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Abstract  
 

Title: Argument och påverkan I kollektivtrafikens kampanjer. (Arguments and influence in 

the public transportation campaigns)   

Author: Ludvig Danielsson 

Aim/Purpose: The aim of this thesis to identify the arguments used in Upplands Lokaltrafik’s 

(UL) advertisements to encouraging an increased use of public transportation and to analyse if 

and how the arguments have changed over a period of seven years. The questions addressed 

are: 

What arguments do UL use in their campaigns to reach the environmental goals set by 

Uppsala County? 

How have the arguments to influence the target group changed during the years 2012-2018? 

Method/Material: To achieve the aim, a qualitative rhetoric analysis is conducted. The study 

takes on a deductive approach by building on the theories Classical rhetoric and Cialdinis 

Influence principles. The material used for this thesis consists of still images in the form of 

posters from seven different UL campaigns that has been publicized in public spaces. 

Main results: The study’s main result shows that UL mostly uses ethos- and logos based 

arguments in their communication. The result also shows that UL´s message to the target 

group have changed from focusing on simplicity to focus on the environment. 
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1.  Inledning 
 

Jorden blir succesivt varmare och har blivit det särskilt under de senaste 200 åren. Som 

påföljd har klimatet förändrats drastiskt, och inte till det bättre. Isen i Arktis har minskat med 

20 %. Havsytan har som påföljd stigit med 20 centimeter, vilket orsakat att stormfloder och 

orkaner lättare når land. Torka och vattenbrist i Afrika har blivit ett alltmer vidsträckt 

problem. 50 % av korallreven har dött ut. Förlusten av biologisk mångfald ökar och fyra 

femtedelar av alla ekosystem har i någon utsträckning blivit påverkade av det förändrade 

klimatet. Denna lista kan göras lång (Naturskyddsföreningen, 2018). Enligt FN organet IPCC 

blir det efter 1,5 grader öknings men i synnerhet vid 2,0 grader, så pass allvarliga 

konsekvenser att vi då står inför en global naturkatastrof. Vi ligger nu på drygt 1 grad ökning, 

och det börjar bli bråttom (IPCC, 2018). 

     Enligt klimatrapporten är målet är att hålla temperaturen väl under 2 grader, med ambition 

att hålla sig under 1,5 grader. Något som inte är omöjligt, men som kommer kräva att insatser 

världen över utformas och verkställs. Parisavtalet som tecknades 2015 innebär att länder har 

en skyldighet att var femte år skärpa sina planer för minskningen av växthusgaser.  

IPCC fastslår i sin klimatrapport att koldioxidutsläppen från fossila bränslen måste ha 

halverats vid år 2030 för att det uppsatta målet ska lyckas (Ibid).  

     Även fast det kan tyckas att Sveriges koldioxidutsläpp har en liten betydelse globalt sett 

med tanke på att det är ett relativt litet land, så är det många bäckar små som gäller och allt 

räknas. Det är även viktigt att Sverige som land kan föregå med gott exempel och leda vägen 

för att rädda den här planeten.  

Sverige arbetar med miljöfrågor på nationell, regional och lokal nivå och en av 

angelägenheterna är att minska koldioxidutsläpp genom att få fler människor att åka kollektivt 

(Sveriges miljömål, 2018). En utmaning som samtliga kommuner i Sverige står inför är därför 

att övertala deras invånare att lämna bilen hemma och åka kollektivt. Det är vid det här laget 

konstaterat att bilåkning står för en stor del av planetens miljöutsläpp (WWF, 2018), vad det 

däremot finns ett behov av, är kunskap om hur bilåkningen kan minska. För att uppnå 

miljömålen behöver det utredas hur allmänheten kan övertalas att åka mindre bil och mer 

kollektivtrafik.  

     Syftet med den här uppsatsen är att identifiera vilka argument Upplands Lokaltrafik (UL) 

använder sig av i sina kampanjer för få fler människor åka kollektivt samt att analysera hur 
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ULs budskap till invånarna förändrats de senaste 6 åren. Syftet ska uppnås genom en 

kvalitativ retorikanalys av ULs kampanjer och studien tar en deduktiv ansats genom att utgå 

från klassisk retorik och Robert Cialdinis sex principer för påverkan. Uppsatsens 

ämnesområde hör till strategisk kommunikation inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

     Enligt transportstyrelsen finns det i Sverige närmre 5 miljoner personbilar i trafik. Av 

dessa är majoriteten bensin eller dieseldrivna. Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en 

personbil är 123,05 gram/km (Transportstyrelsen, 2016). En svensk reser i genomsnitt 40 

kilometer per dag och fler än hälften av alla resor sker med bil (WWF, 2018). Det innebär att 

det finns stor potential till att sänka koldioxidutsläppen om fler skulle välja kollektivtrafiken 

istället för att köra bil. Frågan är hur vi övertalar människor till att göra det. 
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1.1   Problemformulering 

 

Den pågående klimatförändringen är ett faktum och en mycket aktuell fråga inom svensk 

politik. Uppsala kommun har tillsammans med Upplands Lokaltrafik (UL) utformat en 

handlingsplan för kollektivtrafiken där ett av målen är att fördubbla antalet resor med 

kollektivtrafik i Uppsala stad till år 2020, jämfört med år 2006. Landstinget och kommunen 

delar på ansvaret för handlingsplanen och UL ägs av landstinget Region Uppsala 

(Kollektivtrafikförvaltningen UL, 2018; Uppsala Kommun, 2018). UL har visserligen andra 

målsättningar i deras uppdrag som inte handlar om miljön. Exempelvis; att informera om och 

marknadsföra biljetterbjudanden och resmöjligheter, att samordna tidtabeller och priser och 

att utveckla resmöjligheter och system. Det handlar dock i slutändan handlar om att få fler 

människor att åka kollektivtrafik, vilket sammanfaller med målsättningen som finns i den 

handlingsplan de utformat tillsammans med Uppsala kommun (Kollektivtrafikförvaltningen 

UL, 2018).  

     Enligt en rapport från UL är trenden att resor inom kollektivtrafiken ökar. Trenden är dock 

inte tillräckligt stark i nuläget för att uppfylla fördubblingsmålet som kommunen utsatt till år 

2020 (Kollektivtrafikförvaltningen UL, 2016). Därför är det ett fortsatt påverkansarbete mot 

en positiv inställning och attityd till kollektivtrafiken viktig. 

     Ambitionen med den här forskningen är att den ska bidra med kunskap som kan användas 

för att övertala fler invånare till att åka mer kollektivtrafik och därmed komma ett steg i rätt 

riktning för att uppfylla Sveriges miljömål om minskade koldioxidutsläpp. Uppsala är 

Sveriges fjärde största tätort och kan jämföras med flera andra mellanstora städer i Sverige 

som exempelvis Linköping, Örebro och Västerås (Statistiska centralbyrån, 2018). Genom att 

erhålla kunskap och förståelse för vilka argument som används i Uppsala län så är 

förhoppningen att uppsatsens resultat kan sättas i perspektiv mot andra städer för att låta dem 

dra lärdom av det i sitt eget arbete mot ett miljövänligare samhälle.  
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1.2   Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka argument Upplands Lokaltrafik (UL) använder 

sig av i sina kampanjer för att få fler människor att åka kollektivt samt att analysera hur ULs 

budskap till invånarna har förändrats de senaste sju åren. Utifrån syftet har två 

frågeställningar utformats: 

Vilka argument tillämpar UL i sina kampanjer för att uppnå Uppsala kommuns miljömål för 

kollektivtrafiken? 

 

Hur har argumentenen för att påverka målgruppen förändrats under perioden år 2012-2018? 

 

Utöver detta är ambitionen även att diskutera uppsatsens resultat ur ett vidare 

samhällsperspektiv för att överlägga huruvida andra kommuner i Sverige kan dra lärdom av 

Uppsala. 
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1.3   Avgränsningar 
 

Kampanjerna har bestått av rörliga bilder och stillbilder, i form av reklamfilmer och affischer. 

Dessa har kommunicerats ut till målgruppen via digitala och analoga kanaler. Denna studie 

avgränsar sig till att analysera affischer som varit en del av dessa kampanjer. Affischerna har 

exponerats på JCDecaux:s utomhustavlor runt om i Uppsala och har därför varit tillgängliga i 

det offentliga rummet där olika målgrupper, oberoende på om dessa har haft tillgång till 

digitala medier eller ej, har kunnat ta del av dem. Affischerna är representativa för respektive 

kampanjs övergripande budskap och är därmed ett lämpligt material att använda för analys av 

kampanjernas budskap, inom ramen för denna uppsats.  

 

 

 

 
 

1.4 Disposition 

 

Samtliga kapitel inleds med en kort beskrivning om av som kommer tas upp i avsnittet samt 

en kort beskrivning om vad som ämnas uppnås med det.  
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2.   Bakgrund 
 

Detta avsnitt ger läsaren en bakgrund om relevanta företeelser som kommer tas upp i 

Uppsatsen. 

