 2003 s. 249-276).  

 Kotsinas (2003 s. 249-276) menar att tidningarna använder det språk de vet 
att ungdomarna använder och vill läsa. Användningen av de engelska orden 
skiljer sig mycket i stavning och i frågan huruvida orden ska försvenskas eller 
inte verkar det inte finnas något rätt svar på (Kotsinas, 2003 s. 249-276). 
Kotsinas (2003 s. 287-292) menar även att vi konstant försöker finna nya 
användningar för gamla ord och att vi därför inte kan lita på ordböcker, särskilt 
då varje generation gör ett språkligt uppror mot den tidigare generationen. Det 
som anses som slang idag kan komma att bli nästa generations allmänna språk 
(Kotsinas, 2003 s. 287-292).  

 Förutom slang och engelska ord finns belägg för att ungdomarna även 
använder nya sammansättningar av ord för att skapa meningar med större 
expressivitet, exempelvis kan ordet bra sammansättas med döds-, as-, skit-, gör- 
och bajs- för att öka dess styrka (Kotsinas, 2004 s.7-66). 

2.4 Medieval och digitala medier 
Medievalet kan tyckas enkelt och självklart men baseras bäst på de analyser 
som gjort under arbetet men även utifrån budskap, mål, marknaden och 
kostnader (Larsson, 2008 s.203-228). Även Palm (2006 s.75-82) menar att 
målet och budskapet bör styra medievalet. Det finns belägg för att olika medier 
fungerar olika bra till olika målgrupper (Larsson, 2008 s.143-164). 
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 Digital kommunikation kan göra informationen individanpassad och 
skräddarsydd (Larsson, 2008 s.203-228). Digitala medier kan ses som 
interaktiva och icke-linjära vilket kan ställa andra krav på utformning och 
innehåll (Larsson, 2008 s.203-228).  

 Det finns även en kommunikationsmodell för digital kommunikation, se  
figur 2. Den tidigare passiva mottagaren är nu istället en aktiv deltagare i 
processen (Ström och Vendel, 2015 s.53-94). Störningar för mottagaren, eller 
sökaren, blir den stora mängd information som inte är relevant. Sändaren kan få 
mer feedback från sökaren då det går att spåra hur sökaren fann informationen 
och hur de beter sig på webbplatsen, appen eller det sociala mediet (Ström och 
Vendel, 2015 s.53-94). 

 Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler där 
användare kan kommunicera direkt till varandra med text, bild och ljud (Heide, 
Johansson, Simonsson, 2012 s.223- 244). Ett kännetecken är interaktivitet, en 
slags tvåvägskommunikation som sker mellan både enskilda personer och 
organisationer. Alla användare kan kommunicera med alla (Heide, Johansson, 
Simonsson, 2012 s.223- 244). Användarna av sociala medier kan dela innehåll, 
konversera och dessutom finna andra användare med liknande intressen eller 
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Figur 2     Mottagarens roll i digitala medier blir mer aktiv då de får en sökande roll 
som dessutom genererar mer feedback tillbaka till sändaren (Ström och Vendel, 2015 
s.83).
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åsikter (Ström och Vendel, 2015 s.14-32). Det finns även möjlighet för 
organisationer eller företag att delta i delningen av innehåll och kartlägga vilka 
användare som är intresserade av deras tjänst eller vara, men även få en 
personlig konversation med mottagarna (Ström och Vendel, 2015 s.53-94). 

 För att skapa ett ”högt varaktigt engagemang” verkar det som att det krävs 
flera olika medier som samverkar, se figur 3. Direkta digitala kanaler genererar 
trafik till webbplats medan en webbplats generar trafik till sociala medier som i 
sin tur kan generera trafik till webbplatsen (Ström och Vendel, 2015 s.53-94). 
En kombination av olika medier är därför att föredra för att sprida och fördjupa 
informationen (Ström och Vendel, 2015 s.53-94). 

2.4.1 Målgruppens medievanor 
Det finns mycket som pekar på att unga är flitiga användare av Internet och 
sociala medier. 99 procent av 13-18 åringar använder sig av Internet dagligen 
(Ungar & medier 2015, 2015). Bland de 16-25 åringar anger 97 procent att de 
använder sig av sociala medier, och av dessa använder 94 procent Facebook och 
67 procent Instagram, de två populäraste nätverken (Findahl och Davidsson, 
2015). Av de som använder sig av medierna använder 82 procent Facebook 
dagligen och 50 procent Instagram dagligen (Findahl och Davidsson, 2015). 
Bland 17-18 åringar menar 97 procent att de använder sociala medier varav 81 
procent använder sociala medier dagligen, och 85 procent använder Facebook 
och 68 procent använder Instagram (Ungar & medier 2015, 2015). Värt att 
nämna är också att mycket pekar på att Instagram är det medium som ökat mest 
under 2013-2015 (Findahl och Davidsson, 2015). 
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Figur 3     Olika digitala medier kan samverka för att skapa en stark grund för större 
trafik, fördjupad information, ett starkt varumärke och i slutändan även en fördjupad 
relation till mottagarna (Ström och Vendel, 2015 s.84).
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Figur 5     Nästan alla ungdomar mellan 16 och 25 år besöker sociala medier och 
använder det sociala mediet Facebook (Findahl och Davidsson, 2015 s.5).

Figur 4     Statisk och forskning pekar på att nästan alla ungdomar använder 
Internet dagligen, och att många använder sociala medier (Ungar & medier 2015, 
2015 s.47) 
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2.4.2 Användning av digitala och sociala medier 
Instagram är ett socialt medium som är bildbaserat och har en yngre målgrupp 
(Sociala medier, u.å. 222-225). Det kan lämpa sig för till exempel 
imagebyggande och det finns även möjlighet till interaktion med följare och att 
själv lägga till kommentarer till bilderna som publicerats (Sociala medier, u.å. 
222-225).  

 Det finns några kännetecken som gör att kampanjer i sociala medier skiljer 
sig från traditionella kampanjer. Bland annat har mottagarna möjlighet att 
interagera i en större utsträckning, men de kan även dela materialet till andra 
(Holmström och Wikberg, 2010 s.33-130). Det finns även stora möjligheter att 
digitalt koppla samman olika medier och material (Holmström och Wikberg, 
2010 s.33-130). 

 Det har framstått som positivt att låta användarna dela innehåll då 
undersökningar visar att enbart 14 procent litar på reklam, medan 78 procent 
litar på människor de känner (Holmström och Wikberg, 2010 s.33-130). För att 
innehåll ska bli populärt, sett och mottaget på sociala medier verkar det som att 
det krävs ett relevant innehåll, publicering vid rätt tidpunkt, att mottagaren får 
någon slags aha-upplevelse och att materialet ger mottagaren en ny insikt, 
känsla eller kunskap (Holmström och Wikberg, 2010 s.33-130). Det finns 
belägg för att människors surfande ökar successivt under hela dagen, med 
undantag för morgon och lunchtid då användandet ökar drastiskt (Ström och 
Vendel, 2015 s.132-193). 

 För att nå målgruppen verkar det viktigt att se till vilka medier de använder, 
vilket innehåll de vill se men även hur de väljer att sprida innehåll (Holmström 
och Wikberg, 2010 s.33-130). För att undvika en för hög eller låg 
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Figur 6     Många ungdomar använder de sociala medierna Facebook och Instagram 
(Ungar & medier 2015, 2015 s.50)
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publiceringsfrekvensen kan det vara av betydelse att göra upp en plan för när 
publiceringen ska ske under dagen, veckan och månaden (Ström och Vendel, 
2015 s.145-193). 

 Det finns en del juridiska aspekter att ta hänsyn till vid användning av 
sociala medier då organisationer har fullt ansvar över sina konton och därför 
behöver kontrollera publicerat innehåll, även av en tredje part (Forsman, 2011 s.
66-76). Detta gäller material som kan vara kränkande eller som innehåller 
personuppgifter, och organisationen måste specificera vilka regler som gäller 
och vad som händer användarna om de inte följer reglerna (Forsman, 2011 s.
66-76).  

2.5 Grafisk form och bild 
Inom området informationsdesign är grafisk form inte bara en estetiskt 
tilltalande utformning utan en funktionell och effektiv design där text och bild 
samverkar för att framhäva informationen och budskapet (Petterson, 2002 s.
1-58). Det finns belägg för att det kan behövas en kombination av bilder och 
text för att beskriva något men också att bilder verkar kunna instruera till 
handling och framkalla känslor hos mottagaren på ett effektivare sätt än text 
(Holsanova, 2010 s. 24-144).  

 Det finns mycket som pekar på att en text inte läses från början till slut utan 
har fler läsingångar och intresseväckande element såsom rubriker, bilder, olika 
spalter och andra grafiska markörer (Holsanova, 2010 s. 24-144). Det finns 
även belägg för att en mottagare kan behöva en del vägledning för att underlätta 
läsningen (Holsanova, 2010 s. 24-144). Det kan göras genom att använda sig av 
ledtrådar i form av rubriker, bildtexter, puffar och listor eller andra grafiska 
markörer. Det verkar som att dessa sorters element kan bidra till både bättre 
förståelse och djupare inlärning (Holsanova, 2010 s. 24-144).  

 Ett annat sätt att tydliggöra kan vara att koppla samman bild och text med 
hjälp av grafiska markörer såsom pilar och streck eller språkliga hänvisningar 
(Holsanova, 2010 s.24-144). Det kan vara extra viktigt vid digitala texter då det 
finns mycket som pekar på att mottagaren skannar sig igenom materialet mer än 
vid läsning av ett tryckt material (Holsanova, 2010 s. 24-144). 

 Ett sätt att organisera informationen är att ta hänsyn till gestaltlagarna. 
Enligt gestaltpsykologin finns belägg för att människor kan känna igen former, 
men också skapa mönster och helheter av streck, linjer och kurvor (Holsanova, 
2010 s. 24-144). Några av gestaltlagarna är närhetslagen, likhetslagen och 
slutenhetslagen som menar att objekt som är nära, lika eller omringade av en 
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sluten enhet kan uppfattas som sammanhörande objekt (Eriksson, 2009 s. 
58-66). 

 En annan viktig del av grafisk utformning är textens element. För att skapa 
ett material med en god läslighet kan de konventioner som finns gällande 
typografi efterföljas, bland annat gällande textens typsnitt, teckengrad, 
användning av gemener och versaler samt teckenmellanrum, ordmellanrum, 
radavstånd, radlängd och färgval (Bergström, 2016 s. 122-293). Hellmark  
(2006 s.19-106) menar att typsnitt, teckengrad, radlängd och radavstånd är de 
viktigaste kriterierna för att justera läsligheten i en text. Det kan dessutom spela 
roll hur typsnitten ser ut och vad de konnoterar till, enligt Björkvall (2009 s.
126-145). Exempelvis kan ett rakare typsnitt, som till exempel Helvetica, 
konnotera funktionalitet och effektivitet medan ett snirkligare och 
handstilsliknande typsnitt kan uttrycka tradition och personlighet (Björkvall, 
2009 s.126-145). Förutom typsnittens form kan även olika teckenvarianter 
uppfattas olika av mottagaren, bland annat kan en fetare variant framstå som 
mer stabil, viktigare och pålitligare som en smalare variant (Björkvall, 2009 s.
126-145). Antikva typsnitt kan dessutom vara lättare att läsa i tryck än sans-
serifer (Hellmark, 2006 s.19-106). Vad gäller radlängd, kan 55-65 tecken per 
rad underlätta läsligheten medan en radlängd kortare än 35-45 tecken kan 
försvåra, dessutom kan en vänsterställd text underlätta läsningen jämfört med 
en marginaljusterad sådan (Hellmark, 2006 s.19-106).  

 Bilder kan användas för att förklara, informera, uppmana eller uttrycka 
känslor (Bergström, 2016 s. 122-293). Utöver dessa finns även olika manér som 
uttrycker olika nivåer av konkretion men även en viss känsla (Bergström, 2016 
s. 122-293). 

 För att skapa en effektiv grafisk form som framhäver dess information och 
budskap finns några riktlinjer. Bland annat kan kontrast i storlek, styrka, form 
och färg användas för att framhäva vissa element (Bergström, 2016 s. 122-293). 
En balans, vilket kan uppnås med symmetri, bidrar till en harmonisk design 
som inte stör  (Bergström, 2016 s. 122-293). Även linjeringar och användning 
av stödraster kan hjälpa till med detta, men för att skapa en dynamisk layout 
som är spännande och intresseväckande krävs även en viss rytm (Bergström, 
2016 s. 122-293).  

 För att underlätta organisering och sortering av information kan 
färgkodning användas men för att använda färger krävs dock kunskap om vad 
dessa kan utstråla för känslor, betydelse och hur de fungerar tillsammans rent 
estetiskt (Bergström, 2016 s. 122-293).  
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 Digitala medier ställer emellertid särskilda krav på att både förstå hur 
mottagaren läser, men även hur utformningen kan passa den plattform som 
materialet används på (Larsson, 2008 s.203-228). 

2.6 Källanalys 
En källa kan definieras som ett nedtecknat och skriftligt material som används 
efter ett systematiskt urval (Holme och Solvang, 1997 s.124-138). Materialet 
varierar i kvalitet och karaktär men om vi lyckas göra ett bra urval bland 
källorna kan de vara användbara (Holme och Solvang, 1997 s.124-138). En 
källgranskning kan gå ut på att bestämma om källan är relevant och huruvida 
den är säker. Viktigt att förstå är att källorna bör väljas utifrån problemställning 
men även utifrån dess ursprung, innehåll och användbarhet (Holme och 
Solvang, 1997 s.124-138). 

 Valet av källor har gjorts för att svara på problemställningen. Urvalet har 
skett dels genom tidigare använd litteratur under studierna men även från 
forskare inom olika områden. Vid några tillfällen har handböcker, bland annat 
de av Bergström (2016) och Holmström och Wikberg (2010), använts. Det kan 
diskuteras huruvida Bergström (2016) är en bra sådana, men då arbetet är 
tidsbegränsat, vi tidigare använt källan under utbildningen och då den nyligen 
är publicerad och reviderad anser jag att den till dessa delar av arbetet är 
relevant. Vad gäller Holmström och Wikberg (2010) är det inom ett område som 
är utanför arbetets huvudområde, där jag även har andra källor som stöd.  

 Några av de källor som använts är publicerade under 1990-talet och tidigt 
2000-tal, vilket skulle kunna göra dem mindre trovärdiga och aktuella. En 
avvägning har gjorts kring detta och de källor som används anses ändå vara 
trovärdig inom sitt ämnesområde och till detta arbete.  
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3. Metod och empiri 

En metod kan definieras som ett redskap för ny kunskap och att lösa ett 
problem (Holme och Solvang, 1997 s.11-15). Det finns emellertid vissa krav på 
metoderna för att de ska ge ett hållbart, kritiskt granskningsbart och korrekt 
resultat. Några av dessa krav är att resultatet ska presenteras på ett sätt som gör 
att andra kan kontrollera det, men även att de ska kunna generera ny kunskap 
och högre medvetenhet. Det finns dessutom krav på urvalet av information som 
undersökningen innebär (Holme och Solvang, 1997 s.11-15).  

 En kombination av olika metoder kan ibland stärka resultatet och avgöra 
dess giltighet (Holme och Solvang, 1997 s.75-88). De menar även att valet av 
metoder bör göras utifrån den frågeställning som arbetet har (Holme och 
Solvang, 1997 s.11-15). Det finns både kvalitativa och kvantitativa metoder. 
För detta arbete har jag valt att använda mig av kvalitativa metoder, då dessa 
oftast primärt har ett ”förstående syfte” (Holme och Solvang, 1997 s.11-15). 
Med hjälp av en kvalitativ metod kan vi få djupare förståelse för ett problem 
och kännetecknas av en närhet till de källor som används (Holme och Solvang, 
1997 s.11-15). 

 Utifrån min problemställning har jag försökt finna metoder som passar bäst, 
och har därför valt att arbeta med två olika kvalitativa metoder: textanalys och 
informantintervjuer.  

3.1 Textanalys 
En textanalys är en typ av skriftlig observation (Holme och Solvang, 1997 s.
75-88). Esaiasson m.fl. (2012 s.210-226) menar att det är av vikt att så mycket 
relevant material som möjligt analyseras inom den tidsram projektet har. Det 
finns belägg för att innebörden av en text lättare kan förstås om observatören är 
tidsmässigt, socialt och kulturellt nära texten (Esaiasson m.fl., 2012 s.210- 226). 
Det kan dessutom vara viktigt att reflektera över urvalet och diskutera dess för- 
och nackdelar men även över textens kontext.  

 Textanalys har genomförts i två delar, en retorisk analys och en analys 
gällande texternas stil och språkbruk. För att underlätta arbetet har Hellspongs 
(2001 s.68-107) stilanalys och retorisk analys till stor del efterföljts. Hellspong 
(2001 s.68-107) beskriver stilanalysens syfte att vara att visa en texts stildrag 
och hur de uttrycker sig. Den retoriska analysens syfte beskriver Hellspong 
(2001 s.68-107) som att undersöka hur en text kan användas för att påverka 
eller övertyga. 
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 Det material som analyserats är material med liknande budskap och 
målgrupp som den blivande artefakten. För att bredda analysen har tre olika 
material analyserats: tidningen Utbildningsjournalen (2015), den digitala 
broschyren EF— Studieår Utomlands (2016) samt ett Instagramkonto: efsverige 
(2016). Texterna har olika innehåll och fokus, och anses därför vara ett bra 
komplement till varandra.  

 Två av materialen är från företaget EF, efsverige (2016) och EF— Studieår 
Utomlands (2016) medan det tredje, Utbildningsjournalen (2015), har 
Arbetsförmedlingen som avsändare. Materialen har lite olika fokus då 
avsändarna har olika syften med sin verksamhet. Utbildningsjournalen (2015) 
verkar främst vilja informera och trycka på de positiva aspekterna av att studera 
vidare efter gymnasiet. EF är istället ett företag som säljer utbildningsresor och 
vill därför både informera om sina produkter men även i slutändan sälja. 

3.1.1 Resultat 
 Gemensamt för de olika materialen är målgruppens ålder. EFs information 
riktar sig särskilt till ungdomar och vuxna (EF— Studieår Utomlands, 2016) 
och Utbildningsjournalen (2015) verkar rikta sig mot ungdomar som precis gått 
ut eller ska gå ut gymnasieskolan.  

 Materialen har en del likheter och skillnader, mest likt är kanske 
användandet av de retoriska greppen ethos, pathos och logos. Texterna har alla 
ett persusivt syfte och använder sig av alla tre greppen i delar av materialen. 
Gemensamt för användningen av ethosargument är att materialen har en stark 
och välkänd avsändare och att de sätter sig i en position där de vet mest och ska 
informera mottagaren, men även försöker visa en välvil ja . I 
Utbildningsjournalen (2015) personifieras avsändaren i form av en ledare av 
Sjöberg (2015), organisationens generaldirektör, som även han har ett starkt 
ethos och kan tros vara kunnig inom sitt område. Avsändaren har i detta fall 
även en fördel då de är en myndighet, som oavsett rykte, skulle kunna antas 
arbetar för landets bästa.  

 Som pathosargument används bilder flitigt i alla tre materialen. Det är ett 
liknande bildspråk med människor i många av bilderna. efsverige (2016) har ett 
färgstarkare formspråk än exempelvis EF—Studieår Utomlands (2016) som 
arbetar med dovare färger i både bilder och den grafiska formgivningen. 
Utbildningsjournalens (2015) bilder innehåller också många människor, spelar 
mycket på en gemenskap och en personifiering som även stärker materialets 
logosargument. EF—Studieår Utomlands (2016) och efsveriges (2016) material 
spelar också mycket på gemenskap men även en reslust och längtan till något 
annorlunda. Denna känsla speglas även i efsveriges (2016) texter som är väldigt 
lekfulla och glatt skrivna. Även Utbildningsjournalens (2015) språk innehåller 
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många associationer som kan spela på läsarens längtan och hopp inför 
framtiden. EF— Studieår Utomlands (2016) gör också det, men på ett mer 
sofistikerat sätt där fraser som berättar om hur livet som student utomlands är 
och vad det ger för positiva aspekter inför framtida arbetsliv.  

 Logosargument används särskilt i form av vittnesmål av studenter från olika 
program eller som har köpt olika produkter. I Utbildningsjournalen (2015) 
används även en del statistik och siffror om exempelvis lön och 
arbetsmöjligheter. Där används en tydlig mall som matchar konventionerna för 
hur en tidskrift ska se ut. På samma sätt använder efsverige (2016) ett språk och 
stil som inte är ovanlig för det sociala mediet Instagram. Logiska språkliga 
argument används främst i Utbildningsjournalen (2015) och EF— Studieår 
Utomlands (2016), där många av argumenten syftar till att det är smart att välja 
utbildningarna eller produkterna för att de leder till att du får fler kunskaper och 
i slutändan kommer få ett bättre jobb.  

 Intressant är att efsverige (2016) inte har ett särskilt högt läsvärde även om 
helheten kan tyckas vara inspirerande. Inläggen har inte mycket innehåll, men 
tillsammans så skapar de en helhet som ger ett läsvärde. EF— Studieår 
Utomlands (2016) har högt läsvärde, men kan variera beroende på mottagarens 
intresse. Det är dock lätt att navigera bland informationen och därför kan 
mottagaren lätt sålla bort sådan information som inte är intressant eller relevant. 
Utbildningsjournalens (2015) läsvärde varierar beroende på mottagarens 
intresseområden då många olika ämnen nämns. Då tidningen har ett brett 
innehåll och har många sidor tror jag att innehållet skulle kunna tilltala en bred 
målgrupp och de plocksidor som finns har en del innehåll som säkerligen skulle 
vara intressant för de allra flesta.  

 efsveriges (2016) material har en god läslighet men värt att säga är att det 
mesta är reglerat i mediet, egentligen allt utom bilderna och dess formspråk. 
Formspråket på efsverige (2016) är färgglatt, glatt och lekfullt. Bilderna visar 
ofta människor men även vackra vyer från resmål världen över. Jag tror att 
målgruppen känner sig berörda av informationen och kan ta till sig den. EF— 
Studieår Utomlands (2016) har en distinkt och kongenial grafisk form med 
dova färger och återkommande former. Även bilderna är i dova färger men har 
liknande motiv som efsverige (2016). Det används i stort tre olika typsnitt, alla 
med ett neutralt, avskalat och modernt intryck. De flesta sidor har en tydlig 
hierarki och god balans.  

 För Utbildningsjournalen (2015) är den grafiska formen lekfull och 
färgglad. Formen följer konventioner för tidskrifter och har en del 
återkommande färger och former, främst cirklar. Bilderna innehåller främst 
människor men är ofta färgglada. Det är svårt att finna någon logik i hur 
typsnitten används, men en serif återkommer i brödtexten medan i rubriker, 
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faktarutor och bildtexter varierar typsnitt, teckengrad och teckenvarianter. 
Läsligheten är i tryckt form emellanåt inte optimal, men tidskriften går även att 
läsa digitalt. På några ställen används text på en färgad bakgrund som gör att 
den blir svårläst, och på andra ställen är teckengraden väldigt liten. Något 
positivt är dock den färgkodning som tydliggör informationen.  

 efsverige (2016) läsbarhet är god och språket är anpassat till målgruppen 
och till mediet. Användningen av emojis och hashtags är återkommande och 
passar bra för målgruppen och för informationens spridning.   

 Stilen är lättsam och texterna korta. Språket är informellt, lekfullt och 
ungdomligt med inslag av engelska uttryck och ord men också målande 
formuleringar. Många inlägg uppmuntrar till interaktion och uppmanar 
mottagarna till att agera. Mycket av texten är dessutom skriven med versaler 
och utropstecken. Stilen är engagerande och spelar mycket på att längta bort 
och uppfylla sina drömmar men att i denna längtan även skapa en samhörighet 
med andra som känner likadant. 