  Miljömål Uppsala kommun 

 

Samtliga kommuner i Sverige arbetar aktivt med miljöfrågor för att Uppsala kommun är 

Sveriges fjärde största kommun och ligger i Uppsala län. Kommunens centralort, Uppsala är 

Sveriges fjärde största tätort. Uppsala kommun har tillsammans med 

Kollektivtrafikförvaltningen UL (tidigare Upplands lokaltrafik) utformat en handlingsplan för 

kollektivtrafiken i Uppsala stad där ett av målen är att antalet resor i kollektivtrafiken ska 

fördubblas år 2020 jämfört med år 2006. Det andra målet är att all kollektivtrafiken ska köras 

på annat än fossila bränslen år 2020 (Kollektivtrafikförvaltningen UL, 2018). Det är dock bara 

det första målet som är relevant för denna studie. Enligt en rapport från 2016 från UL så ökar 

visserligen resor med kollektivtrafiken, dock inte i tillräckligt snabb takt för att uppfylla målet 

om fördubbling år 2020.  

Uppsala kommun delar på ansvaret med landstinget och sammarbetar med 

Kollektivtrafikförvaltningen UL, som är en del av landstinget Region Uppsala och har som 

syfte att bedriva kollektivtrafik inom Uppsala län och angränsade områden (Uppsala 

kommun, 2018). ULs uppgifter är bland annat:  

 att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga planer 

 att utveckla resmöjligheter och system 

 att upphandla trafiktjänster av fristående trafikföretag 

 att planera och beställa trafik av upphandlade trafikföretag 

 att utveckla och underhålla hållplatser och terminaler 

 att samordna tidtabeller och priser 

 att utveckla försäljningskanaler och biljettutbud 

 att informera om och marknadsföra biljetterbjudanden och resmöjligheter 

(Kollektivtrafikförvaltningen UL, 2018) 
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3.   Tidigare forskning 
 

Detta kapitel presenterar tidigare forskning som finns inom området ’minskad biltrafik för en 

bättre miljö’. De forskningsrapporterna som presenteras är utförda av K2 vilket är Sveriges 

nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. K2 drivs och finansieras 

av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI (Statens väg- och 

transportforskningsinstitut) i samarbete med Stockholm läns landsting, Västra 

Götalandsregionen och Skåne region (K2, 2018).  

     Den första forskningsrapporten som presenteras handlar om mål och åtgärder för minskad 

biltrafik i svenska kommuner och den andra handlar om Sveriges kommuners arbete för att 

stödja kollektivtrafiken. Dessa rapporter valdes som tidigare forskning då de har, precis som 

denna uppsats, handlar om att minska bilåkningen och har som ambition att 

forskningresultatet ska bidra med kunskap som ska främja kollektivtrafiken och i förlängning 

också miljön. 

 

3.1  Mål och åtgärder för minskad biltrafik i svenska kommuner 
 

Robert Hreljas rapport består av en kartläggning av de mål och åtgärder som svenska 

kommuner. Rapporten bygger på genomgång av mål och åtgärder för minskad biltrafik 

översiktsplaner, trafikplaner, parkeringsplaner och handlingsprogram (Hrelja, 2018). 

     Resultatet visar att kommunernas arbete för minskad biltrafik tydligt fokuserar på de 

centrala delarna av kommunernas centralorter. Hrelja) identifierade ett antal så kallade 

”blinda fläckar” i kommunernas arbete. De blinda fläckarna handlar om omständigheter som 

påverkar användandet av bilen men som sällan diskuteras. Några av dessa blinda fläckar är: 1) 

Bilresor till och från externhandel, 2) Biltrafiken i övriga tätorter och på landsbygden, 3) 

Regionala resor med bil (Ibid). 

     Hrelja föreslår avslutningsvis att kommunerna bör vidga sina mål för att rymma dessa 

typer av bilresor. I synnerhet menar han att kommunerna bör lägga större fokus på sitt arbete i 

mindre tätorter och på landsbygder (Ibid). 

 



 

8 
 

3.2   Kommunerna och kollektivtrafiken 
 

Hansson et al. (2018) har i sin rapport forskat om hur Sveriges kommuner arbetar för att 

understödja kollektivtrafik. För att uppfylla syftet har de använt en enkätundersökning som 

riktar sig till samtliga av Sveriges kommuner (Hansson et al. 2018). 

     Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader i hur kommunerna arbetar 

gällande kollektivtrafiken. Något som gick att urskilja var att större och mer tätbefolkade 

kommuner i större utsträckning arbetar med frågor gällande kollektivtrafiken.  

     Det är också noterbart i deras rapport att det inte finns ett tydligt samband mellan 

målsättning för mindre bilåkning och genomfört arbete för att minska bilåkningen. Det finns 

däremot ett samband mellan ha mål om ökad kollektivtrafik och genomförda åtgärder för att 

öka kollektivtrafiken. Det är med andra ord vanligare att målsättning för att öka 

kollektivtrafiken resulterar i konkret handlingstagande än vad målsättning för att minska 

biltrafik har (Ibid). 

 

3.3   Reflektioner och uppföljning 

 

Kunskapen som denna forskning bidrar med är i allra högsta grad relevant och användbar i 

Sveriges arbete mot en bättre miljö. För att fastställa hur arbetet för ett mer hållbart samhälle 

ska förbättras måste det först utrönas hur det arbetet faktiskt ser ut.  

     Det finns dock ett behov inom detta forskningsområde, och det är kunskap gällande hur 

kommunikationen och argumentationen för att övertala människor att åka kollektivt ser ut.  
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4 Teori 

 

Teorikapitlet är uppdelat i två avsnitt. Den första delen kommer ge en överblick av den 

klassiska retoriken, det inkluderar även visuell retorik som härstammar från den klassiska 

retoriken. Detta är den teori som ligger till grund för retorikanalysen (presenteras i 

metodkapitlet) och den huvudsakliga teori som utgör uppsatsens kärna. Denna teoris 

lämplighet kommer ifrån att studien bland annat syftar till att identifierar vilka argument som 

används för att övertala invånare att åka mer kollektivt.  

     Därefter presenteras Robert Cialdinis sex principer om påverkan. Den teorin kommer ligga 

till grund för att ytterligare analysera och begripliggöra hur UL påverkar målgruppen till att 

åka mer kollektivtrafik.  

 

 

4.1  Retorik  

 

”Retorik är studiet av hur ord och andra symboler används för att påverka” (Lindqvist Grinde, 

2011, 25). Denna definition av retorik kommer från Janne Lindqvist Grinde. Det är också den 

definition som den här studien utgår ifrån. Lindqvist Grindes definition innefattar inte bara 

talet som språk utan inkluderar även texter och andra symboler, vilket lämpar sig väl för 

denna uppsats då den behandlar även visuell retorik. Den klassiska retoriken saknar en 

allmänt etablerad definition bland forskare och det har genom åren florerat en rad olika 

begreppsförklaringar inom den retoriska forskningsdisciplinen (Lindqvist Grinde, 2011). Det 

finns emellertid en definition som präglat teoriutvecklingen inom retoriken och det är 

Aristoteles definition som presenteras här nedan (Ibid). 

4.1.1    Retorikens historia  

 

Aristoteles definition har än idag har stort inflytande inom retoriken. Han beskrev retorik 

som; ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”. Först och främst 

beskrev han retorik som en konst, dock inte konst i den filosofiska bemärkelsen som 

innefattar exempelvis målningar, skulpturer eller litteratur. Han pratade om konst utifrån den 
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grekiska termen techne som översätts till teknik. Aristoteles menar teknik som ett konstnärligt 

hantverk vars principer kan läras ut och studeras (Lindqvist Grinde, 2011).  

     För det andra talar han om att retorik är något som kan användas för alla möjliga 

situationer; ”vad det än gäller”. Vilket innebär att även Aristoteles lämnar öppet för 

användandet av olika typer av symboler och texter (Ibid).  

     En tredje aspekt Aristoteles lyfter fram i sin definition är att retorik är konsten att finna 

som är bäst ägnat att övertyga och alltså inte ”konsten att övertyga” vilket är en viktig skillnad 

att poängtera. Enligt Aristoteles handlar retorik inte bara om att vinna en debatt eller skapa ett 

övertygande framförande utan om att förstå alla sidor av ett problem eller kunskapsområde. 

En bra retoriker kan på förhand bedöma vilka möjligheter det finns att argumentera för eller 

emot ett fenomen och använda de möjligheter så effektivt som möjligt (Ibid). 

     Den fjärde aspekten som bör tas i beaktande vid studerandet av Aristoteles definition är 

hur han använder verbet övertyga, som är nära besläktat med termen påverka, som Lindqvist 

Grinde använder. Aristoteles säger inte att retorik är ”konsten att övertyga” utan att det 

handlar om att hitta det som är bäst ägnat till att övertyga i varje given situation. Det handlar 

alltså om att finna (Ibid). 