 Gemensamt för alla tre artefakterna är att ett personligt tilltal används 
flitigt. I Utbildningsjournalen (2015) används du-tilltalet minst, men det beror 
nog främst på dess innehåll, att artiklarna ofta handlar om andra personer.  

 Det finns även en del engelska uttryck och ord i både EF— Studieår 
Utomlands (2016) och efsverige (2016).  Uttryck som ”No limits” och ”Happy 
Friday” används flitigt. EF— Studieår Utomlands (2016) är dock mindre 
ungdomlig än de övriga två texterna. 

 Språket i EF— Studieår Utomlands (2016) är fortfarande lättsamt, men har 
en högre nivå av skriftspråklighet än i de andra två artefakterna. Språket är lite 
mindre personligt, trots att personliga tilltal används. Kanske beror det på att 
många ”klyschiga uttryck” används och att texten är informationstät. Kanske 
beror det på att det finns få personifierade exempel i texten. Många aktiva verb 
i alla tre materialen. Läsbarheten i EF— Studieår Utomlands (2016) är hög, 
men frågan är om den engagerar och berör. Materialet verkar vara en 
universallösning till en bred målgrupp. Värt att nämna är dock att materialet 
verkar ha en bredare målgrupp än de andra två.  

 Utbildningsjournalen (2015) innehåller många texter och för att underlätta 
valde jag att särskilt analysera två av dem, skrivna av Lann (2015) och Sjöberg 
(2015). Stilen varierar mellan de två, delvis för att den ena texten är en ledare 
och den andra en artikel. Bägge texterna är lättlästa och har en lättsam stil med 
varierande rytm. Texten, skriven av Sjöberg (2015) är stundtals målande och 
emellanåt uppmanande. Vissa uttryck är konkreta medan andra är vaga och 
abstrakta, trots att det används en hel del aktiva verb. Avsändaren för ledaren är 
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Arbetsförmedligens generaldirektör, en position som han emellanåt använder 
sig av och att han använder uttryck som exempelvis ”Oavsett vilket, tillhör 
studier de viktigaste investeringarna du kan göra i ditt liv.” får större stöd och 
trovärdighet i och med hans position. Han pendlar mellan ett personligt tilltal 
och tilltal såsom ”man” och ”de allra flesta” vilket gör texten vagare. Avståndet 
till mottagaren blir därmed stort.  

 Artikeln av Lann (2015) är istället avskalad och informativ. Språket är 
ungdomligare än det som Sjöberg (2015) använder sig av och avståndet till 
mottagaren betydligt mindre. Språket är inte målande och inte ens artikelns 
huvudperson verkar uttrycka känslor. En del ungdomliga uttryck såsom 
stenkoll, shit och pluggig används. Förmodligen känner sig målgruppen mer 
berörda av denna text är ledaren på grund av igenkänning i personen som 
artikeln handlar om och trots att språket är mindre engagerande.  

 Överlag har de båda texterna god läsbarhet även om artikeln skulle kunna 
vara mer engagerande och känslomässigt tilltalande och ledaren skulle kunna 
vara närmare målgruppen i stil och tilltal.  

3.2 Informantintervjuer 
Intervju som metod kan vara bra som ett komplement när vi ger oss in på ett 
outforskat område (Esaiasson m.fl. 2012 s.251-277). Det finns även här vissa 
riktlinjer att följa. Bland annat kan det vara bra att med minsta möjliga mån 
påverka de medverkandes svar (Gustafsson m.fl. 2011 s.29-48). För att göra 
detta, och få ett så subjektivt resultat som möjligt, bör den intervjuade själv få 
styra samtalets utveckling (Holme och Solvang, 1997 s.99-109). Dessutom 
finns en del etiska aspekter att ta hänsyn till, bland annat bör samtycke ges för 
att publicering av namn, men även för att spela in samtalet (Häger, 2007). 
Förutom samtycke för publicering av de intervjuades uppgifter bör de 
intervjuade även informeras om vad undersökningen går ut på (Gustafsson 
m.fl., 2011 s.29-48).  

 En ytterligare aspekt att ta hänsyn till, för att få en så korrekt genomför 
undersökning som möjligt, är att undersökningens urval. Dessa bör väljas ut 
beroende av dess relevans för studien (Holme och Solvang, 1997 s.99-109), 
men de bör även vara främlingar som inte har några särskilda intressen att 
påverka din undersökning (Esaiasson m.fl., 2012 s.251-277). 

 För arbetet har jag även genomfört två kvalitativa informantintervjuer. Att 
diskutera ämnet med någon som är insatt men som inte är en del av 
målgruppen, är en informantintervju (Holme och Solvang, 1997 s.99-109). 
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3.2.1 Intervju med Sjöberg (2016), studievägledare 
En första intervju har jag genomfört med en studievägledare på gymnasial nivå, 
Sjöberg (2016). Detta för att få en bättre förståelse för målgruppen och hur de 
ser på sitt framtidsval. Sjöberg har godkänt publicering av namnuppgifter och 
även att samtalet spelades in. Inspelning finns kvar för framtida referenser.  

 Sjöberg (2016) är en studievägledare vid Carlforsska gymnasiet i Västerås 
och har arbetat inom yrket i cirka 20 år. Han menar att många söker sig till 
studievägledare, oavsett om de vet vad de vill göra efter sina gymnasiestudier 
eller inte. Han har en uppfattning om att cirka 20-25 procent av eleverna vet 
vad de vill göra efter studenten (Sjöberg, 2016). Hans uppfattning är att 
studenter från de yrkesinriktade programmen på skolan har en bättre 
uppfattning av vad de vill göra senare. 

 Sjöberg (2016) menar även att det ibland dyker upp frågor från eleverna 
som han inte kan svara på. Detta tror han kan bero på att hans yrke är mer av ett 
”generalistyrke” än ett specialistyrke och att det i vissa fall finns lärare på 
skolan som kan svara på elevernas mer branschspecifika frågor (Sjöberg, 2016).  

 Många av de frågor som en studievägledare får handlar om vilka 
utbildningar som finns, hur du kan komplettera betyg och om det finns 
möjlighet att göra studiebesök. Få frågar specifikt om vad exempelvis en 
ingenjör gör (Sjöberg, 2016)  

 I dagsläget finns mycket pappersmaterial som inte längre används på 
skolan. Istället söker studievägledaren material på nätet och använder sig av 
sidor såsom studera.nu trots att Sjöberg (2016) har en uppfattning om att det var 
lättare förr när all information fanns samlad i katalogerna.     

 Eleverna på skolan får länkar mejlade till sig om det finns viktig eller 
intressant information. De har även möjlighet att besöka den årliga Saco-
mässan och får Sacos ”Att välja yrke”-guide tilldelad. Vad gäller jobb och 
studier utomlands finns även en del annat material i skolan. Saco-mässan 
krymper för varje år och det är främst de utländska universiteten som inte 
kommer till mässan, menar Sjöberg (2016).  

 Sjöbergs (2016) uppfattning är att eleverna tycker det är viktigast att få göra 
det de själva vill men att det ofta finns krav från föräldrar och omgivningen. 
Samtidigt frågar många av eleverna hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika 
branscher och uppfattningen finns att utbildning är positivt och att det ger jobb 
(Sjöberg, 2016). Lön och pengar är mindre viktigt, menar Sjöberg (2016) som 
tror att eleverna inte ännu riktigt greppar hur viktig en lön kan vara för 
framtiden. 
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 Sjöberg (2016) får numera färre frågor kring resor och studier utomlands än 
för några år sedan, något han tror beror på att det idag är lättare att själv finna 
den informationen och inte att intresset har svalnat.  

3.2.2 Intervju med Lindahl (2016), Marketing Manager 
Den andra intervjun har jag genomfört med Lindahl (2016), Marketing 
Manager på Kilroy. Lindahl har godkänt publicering av namnuppgifter men 
även att samtalet spelades in. Den inspelade intervjun finns sparad för framtida 
referenser.  

 Lindahl (2016) berättar att reseföretaget Kilroys primära målgrupp är 
ungdomar och studenter i åldern 18-26 år, men beroende på vilken produkt som 
ska marknadsföras sträcker sig spannet mellan 16-33 år. Målgruppen är 
densamma för alla kanaler som företaget har, även om användningen av dem 
varierar från kampanj till kampanj.  

 Det finns både riktlinjer för språkanvändning, sociala medier och visuella 
element. De sätts både upp av koncernen som företaget är en del av och 
anpassas av företaget själva. Riktlinjerna skiljer sig mellan företagets olika 
kanaler men de delar som är gemensamma vid kommunikation till målgruppen 
är att kommunicera på ett lättsamt sätt och inte göra språket komplicerat. De 
använder sig av ett personligare språk än många andra avsändare. På webbsidan 
använder sig företaget av ett mer ”klassiskt språk” även om de försöker vara 
lättsamma. Gemensamt för alla kanaler är att de försöker använda ett språk som 
är engagerande, roligt och tilltalande. När det gäller sociala medier används mer 
frisnack i form av engelska uttryck och uttryck på andra språk, slang och andra 
roliga uttryck som skapar uppmärksamhet. Det är däremot inte tillåtet att 
använda svordomar. (Lindahl, 2016) 

3.3 Diskussion 
I en ytterligare bearbetning av arbetet hade ytterligare intervjuer och analyser 
varit givande att genomföra. Men de analyser och intervjuer som genomfördes 
gav mycket kunskap och inspiration till arbetet.  

 Intervjun med Sjöberg (2016) gav en bättre bild om målgruppen och hur de 
kan tänka angående sitt framtidsval. Positivt hade däremot varit att även 
intervjua någon ur målgruppen. Intervjun med Lindahl (2016) gav även en bra 
helhetsbild över hur företaget arbetar med text, språk och stil till en liknande 
målgrupp som den valda. För att dra bättre slutsatser hade det kanske varit 
positivt att även analysera material från samma företag som Lindahl arbetar för, 
men jag valde ett annat företags material då Kilroys material i form av en PDF 
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var på engelska, vilket inte verkade passande för detta arbete. Dessutom hade 
intervjuerna kunnat varit med lösare ramar för att försöka påverka den 
intervjuade i minsta möjliga mån. Jag arbetade igenom frågorna för att inte 
ställa ledande frågor men i viss mån ledde jag ändå konversationen.  

 Fler analyser hade självklart kunnat göras, men då två olika PDF:er/
broschyrer analyserats har de gett någon slags helhetsbild över hur språk, 
innehåll och de retoriska greppen används. Positivt är att den valda målgruppen 
är en liknande målgrupp som denna till det analyserande materialet. Vad gäller 
Instagramkonto skulle även ytterligare analyser kunnat genomföras, men nu har 
jag fått en bild över hur ett företag kan arbeta med sitt konto och hur de väljer 
att inspirera andra till att resa. 
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4. Genomförande 

4.1 Inspiration och idégenerering 
Mycket av inspirationen till arbetet har kommit ifrån vänner och bekanta som 
själva tagit en lite annorlunda väg i livet, men även ifrån olika reseföretags 
sociala medie-konton och broschyrer. Tidigt i arbetet har jag gjort olika skisser 
på både innehåll, grafisk form och språk. Både mindre frimärksskisser och 
digitala skisser har skapats under processen. 

 De historier som finns i arbetet är tagna ifrån verkliga människor och 
berättelser, men bilderna hör inte till personerna ifråga och namnen är fiktiva. 
Skulle materialet publiceras skulle jag istället välja att intervjua de personer 
som inspirerat historierna, men det har varit svårt på grund av tidsbrist och en 
begränsad budget. Bland annat är de citat och porträtt som används påhittade 
utifrån bekantas berättelser och historier. 

 Den övriga informationen i artefakten är inspirerad från olika ställen, bland 
annat från intervjun med Sjöberg (2016), men också från information som 
Arbetsförmedligen och Saco publicerat. 

4.2 Utformning 
Ett gestaltningsförslag i två delar har skapats. Tanken var att gestaltningen ska 
vara någorlunda färdig, men det finns vissa aspekter och delar som behöver 
justeras. 

Tanken är att materialet ska ha Rotary som avsändare, men organisationen har 
inte varit delaktiga i processen. Då de enbart är en potentiell uppdragsgivare 
och avsändare har någon grafisk profil inte tagits hänsyn till, utan fokus har 
legat på att efterfölja det resultat som metoder och teorier lett fram till, för att på 
bästa möjliga sätt utforma ett material som är anpassat efter målgruppens 
behov, intressen och språkbruk. 

 Den första delen är en interaktiv PDF där det finns länkar till ytterligare 
läsning och några fält där läsaren kan anteckna tankar och idéer. Storleken är 
A4, men då broschyren är digital finns det möjlighet till att zooma in och ut vid 
behov. Artefakten finns som en bilaga till detta arbete, bilaga 3.1.  

 Arbetets andra del är ett Instagramkonto med bilder och pufftexter, som 
inspiration, för interaktion med mottagarna och för att hänvisa till PDF:en. 
Även denna del av gestaltningen går att finna som bilaga, bilaga 3.2. 
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 Bägge delar av artefakten finns även som digitala versioner som har 
bifogats med detta arbete på USB. Detta för att kunna visa upp materialet i 
bättre kvalitet och för att kunna visa PDF:ens interaktiva funktioner.  

4.2.1 Ethos, pathos och logos  
För att skapa en trovärdig men även persuasiv och inspirerande artefakt har jag 
arbetat med att skapa en design och text som använder en kombination av 
ethos-, pathos- och logosargument. 

 För att stärka artefaktens ethosargument har jag diskuterat vilka som ska stå 
som avsändare. Det vore positivt med en stor organisation som avsändare för att 
öka informationens trovärdighet. Jag har därmed valt att presentera Rotary som 
en potentiell avsändare, men i form av ett samarbete med några vana resenärer 
som har kunskap av att på egen hand resa och bo utomlands. Rotary är en stor 
organisation som i mina ögon har ett bra rykte och som själva säger sig arbeta 
för fred och en bättre värld. Förhoppningsvis inger det en känsla av att 
avsändarna är kunniga och visar välvilja inför mottagarna. Genom att samarbeta 
med vana resenärer hoppas jag kunna stärka uppfattningen kring avsändarens 
kunskap.  

 För att skapa en känsla av samhörighet har jag arbetat med personliga tilltal 
med fokus på användning av du och vi. Jag vill dessutom med Instagram-kontot 
försöka skapa något slags community där mottagarna kan samlas och interagera 
med avsändaren och med varandra. Tanken bakom detta är att få mottagarna att 
känna att avsändaren förstår längtan efter något nytt och därmed minska 
distansen mellan dem.  

 Jag har dessutom arbetat med att finna en stil, genre och ett språkbruk som 
målgruppen är vana vid att se och kan beröras av. Exempelvis har jag använt 
engelska uttryck såsom partner in crime, the alternative, newbie och fabulous. 
Men för att ändå skapa en trovärdighet har jag försökt att använda dessa uttryck 
och en mer informell, talspråklig stil med måtta. Exempelvis har jag varit 
sparsam med svordomar, men även onödiga småord och nya, kreativare 
sammansättningar av ord då de skulle kunna ge ett mer talspråkligt intryck trots 
att dessa möjligtvis används av målgruppen.  

 Jag har dessutom försökt skapa en enhetlig design, stil och språkbruk som 
även denna ska visa på trovärdighet och kunskap men ändå locka in 
målgruppen till läsning och bjuda på många olika läsingångar. 

 De känslor som jag försökt spela mest på i artefakten är hopp och längtan, i 
linje med vad forskningen säger om användningen av pathosargument. 
Känslorna uttrycker sig i form av både verbala och visuella bilder, där fokus har 
legat på att skapa en lekfull layout, text och färgglada och glada bilder. Men  
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även genom att de personliga berättelserna delar med sig av egna känslor och 
känslouttryck. Mycket inspiration till detta har tagits från det analyserade 
materialet som hade ett liknande formspråk. De verbala bilderna uttrycker sig i 
ett målande språk där fokus ligger på att förklara en längtan efter att resa och 
möjligheterna som kommer med att resa. 

 Jag har lagt till exempel på bilder och dess formspråk i artefakten men vid 
publicering skulle dessa behöva ses över av någon som har mer erfarenhet och 
kunskap, då det inte är ett område inom min expertis. Jag har däremot valt 
bilder vars formspråk jag tycker passar till artefakten och som skulle kunna 
beröra och intressera målgruppen. Bilder är en stor del av min artefakt, och det 
särskilt för att försöka framkalla känslor av längtan och reslust och det var 
därför, enligt mig, inte ett alternativ att utesluta dessa trots att min kompetens 
inte räcker hela vägen. 

 För att integrera logosargument i min artefakt har jag valt att välja ut 
porträtt på människor som får berätta sin resehistoria. Dessa skulle kunna ses 
som ett slags vittnesmål. För att skapa högre trovärdighet i dessa historier har 
jag försökt få en balans i antalet män och kvinnor, olika åldrar som målgruppen 
ändå kanske kan relatera till, men även i valet av bilder. Jag har strävat efter att 
bilderna och namnen ska kunna representera mångfaldens Sverige och försöka 
berör fler, oavsett deras namn eller bakgrund. Detta är en del av arbetet som jag 
har försökt ta mig an utan någon teoretisk bakgrund, enbart genom de 
normkritiska kunskaper jag besitter. Därför finns det säkerligen en hel del 
aspekter som går att diskutera kring detta, men det har ändå upptagit en stor del 
av min tankeprocess.  

 Jag har även tagit upp en del snabb fakta och tips för att öka användningen 
av logosargument, ett exempel på detta är de ordlistor som finns men även plus 
och minus-listan. Även bilderna som används skulle kunna klassas som ett 
logosargument, kanske främst för att det kan finnas en allmän uppfattning om 
att bilder inte ljuger. Jag har dessutom försökt använda mig av språkliga 
argument och motivera varför avsändaren vill uppmana till resor. Dessutom 
skulle en genomgående och kongenial stil kunna klassas som ett logosargument, 
något som jag har försökt tillämpa. 

4.2.2 Stilistik och språkbruk 
Igenom artefakten har fokus varit att använda ett kreativt, engagerande och 
expressivt språk med god läsbarhet. Jag har därför försökt finna en medelväg 
där målgruppsanpassningen är god men där fokus även är att skriva lättsamt och 
enkelt utan att krångla till det. PDF:en innehåller en hel del text medan det är 
mer sparsamt med text på Instagramkontot.  
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 För att skapa ett material som målgruppen berörs av har jag använt mig en 
del av engelska uttryck och ord såsom titeln the alternative, partner in crime, 
win-win och fabulous. Jag har gjort en avvägning mellan att använda engelska 
mer och få språket att vara mer informellt, ungdomligt och med en högre grad 
av talspråklighet gentemot att förmedla en mer formell, auktoritativ och 
trovärdig känsla. Även här har en medelväg eftersträvas där språket i både 
PDF:en och på Instagram inte tas över av engelska uttryck men där de ändå 
används. Värt att nämna är att även fastän målgruppen använder ett visst typ av 
språk betyder det inte att de inte förstår ett mer formellt språk, men det kan göra 
att informationen inte berör på samma vis. Jag kom fram till att vikten i detta 
arbete är att inspirera och att det kan göras främst med ett målande och 
engagerande språk där målgruppen känner sig träffade. Däremot har fokus även 
varit på textens läsbarhet och att inte krångla till språket i onödan.  

 Som nämnts tidigare har fokus även varit på att skapa en stil och ett 
språkbruk som är sammanhängande och genomgående. För att skapa läsvärde 
för mottagaren har informationen hållits kortfattad, utan ett språk eller andra 
element som stör. Läsvärdet är förmodligen mindre på Instagram-delen av 
gestaltningen då den är mycket kortfattad.  

 Vad gäller tilltal har jag använt mig av personliga sådana texten igenom, 
med fokus på användning av du och vi. Dels för att skapa ethosargument och 
dels för att öka läsbarheten. Men även för att skapa ett mer engagerande språk 
där personliga erfarenheter och berättelser är i fokus, i stil med hur ungdomar 
verkar konversera. Därför har jag även valt att i vissa fall använda förstärkande 
adverb och adjektiv såsom väldigt, mycket och även vid något tillfälle 
tidsbaserade adverb som kan överdriver och förstärker meningen såsom alltid 
och aldrig. Jag har däremot varit sparsam i användningen av nya 
sammansättningar såsom skit- och döds- för att ge ett mer professionellt och 
trovärdigt intryck. 

 Fokus har som sagt varit på att skapa ett språk och stil som är 
målgruppsanpassat men ändå inte tappar trovärdigheten. Därför har ett 
ungdomligt språk med ord såsom såklart använts, men även vissa slangord. De 
engelska uttrycken och orden kan ses som slang, men även användning av ord 
såsom gäng och sjukt som används på ett annat vis än de gör traditionellt sett. 
Även här är språkbruket på Instagramkontot något mindre formellt och friare, 
med fler roliga uttryck och mer engelska ord. Något som jag däremot har 
undvikit i bägge delar av gestaltningen är svordomar. 

 Förutom att skapa ett inspirerande och berörande språk har jag fokuserat på 
att använda ett konsekvent och enkelt språk som kan förstås av alla. Jag är 
medveten om att slang och engelska uttryck kanske inte förstås av alla utanför 
målgruppen, men jag vill i alla fall att de som tillhör målgruppen ska hänga 
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med i texten och inte missförstå på grund av språkliga missar eller krångliga 
formuleringar. Jag har på vissa ställen i texten använt mig av vad som kan 
tyckas vara onödiga småord, såsom då, ba och alltså, men främst för att matcha 
målgruppens egna språkanvändning. Dessa har använts ganska begränsat för att 
inte krångla till språket ytterligare och för att skapa en högre grad av 
trovärdighet. I linje med att använda ett enkelt språk har aktiva verb använts. 

 Instagrams ramar har gjort att jag inte skrivit särskilt långa texter. Fokus har 
istället varit att skriva intresseväckande puffar som kan uppmana till interaktion 
med läsarna eller för att marknadsföra den andra artefakten. Här har även en del 
versaler används för att förstärka vissa uttryck.  

 För att skapa en spännande rytm används en kombination av korta och 
längre meningar. För att skapa mer inlevelse i de personliga berättelserna  och 
mer dynamik och en ungdomlig och med talspråkliga känsla används här i flera 
fall ofullständiga meningar. 

4.2.3 Medieval  
Gestaltningens två delar är en interaktiv PDF och ett i nuläget fiktivt konto på 
Instagram.  Tanken är att de båda ska arbeta tillsammans, Instagram kan hjälpa 
till med spridningen av PDF:en och sedan verka som en plats där mottagarna 
kan samlas, interagera med varandra och avsändarna och inspirera mottagarna 
ytterligare. PDF:en kan istället få mottagarna att hitta till Instagramkontot men 
även informera mottagarna djupare. PDF:en ska vara en interaktiv sådan med 
länkar till ytterligare läsning, till Instagram och med möjlighet för mottagarna 
att anteckna och skriva direkt i dokumentet.  

 Kampanjen skulle även kunna utvecklas ytterligare med något slags 
community, antingen på en egen webbplats eller på Facebook, men också med 
en egen webbplats för ytterligare information och länkar. Detta för att öka 
engagemanget för informationen men även för att fördjupa en relation mellan 
sändare och mottagare, såsom Ström och Vendel (2015) förklarar.  

 Medievalet har gjorts med tanke på målgruppens medievanor, men även 
med tanke på att Instagram är det snabbast växande sociala mediet just nu. 
Digitala medier har valts delvis för att publicera informationen där målgruppen 
finns, men även för de möjligheter som medierna ger i form av att öka 
spridningen genom att mottagarna kan dela innehållet men även genom att 
interagera med varandra och med avsändarna. En del i detta arbete har, i linje 
med analysen, varit att använda hashtags för att öka Instagramkontots spridning 
och sökbarhet. Detta är däremot ett område som jag inte gått i på särskilt 
mycket, men där det säkerligen finns mycket mer kunskap att hämta. Istället har 
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fokus varit att skapa ett material med ett relevant innehåll som kan ge 
mottagaren en ny känsla, insikt eller viss kunskap. 