     Lindqvist Grinde väljer att använda påverka istället för övertyga då han anser att det ligger 

mer i linje med den effekt som vill uppnås när exempelvis ett entusiastiskt festtal hålls eller 

när en reklam annonseras i tidningen (Ibid).  

     Kort sagt så har Aristoteles definition fyra delar i; retorik är en konst som går ut på att 

finna det som är mest lämpat att övertyga i varje föreliggande situation (Ibid.) 

     Då retorik är en hel forskningsdisciplin och består av en mängd teorier och begrepp så är 

det omöjligt att ta med allt i ramenverket för den här studien. De retoriska begrepp som är 

relevanta för denna studie och som kommer utgöra en del av retorikanalysen presenteras 

nedan. 
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4.1.2   Ethos, Logos och Pathos 

 

Det finns inom retoriken primärt tre retoriska bevismedel som används för att övertala, dessa 

är ethos, logos och pathos (Lindqvist Grinde, 2011).  

     Ethos handlar om att använda sin egen karaktär och personlighet för att skapa förtroende 

hos mottagaren. Enligt den klassiska retoriken handlar det om den karaktär som talaren 

konstruerar och visar upp i själva texten. Tidigare uppfattningar som mottagarna kan ha om 

talaren hör inte till de icke-retoriska bevismedlen. Kort sagt handlar ethos om sådant som 

talaren har förmåga att kontrollera över (Ibid).  

     Logos hänvisar till de rationella och logiska argument som stöder tesen. Det kan röra sig 

om statistik, egna erfarenheter eller sunt förnuft. Logos används i regel för att undervisa och 

upplysa mottagarna (Ibid). 

     Pathos anspelar på mottagarnas känslor och har syfte att få mottagarna att engagera sig i 

textens ståndpunkt. Enligt Lindqvist Grinde finns det två grundläggande principer bakom att 

väcka mottagarnas känslor. Dessa är konkretion och uppriktighet. För att väcka känslor hos 

åhörare är det nödvändigt att ge tillräckligt målande och livfulla beskrivningar. Uppriktighet 

handlar om att visa sina egna känslor. För att publiken ska röras av ett ämne behöver talaren 

också göra det (Ibid). 

 

 

4.1.3   Stilfigurer  

 

Retoriska figurer, även kallat stilfigurer, används för att framställningen ska bli så 

variationsrik och intresseväckande som möjligt. Det finns en rad olika stilfigurer inom 

klassisk retorik där de två mest allmänt kända är metafor och metonymi (Lindqvist Grinde, 

2011). Det är dessa som kommer ingå i denna studie och de presenteras nedan med förklaring 

tagen från Bo Renberg (2007). 

 

- Metafor. En liknelse utan ”som” (det ena jämförelseledet är alltså utelämnat): Han är 

en buffel som krossar allt som hotar hans maktposition.  

- Metonymi. Namnbyte; ett ord byts ut mot ett annat ord som det har en närhetsrelation 

till. I uttrycket ”Washington meddelar” får huvudstaden stå för ”USA:s statsledning”. 
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Visuell retorik är en del av den klassiska retoriken men presenteras nedan i ett separat avsnitt, 

för att ge läsaren en bättre förståelse. 

 

4.2   Visuell Retorik 

 

Att en bild säger mer än tusen ord är sedan länge känt (Wærn et al. 2004). Även Aristoteles 

ansåg att bilder var en del av retoriken (Ibid). Detta är inte så konstigt då Aristoteles definition 

av retorik; är ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga” 

(Lindqvist Grinde, 2011). Det medel som är bäst ägnat att övertyga behöver alltså inte vara 

ord utan kan lika gärna vara bild. Ofta samverkar bild med text för att få optimal effekt, i 

synnerhet inom reklam (Carlsson & Koppfeldt, 2008). 

     Enligt Wærn et al. (2004) så går den klassiska retoriken i allra högsta grad att applicera på 

bilder och inte bara ord. Samtliga av de retoriska pistis och stilfigurer som presenterats 

tidigare i 2.1.2 och 2.1.3 går att tillämpa på bilder. Nedan ges några exempel. 

     Ethos handlar om att framkalla tillit hos mottagaren (Lindqvist Grinde, 2011). När det 

kommer till bilder handlar det om att mottagaren ska få en känsla av tillit till bilden och dess 

producent. Den tilliten påverkas av faktorer som innehåll, fysiskt form, kontext och utförande. 

En väl genomtänkt bild och utformad bild uppfyller ethos, vilket innebär att mottagren inte 

ifrågasätter bildskaparens kunskap (Wærn et al. 2004). 

     Logos som talar till förnuftet hos mottagren och består av exempelvis information är ett 

väldigt vanligt övertalningsmedel inom bilder och särskilt inom reklam. Det är ibland svårt att 

skilja på vad som är information och vad som är reklam. Ett exempel på logos i bilder är den 

kända kostcirkeln som dietister har uppmanat människan till att följa. Kostcirkeln illustreras 

av en bild som visar hur mycket av vardera ingrediensen som ska finnas på tallriken och inte i 

siffror av procent (Ibid). 

     Pathos är det argumentationsmedel som ska vädja till mottagarnas känslor. Det är också 

det argument som mest frekvent förekommer i visuell argumentation och reklam. Exempelvis 

är försäkringsbolag kända för att använda sig av ”negativa” bilder i form av olyckor i sin 

kommunikation med sina mottagare för att väcka deras känslor (Ibid). 

     De retoriska stilfigurerna som presenterades i kapitel 2.1.3 existerar även som retoriska 

bildfigurer. Metaforen och Metonymin används frekvent inom bildreklam. Bildfigurer 
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används för att förtydliga och konkretisera det som ska förklaras (Carlsson & Koppfeldt, 

2008). 

     Färger är ett starkt verktyg inom visuell retorik och används för att förstärka argumenten. 

Olika färger förmedlar olika känslor. UL använder sig konsekvent av gult, vilket är en ’aktiv’ 

och livfull färg. Gult är solens färg och förknippas med glädje och munterhet, vilket kan 

användas för att anspela på mottagarens pathos (Ibid).  

 

4.3   6 principer för påverkan 

 

Den klassiska retoriken används i retorikanalysen för att identifiera vilka argument som UL 

använder i det utvalda materialet. Därefter appliceras den Robert Cialdinis teori om påverkan 

på det studerade materialet för att utläsa hur ULs kampanjer påverkar målgruppen till att åka 

mer kollektivtrafik. Robert Cialdini är en väl etablerad forskare inom beteendevetenskap och 

har bidragit med mycket kunskap om hur människor påverkas (Cialdini, 2005). Denna teori 

lämpar sig att använda då den förser studien med ytterligare ett verktyg att använda vid 

analysen. De sex principerna beskrivs nedan i sin helhet för att ge läsaren en bättre försåtelse 

av hur teorin fungerar 

 

 

4.3.2   Princip 1: Reciprocitet  

 

Den första principen för påverkan som Cialdini presenterar är regeln om reciprocitet. Enligt 

Cialdini styrs människan av fundamentala normer som ligger inbäddade i den mänskliga 

kulturen. En av dessa handlar om återgäldning, det vill säga; man vill återgälda det som man 

fått av någon annan. Det kan utnyttjas genom att ge bort något till någon annan med 

vetskapen om att få tillbaka det vid ett senare tillfälle. Liknande en investering (Cialdini, 

2005). 

     Redan från barnsben blir människor indoktrinerade i denna norm och de som motsätter sig 

den, löper stor risk att utsättas för socialt missnöje (Ibid). 

     Ett exempel på reciprocitet inom marknadsföring är gratisprover. Genom att låta kunder 

testa kvalitén på en produkt aktiveras deras känsla av förpliktelse och sannolikheten ökar att 
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de visar reciprocitet och återgäldar genom att köpa produkten (Ibid). 

 

 

4.3.3   Princip 2: Förpliktelse och konsekvens 

 

Den andra principen, förpliktelse och konsekvens, handlar om människans benägenhet att 

vara konsekvent i sina val, handlingar och åsikter. Det finns tre förklaringar till detta. Vi lever 

i ett samhälle som värdesätter ett konsekvent förhållningssätt till saker och ting. Det 

underlättar för individer att i vardagen ha en konsekvent hållning och attityd. En konsekvent 

attityd leder även till att genvägar i livet lättare uppstår. Genom att tänka snarlikt i olika 

situationer uppstår ett mönster i ens handlingar och det blir lätt att minnas hur besluten ska se 

ut (Ibid). 

     Detta tänk hos människan kan användas av individer som vill påverka, genom att först 

försäkra sig av en förpliktelse hos motparten. Denna förpliktelse blir etablerad genom att 

människan utför exempelvis en handling eller uttrycker en åsikt, samma människa är då mer 

benägen att samtycka till förfrågningar eller utföra handlingar som ligger i linje med vad den 

redan förpliktat sig med(Ibid). När människor får frågan till varför de köper en viss produkt, 

utför en viss handling eller utnyttjar en viss tjänst är det inte sällan svaret blir ”Äh, jag har 

alltid gjort såhär.”. Det spelar mindre roll hur denna handling eller åsikt ser ut, människan är 

oavsett väldigt benägen att hålla fast vid den (Ibid). 

 

4.3.4   Princip 3: Sociala bevis 

 

En viktig faktor för människor när de står inför ett beslut om hur de ska tro eller agera, är hur 

andra människor tror och agerar, enligt Cialdini. Det finns tydliga bevis för att människor, 

både barn och vuxna, imiterar varandra i alla möjliga situationer. Det är inte ovanligt att höra 

om människor som ”faller för grupptrycket” och helt enkelt gör som andra gör, bara för att 

(Cialdini, 2005). 

     Principen om sociala bevis kan utnyttjas av någon som vill påverka någon till samtycke 

genom att hänvisa till att andra människor (ju fler desto bättre) samtycker eller har samtyckt 

till samma sak. Ett exempel är att människor väljer att åka buss för att andra människor väljer 

att åka buss (Ibid).  
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4.3.5   Princip 4: Sympati 

 

Cialdini argumenterar för att människor tenderar att i större utsträckning säga ja till personer 

som de känner och tycker om. Detta kan enkelt användas för att påverka någon. Genom att 

framhäva faktorer som ökar dragningskraften och väcker sympati är det lättare att för 

mottagaren att bli påverkad (Cialdini, 2005). 

     Fysisk attraktion har visat sig vara en sådan faktor som väcker sympati hos människor, det 

i mycket högra grad än andra positiva attributer som exempelvis intelligens, talang eller 

vänlighet. Således blir också attraktiva personer mer övertygande än oattraktiva (Ibid). 

     I förlängning sträcker sig den här regeln också till likhet. Människor är mer benägna att 

säga ja och lyssna till personer som liknar sig själva, ofta utan att ägna någon vidare tanke på 

det. Smicker är också något som väcker sympati hos människor, så länge det inte är för 

uppenbart, då det kan leda till motsatt effekt vid försök till påverkan (Ibid). 

     Igenkänning är ytterligare en faktor som leder till sympati, när det sker under positiva 

omständigheter. Det kan exempelvis vara ett framgångsrikt samarbete med en annan person 

eller god erfarenhet vid ett köptillfälle (Ibid).  

     Association är en stor kraft som väcker sympati och är vanligt förekommande inom 

marknadsföring och reklam. Produkter och tjänster associeras med positiva saker för att stärka 

den positiva känslan av varumärket (Ibid). 

 

4.3.6   Princip 5: Auktoritetsprincipen 

 

Den femte principen Cialdini presenterar handlar om aktoritet och närmare bestämt den 

instinkt hos människor som gör oss benägna att lyssna på auktoriteter, även när det går emot 

deras vilja. Den press som råder i samhället att samtycka till legitima auktoriteter grundar sig i 

de systematiska socialiseringsprocesser som existerar. Dessa procedurer har för avsikt att 

indoktrinerar en känsla av att lydnad av auktoriteter är rätt, riktigt och något som bör 

uppmuntras. Som regel är det fördelaktigt att följa legitima auktoriteters direktiv då de ofta 

besitter mycket kunskap, klokhet och makt. Allt detta leder till att människan allt som oftast 
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lyder auktoriteter på ett obehindrat och slaviskt sätt. Auktoritetssymboler tenderar att ha större 

effekt än själva auktoritetet i sig när individer reagerar automatiskt på dem (Cialdini, 2005).  

 

 

4.3.7   Princip 6: Knapphetsprincipen 

 

Den sjätte principen handlar om knapphet, vilket i det här fallet betyder begränsad tillgång. 

Enligt Cialdini värderar människor mindre tillgängliga saker högre. Detta används ofta med 

goda resultat vid försäljning, där erbjudanden kan vara ”sista chansen” eller ”begränsat antal”. 

     Cialdini hävdar att knapphetsprincipen fungerar av två skäl. Dels så är ofta saker av liten 

tillgång värdefulla, vilket leder till att sakers tillgänglighet tenderar att förknippas med kvalité 

och värde. Dels så förknippas minskande av tillgång med minskande av frihet, vilket 

människor har en tendens till att reagera negativt på. För att inte gå minste om friheten till ett 

inköp, så köps produkten innan den friheten berövas (Cialdini, 2005).  
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5   Metod och material  
 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av uppsatsens forskningsdesign där forskningens 

ansats och metodval diskuteras. Därefter redogörs det för insamlingsmetod och urval. Detta 

följs av en utförlig beskrivning av den retorikanalysen som används för att svara på 

frågeställningarna.  

     Det kommer även redogöras hur teorin anknyter till metoden. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring metodologiska reflektioner där undersökningens validiteten och reliabilitet 

samt de åtgärder som vidtagits för att stärka dessa mått påvisas. 

 

5.1   Forskningsdesign 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte och svara på forskningsfrågorna utformas studien som en 

fallstudie av där 7 UL kampanjer analyseras genom en kvalitativ retorikanalys. Den utförda 

forskningen i denna studie är till stor del deskriptiv då den ämnar utreda och beskriva vad det 

är som händer i ULs kampanjer snarare än att förklara varför det händer. 

     Studien tar en strikt deduktiv ansatts då forskningen utgår från två centrala teoretiska 

utgångspunkter, retorik och Cialdinis sex principer för påverkan. Dessa teorier medför en 

uppsättning av hypoteser vilket ligger till grund för de slutsatser som slutligen kommer 

härledas (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det är huvudsakligen den klassiska retorikens teori 

som genomsyrar uppsatsen då den teorin är starkt kopplad till studiens metod. När 

retorikanalysen är genomförd appliceras Cialdinis teori om påverkan på resultatet för att se 

hur, utifrån Cialdinis sex principer, ULs kampanjer påverkar målgruppen att åka mer 

kollektivtrafik. 

     Då en metod är ett verktyg att använda för att uppfylla studiens syfte och svara på 

forskningsfrågorna faller det sig naturligt att i denna studie använda en retorikanalys, då syftet 

med den metoden är att svara på frågan ”vilka strategier används för att påverka 

mottagaren?”(Lindqvist Grinde, 2007).  
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5.2  Urval och material  

 

Materialet som ligger till grund för denna uppsats är stillbilder från sju stycken olika 

kampanjer från 2012-2018. En kampanj från respektive år har valts ut. De utvalda 

kampanjerna är de mest omfattande för respektive år, vilket är anledningen till att de valdes 

ut. Mest omfattande i bemärkelse av frekvens och budget. 

     Stillbilder som använts som annonser har valts ut som underlag för analysen på grund av 

dess tillgänglighet i det offentliga rummet, i form av affischer. Detta är det mest demokratiska 

urvalet då det offentliga rummet är ämnad att vara tillgänglig för alla medborgare. Till 

skillnad mot digitala kanaler som idag ännu inte alla samhällsgupper har lika tillgång till. De 

affischer som ligger till grund för analys har exponerats JCDecaux:s utomhustavlor runt om i 

Uppsala och är typiska för de kampanjer där de ingår. Målgruppen är, från ULs sida samtliga 

människor som exponeras för dem. Då det inte finns någon begränsning i vilka som kan åka 

buss eller inte. 
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5.3   Retorikanalys i sex steg 

 

Lindqvist Grinde (2007, 26) menar att en retorisk analys syftar till att svara på frågan; ”vilka 

strategier används för att påverka mottagaren?”. Även Bo Renberg (2007) anser att retorik 

handlar om att påverka, och en retorikanalys har syftet att förstå och förklara vilken funktion 

och verkan de kommunikativa handlingar som förekommer har.  

     Retorikanalysen i denna studie kommer behandla både text och visuell retorik i ULs 

kampanjer. Analysmodellen är utformad av Bo Renberg (2007) och hans sex steg som 

presenteras nedan kommer utföras på samtliga kampanjbilder. Modellen har modifierats till 

att även behandla visuell retorik. Nedan illustreras samtliga steg för att läsaren ska få 

förståelse för hur analysen har gått till. Det sjätte steget, presentation, innefattar en 

sammanfattning av tidigare steg, där resultatet av analysen presenteras i en ny text. Det är 

endast det sjätte steget som kommer presenteras i analyskapitlet, samtliga analyser finns i sin 

helhet som bilagor.  