  Det finns en hel del riktlinjer kring publicering i digitala medier, både lagar 
och regler men även riktlinjer för publicering. Detta är ett område som jag inte 
kunnat gå in på särskilt mycket på grund av att arbetets fokus varit på andra 
områden, men även för att detta inte är vår utbildnings huvudområde. För att 
detta ska vara optimalt i en publiceringsbar artefakt behöver det säkerligen 
beröras ytterligare. 

4.2.4 Grafisk form och bild  
I och med att en del av artefakten kommer vara på en plattform som är fast, går 
mycket inte att ändra på. Exempelvis är typsnitt, format och gränssnitt inte 
möjligt att förändra på Instagram. Däremot finns mycket att göra när det gäller 
bilder, och även att förstå och tillämpa en bra balans och samhörighet mellan 
bild och bildtext. Fokus har varit att finna bilder som återspeglar den 
information som finns i PDF:en och försöka locka mottagaren till att läsa vidare 
och klicka sig vidare. 

 Det bildspråk som används i bägge delar av gestaltningen är 
verklighetstrogna bilder med mycket färg och värme. Motiven visar antingen 
vyer över olika platser, världen över, eller människor. Tanken är att bilderna ska 
ge en känsla av reslust och inspirera mottagaren ytterligare, men även att de ska 
bli ännu en intresseväckande detalj som kan uppmuntra till läsning. Bilderna är 
godkända av upphovsmännen att använda utan att behöva namnge dessa. Jag 
har dessutom tagit hjälp av en fotograf för att finna en balans i kombinationen 
av bilder.  

 Som resultatet visade kan en balans mellan sådant som målgruppen är vana 
vid och sådant som är nytt för dem vara bäst för att få mottagarens 
uppmärksamhet. För att försöka få till detta har jag valt att typsnitt som inte 
sticker ut särskilt mycket och ett bildspråk som jag tror målgruppen är vana vid. 
De färger som används är dessutom inte extrema för liknande material. Det nya 
i designen är istället språket och innehållet, men även de triangulära element 
som används i PDF:en.  

 För att locka till läsning har jag använt mig av en mängd olika element 
såsom tydliga rubriker, bilder och andra grafiska markörer. Till exempel 
används tydliga citattecken vid de personliga berättelserna. Även en del listor 
av olika slag används, exempelvis ordlistor. Jag har medvetet valt att inte 
använda några bildtexter i PDF:en då de får tala för sig själva och verkar främst 
i ett inspirerande syfte. De bilder som hör till de personliga berättelserna har jag 
istället valt att placera i närhet till texterna. 
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 Gestaltlagarna efterföljs på några olika sätt. Närhetslagen används såsom  
tidigare nämnts, men även genom att dela upp materialet på olika sidor. 
Slutenhetslagen används på vissa sidor som en avgränsning mellan två olika 
ämnen, men annars verkar de grafiska elementen mer som läsingångar än för 
uppdelning av materialet. Däremot tillämpas likhetslagen på flera delar av 
gestaltningen, där exempelvis all brödtext använder samma typsnitt, 
teckenvariant och teckengrad men även de personliga berättelserna. 

 I gestaltningen har jag dessutom arbetat med linjeringar och stödraster för 
att skapa en layout med bättre balans. Vissa svårigheter har dock funnits med 
detta arbete, då de triangulära elementen gör att layouten blir asymmetrisk och 
dynamisk och det har varit svårt att bestämma vilka linjer som ska eftersträvas. 
En avvägning har gjorts mellan en god balans, dynamik men även en spännande 
layout som lockar till läsning och tilltalar målgruppen. Även när det gäller den 
grafiska formen har tydlighet och målgruppsanpassning varit i fokus, vilket 
varit en avvägning genom hela arbetet.  

 Två olika typsnitt har valts för PDF:en, en sansserif, Gill Sans, för 
brödtexten och typsnitt som påminner om ett handskrivet sådant, Lust Script, 
för rubriker och kortare citat. Gill Sans används i flera teckenvarianter, bland 
annat Regular för brödtexten och Light för längre citat. Dessa ansågs ha en god 
läslighet, och används i 9-10 pt. Rubrikerna varierar mellan 10-93 pt beroende 
på placering och avsnitt. Typsnitten har valts för en modern och lekfull känsla 
utan att vara otydligt eller svårläst. Då gestaltningen är digital är det även 
möjligt att zooma in för att läsa texten om någon mottagare skulle ha svårt att 
läsa och därför ansågs det vara möjligt att använda dessa typsnitt trots att 
antikva typsnitt ibland kan vara lättare att läsa.  

 På Instagram är typsnittet istället förutbestämt, och bilderna har ett 
kvadratiskt eller rektangulära mått. Den ledtråden som jag istället kan arbeta 
med är att använda intresseväckande och färgglada bilder men även att 
kombinera dessa med en bildtext. På så vis kopplas bilden och texten samman 
vilket kan öka förståelsen, men skapar även fler läsingångar. 
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Med hjälp av rubriker, färg och olika grafiska element har jag försökt skapa en 
tydlig hierarki som ändå blir tilltalande och inte övertydlig. Det kändes utav 
vikt att skapa en dynamisk layout som tilltalar målgruppen, och då 
informationen har många kortare texter är det inte så viktigt att läsa den från 
början till slut.  

 De typografiska konventioner som finns angående en läslig teckengrad och 
typsnitt men även luft kring element har försökt efterföljas. De längre texterna 
är vänsterställda, och inte marginaljusterade för att underlätta läsligheten. Vissa 
rubriker är centrerade för att skapa en större dynamik medan andra är höger- 
eller vänsterställda beroende på övrig text. Gällande radlängd har de 
konventioner som tidigare nämnts försökt efterföljas i PDF:ens längre texter.  

 För att skapa en god kontrast har jag använt mig av olika färger, bilder, de 
olika typsnitten och olika teckengrader på exempelvis rubriker. PDF:en är 
färgglad men använder något dova färger för att låta bilderna sticka ut lite mer. 
Färgerna har valts utifrån formspråket i det analyserade materialet men även 
med hjälp av Adobe Color CCs (2016) färgmatchningsverktyg. Färgerna är 
återkommande och de färger som används i gestaltningen är de fem som figur 8 
visar och svart och vitt. Färgerna har valts då de ger en modern touch till 
materialet och då de är något dova kan de passa bra både i bakgrunden och som 
kontrasterande rubriker. Vad färger konnoterar är inget jag är expert på, utan 
färgerna har valts utifrån de kunskaper jag har och den känsla som jag fått av 
liknande material till målgruppen. Detta skulle vara ett område att arbeta vidare 
på men de färger som används i gestaltningen är ett exempel på hur 
färganvändningen skulle kunna ske. Till viss del har färgerna används för 
färgkodning av de två olika delarna: att välja och the alternatives. Det första 
avsnittet är i gröna toner medan det senare är i rosa och bruna toner.  
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 Formerna som används är i första hand triangulära och i vissa fall även 
fyrkanter med spetsar uppåt och åt sidorna. Detta var ett liknande formspråk 
som det material som analyserades, men har även en ungdomlig och 
intresseväckande känsla för att tilltala målgruppen. För att uppnå ett läsvärde 
har det, förutom innehållet, varit viktigt att kunna tilltala med olika element och 
en spännande design. 
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5. Slutsats och diskussion 

Att skapa ett material till en målgrupp som på många sätt är stor och brokig är 
inte enkelt. Att dessutom på något vis inspirera till handling eller en viss typ av 
känsla är dessutom ett ytterligare steg. Utifrån de metoder som använts och den 
teori som presenterats kan jag dock se några mönster.  

 Det är mycket som pekar på att retoriska grepp redan används inom reklam 
och kommunikation, och resultatet visade att de retoriska greppen kan användas 
genom ett passande språk för målgruppen, relevant fakta, en enhetlig layout, 
personligt tilltal genom en trovärdig avsändare och genom att spela på 
mottagarens känslor om hopp och längtan exempelvis genom verbala och 
visuella bilder. 

  Gällande stil och språkbruk verkar det som att ungdomar använder ett mer 
kreativt och expressivt språk än vuxna. Företaget Kilroy arbetar för att skapa ett 
innehåll som är lättsamt och engagerande för målgruppen och engelska uttryck 
och ord, slang och andra roliga uttryck används flitigt både med företaget som 
avsändare och bland ungdomarna själva. Det går dock att diskutera till vilken 
grad en målgrupp behöver känna sig träffad av informationen för att de ska 
lockas till läsning. Behöver materialet vara på samma nivå som målgruppens  
språkbruk eller ska det helst vara någon distans till läsarna för att öka 
avsändarens trovärdighet? Jag har inte lyckats få något direkt svar på den 
frågan.  

 Resultaten visade även att samspelet mellan text och bild kan underlättas 
genom att skapa grafiska markörer som kopplar dem samman, men även genom 
att följa konventioner gällande användning av typografiska element.  

 Mycket av det som analyserna och teorin pekade på gällande de retoriska 
greppen logos och särskilt pathos var användandet av bilder. Det föll sig därför 
naturligt att inkludera sådana i gestaltningen, men då detta inte är mitt område 
av expertis finns säkerligen mycket att diskutera kring användningen, kvalitet 
och bildspråk. 

 Artefakten skapades utifrån det resultat som analyserna, intervjuerna och 
teoristudierna gav och därmed blev gestaltningen digital. Mycket tyder 
nämligen på att målgruppen är frekventa användare av Internet och sociala 
medier samt att Instagram är det snabbast växande sociala mediet i Sverige just 
nu. För att öka spridningen, kunna interagera med målgruppen men ändå ge en 
fördjupad information som mediet inte riktigt lämpar sig för, blev det därför en 
tvådelad artefakt.  
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 Som tidigare nämnts i arbetet är gestaltningen ett förslag som skulle behöva 
utvecklas ytterligare vid eventuell publicering. Bland annat har inga 
användartester utförts, något som vore positivt för arbetet. Dessa har inte utförts 
på grund av att tiden inte räckt till och då fokus varit att fördjupa mig i 
tillräckliga metoder och teorier för att skapa en artefakt som är nästintill färdig. 
Hade användartester genomförts hade dessa genomförts med hjälp av några 
personer ur målgruppen som får ge respons och diskutera huruvida de berörs av 
informationen och finner den intressant. En fokusgrupp hade därmed kunnat 
vara av intresse.  
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6. Förslag till vidare forskning 

Då den forskning som finns om ungdomsspråk främst genomfördes under 1990- 
och 2000-talet vore det intressant att utöka denna. Det vore av intresse att veta 
mer om ungdomsspråk och hur ungdomar kommunicerar i dagsläget och då 
särskilt i sociala medier. Men också huruvida användandet av sociala medier 
faktiskt bidrar till en ökad skriftspråklig förmåga och att fler blir bekväma med 
att skriva.  
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Bilaga 1- Intervjuer 

1.1 Referat av intervju med Sjöberg (2016) 
Efter att ha presenterat mig frågar jag Sjöberg om det är okej att jag spelar in 
samtalet och att jag använder hans namnuppgifter. Han gav godkännande och 
ljudfilen finns sparad. 

E: Tycker du att många elever verkar ha en klar bild av vad de vill göra 
efter gymnasiet? 

C: Det är väl fler som inte har en klar bild än de som har en klar bild. Det är 
kanske en 20-25 procent som verkligen vet vad de ska göra. 

E: Brukar de också komma till dig, de som vet vad de vill göra? 

C: Ja, det är nog ingen större skillnad så. Utan det är nog lika mycket. 

E: Tycker du att det varit någon skillnad på olika program? Är det fler 
som vet vad de vill göra på estetiska till exempel, jämfört med andra 
program du arbetat med tidigare eller nu? 