 

 

 

 

  

1: Kontext 2: Disposition 3: Argumentationsmedel 

4: Argument 
5: Stil 6: Presentation 
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5.4.1  Genomförande  

 

Inledande moment i Bo Renbergs modell är att reflektera över vilket syfte analysen har. Detta 

kommer innan de sex stegen. Mer specifikt utreds det huruvida analysen ämnar vara 

sändarorienterad, ämnesorienterad eller mottagarorienterad. 

     En sändarorienterad analys vill rekonstruera det tänkande som ligger bakom 

textframställningen. ”Vilka var talarens eller skribentens förutsättningar, motiv och avsikter?” 

(Renberg, 2007). 

     En mer ämnesorienterad analys innebär en djupare granskning och prioritet av själva 

texten eller talet för att utreda vem det faktiskt är som säger orden. Avsikten med 

tillverkningen av texten är av mindre betydelse (Ibid). 

     Utifrån en mottagarorienterad analys undersöks de specifika effekter hos mottagare som 

resulteras av texten eller talet. ”Hur uppfattades, tolkades och användes framställningen?” 

(Ibid). 

     Samtliga 7 analyser som utförs i denna uppsats är sändarorienterade och 

ämnesorienterade. Detta då syftet med uppsatsen är att identifiera vilka argument Upplands 

Lokaltrafik (UL) använder sig av i sina reklamkampanjer för få fler människor åka kollektivt 

samt att analysera hur ULs budskap till invånarna förändrats de senaste 6 åren. 

     För att tydliggöra för läsarna hur genomförandet av de sex stegen gått till kommer empirin 

från den första analysen att lyftas nedan och presenteras efter beskrivningen om hur steget har 

gått till. För att ge bättre förståelse presenteras också den framställning som varit underlag till 

den analysen. 
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5.4.2   Steg 1: Kontexten 

 

Det första steget i retorikanalysen är att analysera i vilken retorisk kontext analysmaterialet är 

placerat i. Det är viktig information att ta del av då det finns externa faktorer som, antingen 

medvetet eller omedvetet, påverkar vilka ord och argument som förekommer i texten och 

således även påverkar den kommunikativa relationen som uppstår sändare-mottagare 

sinsemellan (Renberg, 2007). 

 

 

 Genre 

Nästa moment i steg 1 är att undersöka vilken genre som textframställningen placeras i. Det 

kommer utredas huruvida ULs reklamkampanjer är en argumenterande, underhållande eller 

informerande framställning. Detta är en viktig del av analysen då propaganda ofta utövas 

under täckmantel av en informerande framställning (Renberg, 2007). 

     Den analyserade kampanjbilden är en informerande framställning. Detta då bilden 

föreställer en checklista med saker att göra där UL beskriver flertal förbättringar de har för 

avsikt att uträtta under år 2012. 

 

Den retoriska situationen  

En central komponent tillhörande den retoriska kontexten är vilken retorisk situation 

framställningen befinner sig i. Vilka yttre förhållanden påverkar kommunikationssituationen 

och på vilket sätt sker det (Renberg, 2007). 

     Den retoriska situationen till den analyserade framställningen utspelar sig i Uppsala 2012.  

 

Publiken 

Framställningen har för avsikt att påverka dess mottagare på ett eller annat vis, i ULs fall; 

påverka genom att få fler människor att åka kollektivt. Den retoriska processen kompliceras 

eftersom samtliga mottagare kommer i besittning av olika attityder, förkunskaper och 

förväntningar. Det faktum att mottagarna befattar så varierande attityder, förkunskaper och 

förväntningar resulterar det i att den retoriska processen kompliceras. I reklamkampanjer är 
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det i regel lätta att analysera publiken då producenterna av framställningen, i detta fall UL, 

redan bestämt vilken publik de vill rikta sig till (Renberg, 2007). 

     Publiken till framställningen är Uppsala kommuns invånare. Det är en bred målgrupp då 

den inte fokuserar eller riktar sig till några särskilda individer utan till alla ULs åkare. 

Det retoriska problemet 

Någon som vill förmedla ett budskap till en publik ställs inför en rad utmaningar, huruvida 

sändaren lyckas med förmedlingen av budkapet eller inte är beroende av hur dessa utmaningar 

hanteras. I en retorikanalys handlar det om att kartlägga vilket problem producenten av texten 

ställs inför. Genom att lokalisera och definiera det huvudsakliga problemet och utmaningen 

som sändaren möter, underlättas analysen av argumentationen, stilen och framförandet längre 

fram i analysen (Renberg, 2007, 22). 

     Det retoriska problemet som framställaren bemöter i denna kampanj är det faktumet att det 

fanns flera aspekter med UL som var i stort behov av förbättring. Kampanjen visar att UL är 

medvetna om det genom att visa en stor checklista. 

 

Talaren och Författaren 

Det här momentet handlar om att undersöka sändaren av framställningen för att ta reda på 

vilken självbild sändaren har, vilken relation som finns till publiken och vilken effekt det har 

på kommunikationen (Renberg, 2007). 

 

     Sändaren av framställningen är UL och de kommunicerar med mottagarna via auktoritär 

men vänlig ton. Texten är väldigt kort, koncist och har en betryggande ton om att saker och 

ting kommer bli okej. 

 

5.4.3   Steg 2: Disposition 

 

I nästa steg undersöks och fastställs textens disposition. För att få en uppfattning av hur 

innehållet är organiserat utgår analysen från den klassiska retorikens grundläggande 

kompositionsmodell (Renberg, 2007). Innehållet delas in i följande steg: 



 

24 
 

Inledningen (exordium) 

Har för avsikt att göra publiken mottaglig för den kommande argumentationen. 

Bakgrunden (narratio) 

Beskriver utgångspunkten och givna omständigheterna för framställningens argumentation. 

Tesen (propositio) 

Innefattar framställningens syfte och budskap. 

Argumentationen (argumentio) 

Består av argument för tesen samt bemötande av argument mot tesen. 

Avslutningen (conclusio) 

En sammanfattning av budskapet som vägleder mottagarna till handling. 

     I den analyserade framställningen ser det ut på följande vis: 

1. Inledningen- Består av ett påstående ”Det blir bättre!” som skrivs i stor font. 

2. Bakgrunden- Består av texten ovanför checklistan som lyder ”Att göra 2012”’ 

3. Tesen- Det huvudsakliga budskapet är att UL är medvetna om att de har problem, men 

att de ska åtgärda dem under året. 

4. Argumentationen- Argumenten består av 11 stycken förbättringar som UL ska utföra 

under 2012. Exempelvis ”130 helt nya regionsbussar” eller ”Familjerabatt på 

helgerna”. De påstår även att de ska åtgärda ytterligare problem, som man kan ta del 

av genom att besöka deras hemsida.  

5. Avslutningen- Framställningen avslutas genom en kort text i mindre typsnitt som 

lyder ”Det här är några av de planerade förbättringar som kommer att genomföras 

under 2012. Se hela listan med tidsplaner och beskrivningar på ul.se”. 

 

5.4.4   Steg 3: Argumentationsmedel 

 

Nästa steg tittar närmre på de medel som används för att övertala. Här utrönas det även vilka 

grundläggande strategier det är som används (Renberg, 2007). Vad i texten kan kopplas till:  

- Ethos 

- Logos 

- Pathos 
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Det ser för den analyserade bilden ut på följande vis: 

Ethos- Det utlovas 130 nya regionsbussar, nya biljettautomater och ny realtidsinformation. 

Genom förnyelse och ny teknik förmedlas en känsla av trygghet och förbättring. Rubriken och 

varumärkeslogotypen kan även utläsas på avstånd. 

Logos- 11 stycken konkreta förbättringar utlovas i en checklista. Det hänvisas även till 

hemsidan där fler förbättringar som ska utföras kan hittas. Det ska bli ”billigare” och 

”enklare” vilket är argument som vädjar till förnuftet. Genom att presentera det som ska göras 

i en lista visar UL på att problemen är inringade och lösningen också därför närmare. 

Pathos- En känsla av positivitet och hopp förmedlas genom löften om förbättring. Läget är 

under kontroll. Färgen är livlig och utstrålar också positivitet. 
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5.4.5   Steg 4: Argumentation  

 

Det fjärde steget innefattar själva analysen av innehållet där avsikten är att fastställa hur 

producenten går till väga för att påverka mottagarna (Renberg, 2007). Det uppnås genom att 

följande frågor ställs till framställningen: 

- Finns det en tydlig tes i texten och hur ser den i så fall ut? 

- Vilka argument som stöder tesen lyfts fram?  

- Vilka motargument till tesen bemöts? 

- Vilken hållbarhet, relevans och styrka har dessa argument? 

-  Vilka delar av argumentationen kan kopplas till ethos, logos, pathos? 

I denna analys ser det ut på följande vis:  

Tes: Tesen i bilden är påståendet ”Det blir bättre!” samt att konkreta förbättringar är 

planerade. 

Argument som stöder tes: De 11 punkterna på checklistan. Med löfte om t.ex. enkelhet och 

förnyelse i form av nya fordon, ny teknik och utökade linjer bygger man upp argument som 

stöder tesen. 

Vilka motargument till tesen bemöts: Att kollektivtrafik är förlegat. Att företaget inte skulle 

vara lyhörda eller klarsynta i de förväntningar som kunden har. Att de rustar för framtiden. 

Att de inte är medvetna om kundens verklighet; Att de inte vet om att kunden inte har tillgång 

till linjerna. Att de behöver digitaliseras. Att det behöver vara prisvärt och tryggt att åka.  

Vilken styrka och relevans har argumenten: Styrkan i argumenten är självsäkerheten i 

löften. Det positiva mantrat som upprepas förmedlar styrka. Formatet i presentationen 

förmedlar direkthet och enkelhet. Tillsynes medvetna om kundens behov. Upplevs som 

proaktiva genom att ha en lång rad åtgärder inför det som komma skall. 

Vilka delar av argumentationen kan kopplas till Ethos, logos och pathos:  

Ethos: Den väl genomtänkta och därför också väl utformade karaktären på framställningen 

väcker tillit. 

Logos: Det som står på listan är objektivt sätt goda saker. Det finns dock ingen försäkran på 

att de faktiskt kommer införlivas  

Pathos: Löfte om förbättring och den genomgående positiva tonen. Att UL är ärliga med sina 

brister och på så sätt ber om förståelse. 
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5.4.6    Steg 5: Stil 

 

Det femte steget analyserar utformningen av framställningen. Orden i framställningen måste 

kombineras på ett sådant sätt så att tanken som ska förmedlas blir framträdande. Först 

fastställs textens stil utifrån den klassiska retorikens definitioner. Det kan antingen vara 

högstil som är mycket korrekt och högtidlig och förekommer till exempel i traditionell 

predikan, förvalt, mellanstil eller lågstil (Renberg, 2007).  

- Högstil Är mycket korrekt och högtidlig och förekommer till exempel i traditionell 

predikan, förvaltningstext eller lagtext. 

- Mellanstil (sakprosa) enkelt, korrekt och vårdat språk. Vanligt i nyhetsförmedling och 

det som kännetecknas för sakprosa. 

- Lågstil utmärkes av ett ledigare och mer talspråksnära formuleringssätt. Jargong och 

slangspråk räknas hit. 

När textens stil har fastställs så analyseras framställningens stilfigurer. Utifrån vilken 

omfattning de förekommer i och vilken retorisk funktion de fyller i texten (Ibid).  

     Därefter analyseras det skriftliga och visuella framförandet vilket uppnås genom att ställa 

följande frågor.  

- Vilka språkhandlingar dominerar? 

- Vem är det som har ordet i texten? Det vill säga, vem ur vems synvinkel beskrivs 

världen. 

- Vem är det som tilltalas i texten och hur? 

Dessa frågor hjälper till att förstå den relation som etableras mellan producenten av texten och 

mottagarna (Ibid). 

I analys 1 ser det ut på följande vis: 

Stil: Texten är av mellanstil, det vill säga sakprosa. Den är tydlig och enkel att förstå. 

Stilfigurer: Bilden består inte av några skriftliga stilfigurer. Den retoriska bildfigur som 

används är den analoga checklistan som argumenten står skrivna på. Samt de rutor som finns 

framför påståendena. Checklistan är en metonymi för konkret handlingstagande (Wærn et al. 

2004). 
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5.4.7   Steg 6: Presentation 

 

Det sista steget är att sammanställa analysen av de olika delarna till en text. En ny text i sin 

helhet som innefattar de slutsatser och teman som analysen lyfter fram. (Renberg, 2007).  

     I sammanfattningen besvaras följande frågor: 

- Vad lyckades producenten särskilt bra med? 

- Fanns det något som producenten hade kunnat göra bättre?  

Presentation av den första analysen ser ut på följande vis: 

Denna framställning är en informerande framställning vars retoriska situation utspelar sig i 

Uppsala 2012. Publiken är människor som vistas i Uppsala län och behöver färdas inom 

Uppsala läns geografiska utrymme. Mottagaren är i en mer direkt mening dem människor som 

faktiskt passeras affischerna i det offentliga rummet. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Det blir bättre” vilket också är det huvudsakliga 

budskapet i framställningen. Centralt för bilden är en checklista som tydligt listar de 

planerade förbättringarna vilket tydliggör vad rubriken syftar till. Affischen har en livlig gul 

bakgrund och budskapet illustreras väldigt tydligt både visuellt och skriftligt. 

     Framställningens argument anspelar huvudsakligen på logik och består av löftet om 

förbättring samt de 11 konkreta förbättringarna utlovas (Lindqvist Grinde, 2011). Det faktum 

att förbättringarna illustreras visuellt med en checklista förstärker logosargumenten på ett sätt 

då det blir tydligt för mottagaren att se vad UL tänker förbättra. Styrkan i argumenten ligger i 

att UL självsäkert utlovar förbättring och förnyelse och illustrerar budskapet på ett tydligt sett. 

Checklistan är en metafor för konkret handlingstagande (Wærn et al. 2004). 

     Ethosvis så upplevs framställningen som väl utformad genom den höga kvalitén i 

checklistan och komponeringen mellan bildens olika delar, vilket installerar en känsla hos 

mottagaren(Ibid). 

Framställningen har ett uppenbart fokus på logos och bristen på pathosargument är tydlig. 

Visserligen utlovas löftet om förbättring och det finns en färggrann utformning vilket vädjar 

till mottagarens känslor men framställningen är väldigt avskalad och opersonlig. Det saknas 

företeelser med hög pathos då det inte finns några människor eller känsloladdade figurer med 

i bilden(Ibid). 
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5.5   Metodologiska och etiska reflektioner  

 

Om utrymme och tid hade funnits inom ramen för denna uppsats hade en komplettering i form 

av en semiotisk analys på denotativ och konnotativ nivå eventuellt kunnat ytterligare 

fördjupat uppsatsens analys. Att använda en retorikanalys där även visuell retorik behandlas 

är dock den mest lämpade metoden för denna studie, då till skillnad från semiotik, en visuell 

retorikanalys huvudsakligen fokuserar på den visuella argumentationen (Wærn et al. 2004). 

Vilket är det relevanta för den här studien, då syftet är att identifiera vilka argument UL 

använder sig av i sina kampanjer för att få fler människor att åka kollektivt samt att analysera 

hur ULs budskap till invånarna har förändrats de senaste sju åren.  

      Inom den typ av kvalitativ forskning som denna studie utför är validitet och reliabilitet 

svårare att mäta än vad det är inom kvantitativ forskning. Det innebär att det inte finns någon 

exakt mall att följa. (Hjerm et al. 2014, 82). Inom kvalitativ forskning brukar man prata om 

intern validitet och extern validitet. Intern validitet innefattar både begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. Extern validitet syftar på i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras. 

Då detta är en kvalitativ studie är inte syftet att bidra med generaliserbar kunskap, utan 

snarare att då djupare förståelse av ett konkret fenomen. Uppsatsen har visserligen som 

ambition att bidra med kunskap som andra kommuner kan dra lärdom av. Detta är däremot 

inte en del av syftet, vilket gör att den externa validiteten uppnås. För att visa medvetenhet 

och transparens i min roll som forskare är det viktigt att poängtera att det samhällsfenomen 

som studeras härstammar från min egen närmiljö, Uppsala. I detta fall är det däremot 

ingenting som påverkar studiens externa validitet, då det studerade fenomenet är av stor 

samhällsnytta och valet skedde inte på grund av dess geografiska tillgänglighet (Esaiasson et 

al. 2005). Begreppsvaliditeten i studien uppnås genom att de teoretiska begreppen 

operatonaliseras på ett lämpligt vis (Esaiasson et al. 2005, 61-63). 

     Reliabilitet handlar om mätningens kvalité och uppnås genom att inte begå slumpmässiga 

eller osystematiska fel. Hög validitet ligger till grund för hög reliabilitet. God 

begreppsvaliditet kombinerat med hög reliabilitet är lika med resultatvaliditet, vilket med 

andra ord betyder att man undersöker det man faktiskt avser att undersöka.  

     Det måste tas i beaktande att man som forskare går in i studien med en egen bakgrund och 

därmed också en unik uppsättning av värderingar, normer och föreställningar av världen 

(Hjerm et al. 2014). För att minska den subjektiva faktorn kommer materialet systematiseras 
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strikt och Bo Renbergs modell för retorikanalys följs mekaniskt. Det går dock inte att bortse 

från att det faktum att en viss tolkning sker vid användandet av kvalitativa metoder. 

Forskarens roll är alltid förenat med överväganden och en balansgång för att nå strikt 

objektivitet.  

     De överväganden som har gjorts under arbetets gång har varit att visa en tydlighet och 

transparens gällande det studerade materialet. Det har delgetts information om att 

kampanjerna som analyseras består av mer material än det som behandlas i just denna studie. 