C: Det är lite svårt att säga. Och det är svårt att se sådär över tid och i och med 
att det är så mycket som förändras. Både vad det gäller hur våra utbildningar ser 
ut men vad de ger för behörigheten och kompetenser och så om du ser åt 
samhällsutvecklingen och så. Andelen som vet vad de ska göra är väl något 
större på yrkesprogrammen än de teoretiska. Känslan av det i alla fall. Det är 
lite tanken med de yrkesprogrammen vi har nu, sedan den senaste 
gymnasiereformen. Huvudtanken är fortfarande att du ska vara anställningsbar 
och få ditt examensbevis. Medan, inom de teoretiska programmen är det få som 
vet, det är nog ännu färre än 20-25 tror jag. Jag brukar försöka fråga, när de går 
i trean hur de ska göra genom en snabb handuppräckning. Det är ganska få som 
söker utbildning direkt till hösten. Det är många ska vill ta ett år emellan och 
sedan söka utbildning. 

E: Är det många då som vet vad de vill söka efter ett år? 

C: Ja, det är förmodligen en ganska stor grupp. Men exakt vet jag inte. Jag 
önskar att vi hade möjlighet, tid och resurser för någon uppföljning, för det gör 
vi inte. Vi vet inte vad som händer med alla och det vore bra om vi kunde kolla 
det på något vis. Det är däremot inget vi prioriterar. Det finns inte krav i något 
styrdokument, även om det skulle vara bra att veta! 
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E: Vad är det eleverna brukar fråga dig om? Är det några frågor som 
återkommer? Är det mycket hjälp med hur de exakt ska gå tillväga eller är 
det mer allmänna frågor om vad gör en jurist eller den yrkesgruppen? 

C: Det är lite både och skulle jag vilja påstå. Jag får många frågor om vad det 
finns för utbildningar, om de kan göra studiebesök och sådant. Det är väldigt 
sällan något kommer och frågar: Vad gör en ingenjör? Sådana frågor får jag 
nästan aldrig. 

E: Är det många som brukar ställa frågor om annat är just studier, jobb 
eller högskolestudier i Sverige? Jag tänker att det finns många 
yrkesutbildningar också. 

C: Ja, det gör det ju. Nu har jag ju som sagt hand om många estetelever. Då 
finns det ju ganska många möjligheter. För det första är det ju fullt ut 
studieförberedande program på samma sätt som ekonomi och 
samhällsprogrammet. Så då finns alla vanliga högskoleutbildningar. Sen finns 
det ju andra utbildningar, dans eller teaterutbildningar om de vill fortsätta med 
det. Sen finns det de som behöver komplettera, och då pratar vi folkhögskolor 
och så. Just när det gäller utbildningar finns det ganska mycket att diskutera.   

E: Hänvisar ni dem då till den utbildningen som skulle passa dem bäst. 
Eller hur går ni tillväga när ni diskuterar?  

C: Det beror på. Det finns oftast några olika alternativ som jag förklarar.  

E: Har ni mycket material på kontoret om olika utbildningar? 

C: Ja, fortfarande jättemycket pappersmaterial som varken vi eller eleverna 
använder. 

E: Brukar ni kolla på materialet tillsammans eller skickar ni med en länk? 

C: Både och, beroende på vilken bedömning vi gör. Ibland tänker vi att de 
behöver titta på själva eller med sina föräldrar. 

E: Vilka råd brukar du ge till de som inte vet vad de vill göra, men som 
ändå söker upp dig? 

C: Jag försöker skapa en bild över varför de inte vet vad de vill göra genom att 
diskutera med eleven.  

E: Vilka kriterier brukar eleverna vilja diskutera? Är det till exempel lön 
och jobbmöjligheter, vad de själva vill göra eller vad föräldrarna tycker?
Har du någon uppfattning av vad många tycker är viktigt?  

C: Mest vad eleverna själva vill göra. Lön pratar de inte så mycket om, det är 
väldigt sällsynt. Det tänker de inte så mycket på, jag tror att inställningen är att 
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jobbar du så får du väl lön. De har svårt att se hur viktig lönen är och förstå 
skillnaden mellan att tjäna 20 000 eller 40 000 i lön och hur viktigt det är i 
slutändan. Har de jobbat tidigare så har de tjänat några tusen och bott hemma 
och tyckt att de har hur mycket pengar som helst. Jobbmöjligheter funderar de 
väl ganska mycket på, det kommer på andra plats. Men vad de vill göra är 
absolut viktigast.  

E: Får du någonsin frågor du inte kan svara på? 

C: Ja, mitt yrke är ett generalistyrke och inte ett specialistyrke. Fastän jag 
jobbat i 20 år, händer det att jag ställs inför frågor som jag inte kan. Jag vet att 
elever ibland har pratat med sina lärare som kan mer om yrkesorienterade 
frågor.  

E: Hur går du tillväga då?  

C: Märker jag att jag inte kan lösa det på tio minuter så bokar vi en ny tid så får 
eleven komma tillbaka senare. 

E: Är det många som kommer till dig och säga att de vill plugga utomlands 
eller resa? 

C: Det är inte jätteofta, det känns som att det var mer förr. Det kan ha lite att 
göra med vilka program jag har med att göra också. Men de senaste åren har det 
varit väldigt lite frågor om utlandsstudier och att jobba utomlands.  

E: Tror du att det handlar om att det är lättare att hitta information själv 
eller tror du att intresset minskat? 

C: Det är svårt att svara på, men vi kan ju spekulera. Jag kan inte tänka mig att 
intresset är mindre idag. Det är nog lättare att kolla upp saker själv, mycket med 
tanke på sociala medier. Förut var det så att du var tvungen att titta i en tryckt 
katalog. Det var ju på sitt vis också behändigt.  

E: Tror du att det är många som har press på sig hemifrån när det gäller 
deras framtidsval? 

C: Jodå men det händer. Det finns ganska påtagligt. 

E: Känner du att det ofta är att de då pressas mot högskoleutbildning eller 
finns det några tendenser du ser? 

C: Ja, det finns nog en allmän uppfattning om att en bra utbildning leder till bra 
jobb. 

E: Är det någon information som elverna alltid får tilldelat eller något som 
du informerar om? 
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C: Sacos att välja yrke-guide och vi erbjuder alltid Saco-mässan. Då delar vi ut 
material eller länkar om mässan. Högskoledagerns hos er är obligatoriskt för 
eleverna. Ibland skickar vi ut länkar om annars som kan vara av intresse eller 
delar ut andra broschyrer. Vi har dessutom många broschyrer om jobb och 
studier utomlands. Inför Saco- mässan brukar jag informera informera om att 
det finns seminarier och organisationer på plats och informerar om jobb och 
studier utomlands. Men mässan krymper från år till år. Det är färre utländska 
utställare nu, det måste ju vara billigare och lättare att inte komma hit.  

E: Är det bara webbplatser du hänvisar vidare till eller även sociala 
medier? 

C: Mest till webbsidorna och portaler som till exempel studera.nu  

1.2 Referat av intervju med Lindahl (2016)  
Efter att ha presenterat mig frågade jag om Lindahls tillåtelse att spela in 
samtalet och att använda hennes namn i denna rapport. Detta godkännes, och 
inspelningen finns sparad.  

E: Vilken är er primära målgrupp? Är det samma målgrupp för alla era 
kanaler? 
M:  Ungdomar  och  studenter  i  åldern  18-26  år.  Du  tänker  alla  våra 
marknadsföringskanaler  eller  alla  våra  produkter?  Ja  och  nej.  Vår  primära 
målgrupp är 18-26 men en sekundär som sträcker sig ända upp till 33, för att vi 
har  vissa  produkter  som  är  anpassade  till  studenter.  Vi  segmenterar  varje 
kampanj utifrån vad vi har för tänkt målgrupp. Ibland marknadsför vi oss till de 
som är sistaårsstudenter på gymnasiet och ibland till  de som är närmare 26. 
Men vi rör oss alltid i spannet 16-17 till 33 år. 

E: Vad tänker ni på när ni skriver till målgruppen unga vuxna?
Har ni några riktlinjer att följa?
M: Ja, både visuellt och språkmässigt har vi vissa guidelines, som sätts upp från 
koncernens håll för varje varumärke. Kilroy ingår i en koncern med flera olika 
reseföretag. Vi har en ”tone of voice” att följa när det gäller kommunikationen. 
men också visuellt med loggor och så vidare. 

E:  Är  det  några  speciella  riktlinjer  ni  följer  när  det  gäller  den  yngre 
målgruppen?
M: Dels får vi skilja på vilken typ av produkt som vi vill sälja. Det som är 
gemensamt är att kommunicera till en yngre målgrupp är att kommunicera på 
ett lättsamt sätt. Inte så komplicerat, utan lättsamt språk som alla kan ta till sig. 
Vi använder oss av en mer personlig touch än vad till exempel en bank skulle 
använda. 
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E: Hur tänker ni vid användning av engelska uttryck, slang eller talspråk? 
Är det okej? 
M: Inte så mycket på webben. Där är det mer ett klassiskt språk, även om vi 
försöker vara lättsamma. Men vi tillämpar mer frisnack på sociala medier.  Där 
använder vi mer slang. Vi använder inga svordomar, men definitivt engelska 
uttryck och uttryck på andra  språk.  Ofta  försöker  vi  vara  roliga  med roliga 
uttryck för att skapa uppmärksamhet. 

E:  När det  gäller sociala  medier,  så  antar jag  att  ni  har riktlinjer där 
också?
M: Ja, vi har riktlinjer. Vi sätter upp en struktur och en plan för vad vi vill 
marknadsföra. Så försöker vi göra det på ett engagerande, roligt och tilltalande 
sätt beroende på vilken kanal som det marknadsförs på. Vi har både strategier 
för  Facebook  och  Instragram.  De  hänger  ihop  med  de  generella  planen  av 
produkten som ska marknadsföras. 
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Bilaga 2: Fullständiga analyser 

2.1 Utbildningsjournalen (2015)  
För att underlätta arbetet har en analys har gjorts på två olika texter i 
Utbildningsjournalen, en ledare och en artikel. Detta för att få en överblick över 
tidningen och dess användning av de retoriska greppen ethos, pathos och logos 
men även över stilen och dess läsvärde, läslighet och läsbarhet.  

 Målgruppen för tidningen verkar vara de som ska, eller har tagit studenten 
från gymnasiet. Denna slutsats har dragits från formuleringen ”När du kliver ut 
i sommaren om några månader har du just tagit det viktigaste utbildningssteget i 
livet. Studenten öppnar för vidare studier.” (Sjöberg, 2015). Tidningens 
avsändare är Arbetsförmedlingen och dess syfte verkar vara att inspirera och 
informera om olika utbildningar.  

 Tidningen finns både i tryckt form och att läsa på Utbildningsjournalens 
webbplats. Läsligheten är därför svår att bedöma. När det gäller den tryckta 
tidningen är teckengraden på brödtexten relativt liten. En stor del av 
målgruppen kanske kan antas ha bra syn, men en större storlek skulle underlätta 
läsandet. Det finns en del text ovanpå färgade rutor, eller cirklar, som i visa fall 
är svårlästa. Ett exempel är bland annat en tunn vit text på en lila bakgrund. 
Teckengraden på bildtexterna ännu mindre än brödtexten och är ofta tryckta 
ovanpå bilderna med mer eller mindre lyckat resultat. Tidningens form- och 
färgspråk är lekfullt med många starkare och återkommande färger. En stor del 
av tydliggörandet görs av färgkodning och element i olika färger, något som 
verkar positivt för läsligheten överlag. Läsligheten är inte dålig, men en större 
teckengrad skulle inte skada.  

 Vad gäller tidningens läsvärde skulle jag säga att det varierar beroende på 
mottagarens intressen. Många olika utbildningar tas upp, och även om 
målgruppen står inför ett val kan jag tänka mig att det allra flesta har intressen 
som gör att de inte är intresserade av precis allt som står mellan pärmarna. Det 
kanske är oundvikligt i en tidning som vill ha ett brett innehåll och som riktar 
sig till en bred målgrupp. De temasidor som finns i tidningen finner jag av 
intresse för de flesta, där finns nämligen information om de populäraste 
programmen, högskoleprov, tips om hur du ska välja men även filmtips.  

 De båda texterna är lättlästa och har en lätt stil utan många längre och 
komplicerade meningar. Rytmen är varierad med längre och kortare meningar, 
och blir därför behaglig att läsa. Stilen varierar dock mellan att vara stundtals 
målande i ledaren av Sjöberg (2015), med att vara informativ och avskalad i 
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artikeln av Lann (2015). Ledaren handlar främst om krönikörens åsikter kring 
att utbildning är viktigt varierar åsikter med sådant som låter som faktum, men 
som inte har några särskilda källor. Krönikören är dock generaldirektör för 
Arbetsförmedligen och därför ska vi nog anta att han kan mycket om området. 
Vad gäller artikeln handlar den om en kvinnas utbildningsval och är till stor del 
en dialog med henne.  

 Ledaren är bitvis konkret med råd och åsikter, men vissa meningar och 
begrepp är abstrakta och ibland verkar vara tagna ur luften. Texten startar med 
ett målande språk som verkar vara ett försök till att skapa en nostalgisk känsla, 
men övergår snabbt till att bli en argumentation till varför utbildning är viktigt. 
Texten innehåller många aktiva verb och uppmanar till handling, vilket gör att 
den känns dynamisk. Det finns många påstående och särskilt starka sådana i en 
kort text. Exempelvis används uttryck som ”På framtiden arbetsmarknad 
kommer det vara viktigt med en bred utbildning” och ”Oavsett vilket, tillhör 
studier de viktigaste investeringarna du kan göra i ditt liv.”, två uttryck som i 
sig inte uppmuntrar till direkt handling men som har mycket styrka i sig, särkilt 
när det kommer från en avsändare som har mycket pondus. Stilen kan därför 
förklaras som exakt, krönikören vet vad han vill få fram och säger det utan 
”krusiduller”, även om vissa abstrakta uttryck används. Abstraktionen förstärks 
av ett opersonligt tilltal som ”de allra flesta” och en frekvent användning av 
pronomenet ”man”. Användningen av du och dig är dock också frekvent. Trots 
att texten är exakt och uppmanar till handling med meningar så som ”Läs och 
lår dig inspireras!” bjuder den inte in till en dialog. Avsändaren har en stor 
distans till läsaren och blir i och med starka uttryck en allvetandes avsändare i 
relation till läsaren. Texten är, förutom dess första mer målande paragraf, 
formellt skriven vilket bidrar till större distans till målgruppen. Trots en del 
argumentativa uttryck som verkar vara faktum är texten subjektiv, och handlar 
främst om krönikörens egna åsikter. Kanske är detta en känsla som förmedlas 
då argumenten inte understöds av källor eller undersökningar.  

 Stilen i sig är inte lika modern som artikeln. Ungdomliga uttryck används 
inte i ledaren, medan de flitigt används i artikeln. Den del som varierar i stil är 
den första mer målande del som egentligen inte passar in i texten. Kanske är 
den med för att avsändaren ska verka mer mänsklig och inte få lika stor pondus 
som han försöker bygga upp i resten av texten. Den första delen gör dock att 
han verkar äldre och längre från målgruppen. Texten är annorlunda mot 
resterande del av tidningen då det är den enda text som är skriven av 
generaldirektören. Det gör att dess budskap, kontext och även syfte blir lite 
annorlunda. Han har säkerligen en större press på sig att verka seriös och ge 
tidningen i stort ett starkt ethos, trovärdighet. För målgruppen skulle kanske en 
lättsammare ledare vara mer inspirerande än en med sådan auktoritet som 
denna. 
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 Stilen i artikeln är något annorlunda än ledaren, något mer lättsamt. 
Variationen av citat och talstreck saktar ned läsning, där innehållet varierar 
mellan presens och dåtid medan resterande del av texten sker i tredje person 
och i dåtid. Det gör att det ibland är svårt att hänga med. Texten är informativ 
och saklig och inte särskilt utsmyckad med onödiga ord, inte ens Sofias egna 
ord är särskilt målande. Däremot finns en hel del uttryck av ungdomlig karaktär 
såsom stenkoll, shit och pluggig. Närheten till läsaren är stor och jag tror att 
målgruppen skulle kunna känna sig berörda av texten. Texten är ganska exakt, 
utan många vaga uttryck. Jämfört med ledaren är texten mindre uppmuntrande 
till handling, även om relationen till läsaren är närmare. Språket är ganska 
informellt men trots detta är språket inte engagerat utan saknar de känslouttryck 
som kanske kännetecknar ungdomligt språk. Stilen är ganska modern och 
verkar inte lika ålderdomlig som ledaren. Textens syfte verkar vara att 
informera om vilket val Sofia gjort men även om fysioterapeututbildningen som 
hon går. För att inspirera och uppmuntra till handling är det däremot någonting 
som saknas. Språket fungerar, men saknar som sagt något för att verkligen 
inspirera.  

 De två texterna, och tidningen, har överlag en bra läsbarhet. Språket är 
anpassat till målgruppen i de allra flesta texter och syftet är ofta klart och 
tydligt. Den text som kanske främst sticker ut är ledaren som har en lite annan 
stil än övrig texter i tidningen, men där finns även en klar och tydlig avsändare 
som skulle kunna förklara varför tonen är annorlunda.  

 För den retoriska analysen har jag valt att titta på samma texter som för 
stilanalysen, men även lite mer material i tidningen. Tidningen är inte för en 
viss utbildning, utbildningstyp eller institut utan marknadsför allt från 
folkhögskolor till universitetet, utan är för utbildningar överlag. Hur persuasiva 
texterna är varierar. Den inledande ledaren är väldigt övertygande, där fakta 
blandas med krönikörens egna åsikter om att utbildning är viktigt och att 
läsaren bör fundera på att studera vidare. Det verkar som att läsaren inte får 
välja själv utan ska ta till sig det krönikören säger som sanning. I resten av 
tidningen är tonen mindre övertygande och mer informerande även om ämnet 
utbildning alltid presenteras på ett positivt sätt, det är få nackdelar som tas upp.  

 Det persuasiva inslaget genomsyrar hela tidningen och är kanske dess 
viktigaste budskap, därför finns även en tydlig användning av ethos-, pathos- 
och logosargument i de flesta inslag. Budskapet är öppet och självklart för de 
som läser tidningen. Arbetsförmedlingen har självklart ett stort intresse i att fler 
ska studera vidare då detta ska ha ett starkt samband med hur lätt det är att få 
jobb (Sjöberg, 2015). Mottagarna eller målgruppen är en grupp människor som 
alla står inför ett val för vad de ska göra i framtiden. För att gruppen ska agera 
utifrån texten bör de känna sig berörda och kanske känna igen sig i de personer 
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som presenteras i tidningen. Det är därför effektivt att skribenterna i alla av 
tidningens artiklar använt sig av personas. Eftersom avsändaren av tidningen är 
Arbetsförmedligen, en stor och välkänd myndighet, finns även där en stark 
auktoritativ röst och därmed ett starkt ethos. Målgruppen har ett val, de kan 
välja att inte studera vidare efter sina gymnasiestudier men de kan även välja 
mellan olika utbildningar, och där har tidningen och texterna en chans att 
påverka beslutet. Målgruppens inställning i frågan varierar säkerligen från 
mottagare till mottagare, men överlag finns kanske en uppfattning om att 
vidareutbildning är  något positivt som leder till jobb. Därför har avsändaren en 
fördel från början. Genom ledaren stärker tidningen detta budskap. 

 Texterna har därför i huvudsak två olika syften: att stödja målgruppens 
uppfattning och att skapa en känsla av samhörighet. Vad gäller tidningens 
kontext, är den kanske inte i det medium som målgruppen främst normalt 
spenderar tid med, men att den finns både på papper (som dessutom verkar bli 
utdelad eller utskickat till målgruppen) och digitalt är klart en fördel. Att 
målgruppen är i en förändringsfas är dessutom en fördel. Detsamma gäller att 
tidningen har ett positivt syfte, och tar upp fördelar med att studera istället för 
nackdelar. 

 Både ethos-, pathos- och logosargument förekommer. Sändaren har ett 
starkt ethos i och med sin status som myndighet. I och med ledaren i början och 
att den signeras av generaldirektören ökas tidningens ethos ytterligare. Den 
allmänna uppfattningen skulle kunna vara att Arbetsförmedligen arbetar för att 
fler ska få jobb och därför har de ett stark trovärdighet. Mottagarna blir 
tilldelade rollen ”duktiga och smarta studenter som borde välja ett smart val för 
sin framtid”. Det kan vara en smickrande roll, men också en med ett visst 
tyngande ansvar. På många sätt bidrar rollen som tilldelas till en vi-känsla där 
studenterna alla är i samma sits och står inför samma svåra val. Avsändaren har 
även en stor distans till läsaren, som i för sig minskar i och med användning av 
ett språk som har ungdomliga drag. 

 Användning av pathosargument sker både genom ord och med bilder. 
Känslouttryck såsom ”drömjobbet”, ”tjäna mest pengar” men även genom en 
frekvent användning av du-tilltal, uppmaningar och direkta frågor kan ses zoom 
pathosargument. Meningar såsom ”Har du planer på att studera utomlands?” är 
inte ovanliga. Dessutom diskuteras jobbmöjligheter i de allra flesta artiklar i 
tidningen, något som kan spela på läsarens hopp inför framtiden.  

 Vad gäller texternas logosargument finns en tydlig mall för hur texterna är 
uppbyggda. De följer de konventioner som finns för plocksidor, krönikor och 
artiklar men även tidningens utformning liknar den stil som används i 
exempelvis magasin och ungdomstidningar. Igenkänningsfaktorn är därmed stor 
och det enda som sticker ut är innehållet. I både artiklarna och på vissa sidor 
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finns även en hel del statistik som visar på att utbildning lönar sig. Exempelvis 
finns en del om de yrken där du kan tjäna mest pengar och en sida som tar upp 
hur många som ansökt till vissa utbildningar. Att riktiga studenter intervjuats till 
artiklarna ökar även texternas logos, och användningen av bilder likaså.  

 Jag bedömer att texterna når ut med sitt budskap men tidningen är lång och 
”nischad”, vilket gör att vissa i målgruppen kanske inte kommer ta del av 
informationen överhuvudtaget. Tidningen använder dock flitigt retoriska grepp 
och informationen är effektiv i sitt syfte att övertyga och informera.  

Tidningens grafiska form är lekfull och färgglad. Flera olika former används, 
där cirklar i olika färger och storlekar är det som förekommer oftast tidningen 
igenom. I övrigt varierar utformningen från uppslag till uppslag med några 
återkommande färger (gul och lila exempelvis) och element. Bilderna varierar i 
storlek men innehåller ofta människor. Det används flera olika typsnitt i 
artefakten och sans-serifer blandas flitigt med serifer. Det är svårt att finna 
någon logik i användningen, men det fungerar ändå då inget av dem är extremt 
utstickande eller annorlunda. De längre artiklarna har en serif som brödtext, 
men de kortare har sans-serifer.  

2.2 efsverige (2016) 
Utbildningsföretaget EF har förutom en webbplats och kataloger även konton 
på sociala medier. På Instagram heter deras konto efsverige (2015). Sändare är 
företaget EF, som erbjuder utbildningsresor till många olika åldrar, däribland 
för eftergymnasiala studier. Mottagarna är de som är intresserade av deras 
tjänster eller de som har anlitat dem för tidigare resor. Konton verkar ha ungefär 
samma målgrupp som den valda målgruppen. 

 Vad gäller kontots läslighet är den god. Inga större svårigheter för 
majoriteten av målgruppen att läsa eller se. Viktigt att poängtera är dock 
typsnitt, teckengrad och färg på texten är reglerat i mediet. Vad som däremot 
bestäms av sändaren är hur bilderna ser ut. De har ett färgstarkt och glatt 
formspråk med text i form av citat och peppande ord på vissa av bilderna. 