Det beskrivs för vad det är för material som studeras, hur det valet har gått till och varför det 

har skett. Det är viktigt att poängtera att ingen från UL har fått uttala sig om materialval eller 

detta arbete överlag, vilket dock inte bedömts som nödvändigt utifrån arbetets utformning och 

metodologi (Esaiasson et al. 2005). 
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6.    Resultat och Analys 

 

Studiens analys är indelad i tre moment. Inledningsvis presenteras de retoriska analyserna för 

respektive kampanj. Det följs upp med en analys av hur Cialdinis sex principer för påverkan 

som presenterades i teorikapitlet har används av UL för att påverka invånare till att åka mer 

kollektivtrafik. 

     Slutligen sammanfattas resultatet för att fastställa hur budskapet och de identifierade 

argumenten har förändrats åren 2012-2018. För att ge läsaren en bättre förståelse av det 

material som analyserats så presenteras det här i uppsatsen, innan respektive retorikanalys 

presenteras.  

 

 

6.1    Retorikanalys 

 

Nedan presenteras resultatet från retorikanalyserna. Genomförandet av retorikanalysen har 

gått till i sex steg. Det sista steget i analysen innefattar en presentation av analysresultatet 

(Steg 1-5). Det innebär att analysen som har genomförts sammanfattas till en text. Det är 

denna sammanfattning som presenteras här. Hur analysmomentet har gått till i sin helhet 

presenterades i metodkapitlet. Samtliga retorikanalyser finns i sin helhet som bilagor.  
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6.1.1    Kampanj 1: ”Det blir bättre 
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Denna framställning är en informerande framställning vars retoriska situation utspelar sig i 

Uppsala 2012. Publiken är människor som vistas i Uppsala län och behöver färdas inom 

Uppsala läns geografiska utrymme. Mottagaren är i en mer direkt mening de människor som 

faktiskt passeras affischerna i det offentliga rummet. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Det blir bättre” vilket också är det huvudsakliga 

budskapet i framställningen. Centralt för bilden är en checklista som tydligt listar de 

planerade förbättringarna vilket tydliggör vad rubriken syftar till. Affischen har en livlig gul 

bakgrund och budskapet illustreras väldigt tydligt både visuellt och skriftligt. 

     Framställningens argument anspelar huvudsakligen på logik och består av löftet om 

förbättring samt de 11 konkreta förbättringarna utlovas (Lindqvist Grinde, 2011). Det faktum 

att förbättringarna illustreras visuellt med en checklista förstärker logosargumenten på ett sätt 

då det blir tydligt för mottagaren att se vad UL tänker förbättra. Styrkan i argumenten ligger i 

att UL självsäkert utlovar förbättring och förnyelse och illustrerar budskapet på ett tydligt sett. 

Checklistan är en metafor för konkret handlingstagande (Wærn et al. 2004). 

     Ethosvis så upplevs framställningen som väl utformad genom den höga kvalitén i 

checklistan och komponeringen mellan bildens olika delar, vilket installerar en känsla hos 

mottagaren(Ibid). 

     Framställningen har ett uppenbart fokus på logos och bristen på pathosargument är tydlig. 

Visserligen utlovas löftet om förbättring och det finns en färggrann utformning vilket vädjar 

till mottagarens känslor (Carlsson & Koppfeldt, 2008) men framställningen är väldigt 

avskalad och opersonlig. Det saknas företeelser med hög pathos då det inte finns några 

människor eller känsloladdade figurer med i bilden(Wærn et al. 2004).  
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6.1.2   Kampanj 2: ”Allt på ett kort” 
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Denna affisch är en informerande framställning var retoriska situation är Uppsala 2013. 

Publiken är människor som vistas inom Uppsala län landsgränser och framställningen tilltalar 

mer specifikt alla som är ägare av ett UL-kort. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Allt på ett kort” som skrivs i stor font. Det följs upp 

med den grafiska illustreringen av det nya UL- kortet med tre stycken bussar ovanpå. Bilden 

är väl genomtänkt genom hur deras olika färdmedel illustreras, den är även i hög kvalité vilket 

gör den väl utformad och bjuder in mottagaren till känna tillit inför UL. Stämpeln från 

europeiska unionen inger också förtroende hos mottagaren och talar till ethos (Wærn et al. 

2004). 

     Logosargumenten i framställningen kommer i form av att UL underlättar för deras 

resenärer (Lindqvist Grinde, 2011). Underlättningen sker genom att skapa ett nytt kort som 

ska gälla för alla typer av resor. Det belyses tydligt genom den grafiska illustreringen där ULs 

tre olika färdmedel (Stadsbuss, regionsbuss och pendeltåg) står ovanpå det nya kortet. Som 

mottagare är det enkelt att förstå framställningens budskap, genom att endast se bilden och 

rubriken (Wærn et al. 2004). UL erbjuder även kortet kostnadsfritt om det införskaffas innan 

ett visst datum, vilket också vädjar till logiken. Den avslutande uppmaningen ”Vi ses 

ombord!” tilltar pathos och kommunicerar en känsla av gemenskap. Mottagarna blir inbjudna 

till att ta del av och utnyttja ULs olika färdmedel (Lindqvist Grinde, 2011). 

     Även då framställningen förmedlar sitt budskap på ett tilltalande och tydligt sätt så finns 

det en frånvaro av fenomen som tilltalar mottagaren genom pathos. De grafiska 

illustreringarna, hur väl utformade de än må vara, är opersonliga och kan upplevas som icke-

familjära för mottagren (Wærn et al. 2004). 
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6.1.3   Kampanj 3: ”UL appen” 

 

Detta är en informerande framställning med det huvudsakliga budskapet att en ny applikation 

ska lanseras. Den retoriska situationen utspelar sig i Uppsala 2014 och publiken till 

framställningen är invånare och resenärer i Uppsala län. Kommunikationen sker med en tydlig 

ton. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Ny app” och följs upp med den grafiska 

illustrationen av en mobiltelefon som har applikationen öppnad. Applikationens funktioner 

visas genom att de ’väller ut’ ur telefonen. Detta gör att mottagaren, utan att behöva läsa 

texten, får en känsla för vilka funktioner applikationen består av. 

     Framställningen är väl utformad genom den höga kvalitén och det faktum att den är väl 

genomtänkt. Den är väl genomtänkt genom att applikationens funktioner illustreras enkelt och 

lättförståeligt. Detta talar till ethos och inger en känsla av förtroende hos mottagaren (Wærn et 

al. 2004). De logiska argument som används består av den smidigheten som finns i att skapa 

ett kort som ska gälla för samtliga transportmedel. UL underlättar för sina resenärer genom att 

samla användbara funktioner på samma plats (Lindqvist Grinde, 2011). Applikationen är även 
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kostnadsfri vilket talar till logos. Den grafiska illustreringen av de olika färdmedlen som står 

ovanpå det nya UL-kortet förstärker logosargumentet genom att mottagaren tydligt kan ta del 

av budskapet. 

     Pathosmässigt brister framställningen något. Färgen är visserligen positiv men i sin helhet 

är affischen avskalad och saknar föremål eller personer som väcker känslor till liv hos 

mottagaren (Wærn et al. 2004). 

 

6.1.4   Kampanj 4: ”ULSL kampanjen” 

 

Detta är en informerande framställning vars retoriska situation utspelar sig i Uppsala och 

Stockholm år 2015. Publiken till framställningen är resenärer som åker inom UL och SL och 

det huvudsakliga budskapet är att UL erbjuder en möjlighet för resenärer att resa inom UL 

och SLs gränser på samma biljett till ett bättre pris. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Hela UL” och följs upp med en grafisk bild på en 

jordglob som föreställer Uppsala och Stockholm. Bilden är väl genomtänkt genom jordgloben 

som representerar Uppsala och Stockholm. Detta gör att framställnigen upplevs som väl 

utformad vilket i sin tur talar till ethos och installerar en känsla av tillit hos mottagaren (Wærn 
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et al. 2004). De logiska argumenten består av att resenärer får möjlighet att införskaffa ett 

månadskort som gäller inom både ULs och SLs geografiska gränser till ett bra pris (Lindqvist 

Grinde, 2011). Jordgloben består av geografiska landmärken som kännetecknar respektive 

stad vilket gör att mottagaren förstår att det förställer Uppsala på ena sidan och Stockholm på 

andra sidan. Pathosmässigt framkallar jordgloben i framställningen en känsla av gemenskap 

(Wærn et al. 2004). Detta kombinerat med rubriken ”Hela UL” och avslutningen ”Hela SL” 

bjuder in mottagaren till det UL- och SL land som illustreras i kampanjen. Framställningen 

använder samtliga retoriska argumentsmedel, ethos, logos och pathos för att kommunicera sitt 

budskap (Ibid).  
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6.1.5   Kampanj 5: ”24h biljetten” 

 

Detta är en informerande framställning och den har sin retoriska situation i Uppsala och 

Stockholm år 2016. Publiken är de invånare som reser inom Uppsala län och Stockholm läns 

geografiska utrymme. Det huvudsakliga budskapet är att en 24timmarsbiljett lanseras som 

gäller inom både ULs och SLs gränser. 