 Texternas läsvärde är inte särskilt högt. De bidrar inte till mycket ny 
information, men skapar med bilderna en helhet som kan verka inspirerande. 
Målgruppen är själv flitiga användare av sociala medier och i kontots kontext 
kan bilderna och texten verka i ett positivt syfte. Bilderna är mer färgstarka än 
andra bilder i mediet och motiven är från resmål världen över. Läsvärdet eller 
intresset i bilderna kan därför tros vara stort. Formspråket är glatt, positivt och 
det är lätt att förstå budskapet.  
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 Stilen är lättsam men texterna är kortfattade. Det lämpar sig dock väl för det 
valda mediet. Språket är informellt, lekfullt och ungdomligt. Dessutom blandas 
uppmaningar och starka uttryck såsom ”Världen väntar” med engelska uttryck 
och ord. De korta meningarna är avskalade, utan onödiga ord eller lång 
krångliga formuleringar. Språket är, precis som bilderna målande, färgstarkt och 
kreativt med en variation av engelska och svenska och en hel del uppmaningar. 
Inläggen i sig innehåller flera möjligheter för målgruppen att interagera, bland 
annat genom mediets kommentarsfunktion men även genom uppmaningar att 
delta i tävlingar, tagga vänner och att använda kontots egna hashtag för att 
kunna få sina personliga bilder delade på sidan. Ett återkommande begrepp är 
”happy friday”, vilket även benämns som ”it’s friday”. Många av inläggen är 
skrivna med versaler och utropstecken används frekvent.  

 Mycket av det som berättas är subjektiva åsikter och uttryck som förmedlar 
en viss känsla. Stilen är mycket engagerad och spelar på en tillhörighet till 
gruppen genom gemensamma uttryck och känslor om att längta bort och att få 
uppleva drömmar. Ord såsom drömresa och drömmar är ofta förekommande. 
Språket och stilen skapar tillsammans en helhet som gör att kontot känns 
mycket inspirerande och med en positiv klang.  

 Läsbarheten är för målgruppen bra. Målgruppen är troligtvis van vid 
liknande språk och användningen av emojis, hashtags och liknande, vilket gör 
att kontot passar in. 

 De retoriska greppen används på ett frekvent och tydligt sätt. Texterna har 
inte ett uttryckt persuasivt syfte, men det är tydligt att avsändarna vill förmedla 
en viss typ av känsla. I slutändan vill avsändaren även sälja en produkt, resor, 
till målgruppen och försöker därför förmedla en positiv känsla kring resor och 
en längtan efter att resa. Det är tydligt att avsändaren är ett företag, men 
egentligen inte att de vill sälja något i alla inlägg. Ofta förväntar de sig ett 
engagemang av mottagarna i form av kommentarer eller delningar av inlägget 
och skapar på så sätt gemensamhetskänsla med mottagarna och målgruppen. 
Förmodligen är det en fråga som mottagargruppen håller med om. Texterna 
skapar en känsla av reslust hos mottagarna men stödjer även dess inställning till 
resor som redan kan vara positiv för de som funnit kontot.  

 Texterna har ett starkt ethos, i form av ett välkänt företag som mottagarna  
kan känna igen och kanske litar på. Även inläggen och texternas sätt att spela 
på känsla och skapa en gemenskap genom att få mottagarna att interagera och 
känna igen sig i uttryck och språk gör att ethos blir starkare. Genom att 
personifiera avsändaren, genom att presentera personen som för några dagar tar 
över kontot, blir avsändaren inte bara en auktoritet utan även en personlig 
kontakt. Att flera av företagets kunder får sina bilder delade på sidan visar även 
på vittnen som kan hålla med om att produkten är bra och att företaget 

!59



Mälardalens Högskola                                                                                  Ebba Strömberg VT16

verkligen står för det de säger, något som bidrar till dess logosargument. Vad 
gäller andra vittnesuppgifter, till exempel statistik eller fakta, finns inte särskilt 
mycket. Men användningen av bilder bidrar till att logos stärks, även om de 
främst finns där för att förmedla en känsla. 

 Pathos används flitigt i artefakten. Varje inlägg spelar på något vis på 
mottagarnas eller avsändarens känslor. Mycket handlar om igenkännande 
uttryck och citat men även om en känsla av hopp, reslust, livsglädje och 
positiva känslor. Känslorna uttryck inte bara i ord utan även genom bilder med 
ett färgglatt och framförallt positivt och glatt formspråk.  

 Artefakten och dess text når troligtvis ut till rätt publik i och med dess 
formspråk, stil och valda medium. Texterna och bileran inspirerar och utstrålar 
en viss känsla, därför tror jag att avsändarna lyckas nå mottagarna med rätt 
effekt. 

2.3 EF - Studieår Utomlands för ungdomar och vuxna 
(2016) 
Artefakten är en digital broschyr på cirka 80 sidor. För att underlätta arbetet har 
en stilanalys gjort främst på två av de längre texterna i broschyren, en ledare 
och en annan informativ text. För den retoriska analysen har dessa två texter 
tittats över men även en del av resterande material i broschyren.  

 Informationens avsändare är EF, ett företag som säljer utbildningsresor. 
Mottagare är de som är intresserade av resorna, men även i viss grad dess 
omgivning exempelvis föräldrar och studievägledare på olika skolor. Materialet 
är utformat som en informationsbroschyr, och tilldelas de som frågar efter den. 
Broschyren finns inte att finna på internet, utan du måste alltså aktivt själv 
beställa en. Av informationen i broschyren att döma, riktar sig informationen 
både till ungdomar och vuxna på olika utbildningsnivåer.  

 Broschyren är lång, men uppdelad i olika segment beroende på destination 
och utbildning. Läsvärdet som stort kanske inte är optimalt för alla läsare, men 
materialet ger en överblick på vad företaget har att erbjuda. Överlag finner jag 
informationen relevant och viktigt för eventuella kunder. Läsvärdet kan tyckas 
vara högt för en broschyr med mycket information, som riktar sig till en bred 
målgrupp.  

 Materialet har en distinkt och kongenial grafisk form. Dova färger används, 
där grönt och gult är vanlig förekommande färger. Det finns även en 
återkommande design där en fast mall verkar användas för många av dess sidor. 
Bilderna är ofta i rektangulär form medan kvadrater med en spets uppåt 
frekvent används för olika ändamål.  
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 Även i bilderna används dova färger, och motiv som människor och olika 
resmål återkommer. Igenom artefakten används även neutrala kartor, i ljusa 
färger, utan överflödig och onödig information. Vad gäller typsnitt är det tre 
olika som används flitigast. Två av dessa är för rubriker, en sans-serif och en 
serif, medan en sans-serif används som brödtext. Alla typsnitten är raka och 
neutrala vilket ger ett modernt och professionellt intryck. Artefaktens läslighet 
är hög, med tydliga typsnitt, bra teckengrad och inga starka färger som stör eller 
tar över. De flesta sidor har en tydlig hierarki och en god balans.  

 Materialet är i första hand informativt även om företaget i slutändan även 
vill sälja sin produkt. Stilen i sig är inte särskilt säljande, vilket är intressant 
med ett stort företag som avsändare. Ett personligt tilltal används artefakten 
igenom, till exempelvis du, ditt och din men även vi, vårt och vår. Trots detta 
känns texterna opersonliga och med ett väldigt informativa fokus. Egentligen 
skiljer sig inte de två texterna åt särskilt mycket, inte lika mycket som i 
Utbildningsjournalen. 

 I resterande del av artefakten används ofta engelska uttryck såsom ”No 
limits” ”One year. One experience” men också många engelska ord såsom 
discover, connect, succeed och learn. I de längre texterna används däremot inga 
engelska uttryck eller ord. Språket är istället enkelt att läsa men har också en 
högre nivå av skriftspråklighet än i de andra artefakterna som analyserats. Det 
är tydligt att se att målgruppen för denna artefakt är något annorlunda, bredare 
och kanske äldre än till exempel EFs Instagramkonto.  

 Ledaren är opersonligt skriven, trots att den är signerad av företagets 
grundare. Trots att texten har en del starka uttalanden såsom”vårt mål är att 
öppna världen med utbildning” utstrålar den inte samma styrka, känsla eller 
engagemang. Många uttryck känns ”klyschiga” och kan tros vara tomma ord. 
Kanske vill avsändaren spela på sitt goda rykte och sin status på marknaden, 
men de verkar istället oengagerade.  

 Vad gäller den andra artikeln är den informationstät och ibland lite tung. 
Texten flyter på, men även här är texten opersonlig och utan större engagemang 
eller känslouttryck. Språket är sakligt och koncentrerat. Att informera tycks 
vara textens främsta syfte. Språket är i många fall abstrakt, utan personifierade 
exempel.  

 Aktiva verb dominerar texten igenom, som exempelvis studerar, 
kommunicerar och kommer, vilket gör att texterna blir något mer dynamiska. 
Språket är utpräglat skriftspråk, men ändå inte formellt och högtidligt. Det är 
stelare än det språk används på företagets Instagramkonto, men ändå inte 
högtidligt. Texten är till viss del objektiv men kommer med många subjektiva 
och uttryck som att ”… du kommer definitivt återvända till Sverige med ett 
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stort kontaktnät”, åsikter som presenteras som fakta, men som egentligen inte 
går att bevisa.  

 Texterna överlag är informativa, men det finns ett underliggande säljande 
syfte, vilket uttrycker sig främst i en del subjektiva åsikter. Stilen är inte 
ålderdomlig, men inte heller modern. Det är en text som är lika aktuell idag som 
om säkert 10 år, då den inte innehåller många modeord eller slang. Det gör att 
texten och avsändaren ger ett seriösare intryck, även om den reslust och 
inspiration som liknande material ger inte riktigt finns där.  

 Texternas läsbarhet är hög, med ett språk som passar och förstås av många 
olika mottagare och målgrupper. Informationen och språket är anpassat till 
målgruppens behov, men frågan är om de känner sig berörda av språket. 
Materialet känns som något av en universal lösning som ska informera alla, inte 
enbart informera, sälja och inspirera målgruppen ungdomar och vuxna. 
Målgruppen är dock spretig och stor från början, vilket självklart gör det 
svårare.  

 Texten vill övertyga mottagaren om att köpa resor men gör det på ett diskret 
och informativ sätt. Avsändaren vill med hjälp av texterna skapa ett förtroende 
hos mottagarna. De vill visa på sin professionalism och i slutändan sälja en 
resa. Att i slutändan sälja resor är inte undangömt men präglar egentligen inte 
texten i stort. Texten skulle kunna se liknande ut om de informerade om en 
utbildning som inte kostade pengar. 

 Målgruppen består både av ungdomar och vuxna. Texterna i sig uppmanar 
inte till en direkt handling, men avsändaren vill i slutändan att mottagarna ska 
köpa deras produkt. Däremot informerar texterna om produkterna som säljs. 
Mottagarna bör bli intresserade av produkten och finna att den passar deras 
behov och förväntningar och därefter kontakta företaget för ytterligare 
information. Beslutet för vissa av produkterna som säljs kan säkerligen ta lång 
tid att ta, och flera faktorer spelar in, vilket gör att det är svårt att boka dem på 
en gång utan ytterligare hjälp från företaget. Förmodligen är mottagarna redan 
intresserade av informationen och produkterna eftersom de tagit till sig den och 
läser den. 

 Avsändaren kan tros ha ett starkt ethos i form av ett gott rykte och en av få 
aktörer som specialiserat sig på utbildningsresor. Det är tydligt vem som är 
avsändare och materialet ger ett professionellt intryck. Avsändaren porträtterar 
sig själv som expert på ämnet och då vi, vår, vårt flitigt används står de som en 
enig avsändare av materialet.  

 Då texten är ganska neutral och inte innehåller många känslosamma uttryck 
speglas pathos främst i de uttryck som tydligt är avsändarens åsikter. Meningar 
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som ”En viktig del av din tid utomlands handlar om att lära känna och förstå 
andra kulturer” förekommer. Det är förståeligt att avsändaren har stor kunskap 
och benämner sig själva som ”världsledande”. Artefakten innehåller en del 
siffror och logiska argument, men även några få personliga historier vilket 
bidrar till dess logosargument. 
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Bilaga 3: Gestaltning 

3.1 Interaktiv PDF 
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3.2 Instagramkonto  
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