     Framställningen inleds med en stor bild på en jordglob representerar ett UL och SL land 

vilket man ser tack vare de geografiska landmärken som visas. Bakgrunden består av 

natthimmel med måne och stjärnor på ena sidan och en dag på andra vilket innebär att ensa 

sidan av jorden är upplyst av solen och den andra är i mörker. 

     Utformningen av framställningen är väl genomtänkt och utförandet ser professionellt vilket 

talar vädjar till mottagarens ethos (Wærn et al. 2004). De logiska argument som används är att 

det är enkelt och bättre pris att åka genom UL och SL för samma biljett, som dessutom gäller i 
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24 timmar (Lindqvist Grinde, 2011). Visuellt förstärks logosargumenten genom jordgloben 

och bakgrunden som har ’natt’ på ena sidan och ’dag’ på andra sidan. Styrkan i 

framställningen ligger i att budskapet är tydligt förmedlat både skriftligt och visuellt. 

Pathosvis brister bilden något då det inte finns några direkta företeelser som vädjar till 

mottagarens känslor. Jordgloben som används har synts till i tidigare kampanjer vilket ger en 

viss igenkänningsfaktor men då framställningen är helt grafisk upplevs den som något 

opersonlig (Wærn et al. 2004). 

6.1.6   Kampanj 6: ”Nya linjenätet” 
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Detta är en informerande framställning vars retoriska situation utspelar sig i Uppsala år 2017. 

Publiken är invånare i Uppsala län och specifikt resenärer som reser med stadsbussarna i 

Uppsala. Det huvudsakliga budskapet är att ett nytt linjenät ska införas för stadsbussarna i 

Uppsala stad. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Nya linjenätet.” följs upp med kort information och 

en färgburk från vilken det rinner ut olika färger. Ethosmässigt resonerar framställningen med 

mottagaren genom att vara väl genomtänkt. Den är genomtänkt i form av färgerna som rinner 

ut och bildar olika linjer samt bildens kvalité. De olika färgerna visar på att det kommer vara 

olika linjer. Det har dock ingenting med färgen på bussarna att göra. Samtliga stadsbussar är 

gröna. Att den är väl genomtänkt gör att framställarens kunskap inte ifrågasätts och resterande 

argument blir lättare mottagna (Wærn et al. 2004). 

     Logosmässigt brister framställningen något då mottagaren inte får någon förklaring till 

varför det nya linjenätet ska införas eller hur det ska se ut(Lindqvist Grinde, 2011). Det 

informeras dock tydligt om vad som ska ske genom den grafiska illustreringen i 

framställningen. Budskapet förstärks genom metaforen av färgen som rinner ut och bildar det 

nya linjenätet. Pathosvis är framställningens färger är livfulla och positiva. De olika färgerna 

framkallar även en inneboende mångfaldskänsla och mottagaren blir inbjuden till att få mer 

information. Det finns dock en saknad av fenomen vädjar till mottagarens känslor (Wærn et 

al. 2004). 
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6.1.7   Kampanj 7: ”En enklar vardag 2.0” 

 

Detta är en informerande framställning som har sin retoriska situation i Uppsala 2018. 

Publiken är invånare och resenärer i Uppsala län och det huvudsakliga budskapet är att UL 

erbjuder resenärer som vanligtvis tar bilen att åka gratis kollektivt i 30 dagar. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Testa att göra skillnad i 30 dagar.” och följs upp 

med uttalandet ”Just nu bjuder vi på resan.” Bakgrunden består av ett fotografi på en UL 

regionsbuss som åker på landsväg i solnedgången. Ethosvis är framställningen väl 

genomtänkt och estetiskt tilltalande med solnedgången, den vackra miljön och ULs gula färg 

(Wærn et al. 2004). Framställningen består endast av ett logosargument vilket är att UL 

erbjuder resenärer en möjlighet att resa kostnadsfritt i 30 dagar, det är dock ett väldigt 

tilltalande argument som väger tungt (Lindqvist Grinde, 2011).  

     Framställningen lägger störst vikt på sina pathosargument. Den natursköna miljön som 

består av skog och äng, kombinerat med att UL uppmanar människor att skillnad genom att 

lämna bilen och istället åka kollektivt, ger mottagaren en chans att vara delaktig i främjandet 

av en bra miljö. Att erbjudandet är kostnadsfritt resonerer visserligen med den logiska sidan 

hos människan, men den huvudsakliga argumentationen i detta fall är främjandet av en bra 

miljö, vilket i allra högsta grad talar till pathos (Ibid). 
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6.2   Applicering av sex principer för påverkan  

 

Nedan analyseras ULs framställningar utifrån Cialdinis sex principer för påverkan. Det 

redogörs för i vilken utsträckning principerna förekommer i framställningarna. Analysen tar 

upp vilka principer som används för att påverka invånarna att åka kollektivtrafik samt vilka 

principer som borde finnas med, för att maximera graden av påverkan enligt Cialdini.   

6.2.1   ”Det blir bättre” 2012 

 

Den mest framträdande principen som används för att påverka invånare att åka kollektivtrafik 

i den första framställningen är auktoritetsprincipen. Cialdini menar att auktoritetssymboler har 

större påverkan på människor än själv auktoriteten i sig. UL ägs av landstinget Region 

Uppsala (Kollektivtrafikförvaltningen UL, 2018). Detta gör dem till en auktoritet och ULs 

symbol till en auktoritetssymbol. ULs symbol syns väldigt tydligt nere i det högra hörnet 

(Cialdini, 2005). Enligt Cialdini är människor benägna att lyssna och lita på auktoriteter, utan 

att egentligen veta varför, därför är denna princip aktuell i ULs kampanjer (Ibid). 

     Reciprocitetsprincipen är också aktiv i denna framställning då UL för en dialog med 

mottagaren och utlovar förnyelse och förbättring. Utöver det finns det inga principer 

närvarande i framställningen (Ibid). 

 

6.2.2   ”Allt på ett kort” 2013 

 

De principer som syns till i den andra framställningen först och främst reciprocitetsprincipen. 

UL bjuder resenärer på kortavgiften, om det införskaffas innan ett visst datum. Det kan liknas 

vid det som Cialdini beskriver som smakprov (Cialdini, 2005). Utifrån hans princip är det 

större chans att kunden faktiskt väljer att införskaffa busskortet då de får ett ’smakprov’ på 

tjänsten genom ett kostnadsfritt kort, som annars kostar (Ibid). 

     Nästa princip som är närvarande i denna framställning är principen om förpliktelse och 

konsekvens. Detta eftersom budskapet handlar om ett nytt kort som gäller på samtliga av ULs 

färdmedel. Enligt Cialdinis princip så förpliktar sig resenärerna till att åka kollektivtrafik 

genom att införskaffa ett kort som de kan använda. Genom att ta det första beslutet så är 

chansen mycket större att de fortsätter agera i samma linje, vilket är att åka kollektivtrafik 

(Ibid).  
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     Vad som saknas i framställningen och som enligt Cialdini hade kunnat generera större 

påverkan är principerna sociala bevis eller sympati hade används. Sociala bevis hade 

exempelvis kunnat ta form av bilder på andra människor som åker buss och håller i 

busskortet. Mottagaren till framställningen hade då sett att det är andra människor som 

använder det här kortet och enligt Cialdinis principer så hade sannolikheten ökat att 

mottagaren också införskaffar kortet. I förlängning hade också principen om sympati kunnat 

generera större påverkan om människor hade synts till i framställningen. Enligt Cialdini är de 

största faktorerna som väcker sympati attraktiva människor och människor som liknar oss 

själva. Om attraktiva personer eller helt enkelt bara vanliga människor hade synts till i 

framställningen så hade det ökat graden av påverkan (Cialdini, 2005). 

     Även i denna framställning syns ULs symbol väldigt framträdande längst ner i högra 

hörnet vilket aktiverar auktoritetsprincipen för mottagaren. Ytterliggare en symbol i 

framställningen som utstrålar auktoritet är stämpeln från europeiska unionen (Ibid). 

 

6.2.3   ”Ny app” 2014 

 

Den tredje framställningen från UL använder reciprocitetsprincipen till en stor grad. Den 

applikation som de presenterar, vilket innehåller flera användbara funktioner, erbjuds helt 

gratis från UL. Enligt Cialdinis princip, är det mycket stor chans att mottagaren återgäldar det 

genom att utnyttja ULs tjänster (Cialdini, 2005). Det faktum att applikationen är kostnadsfri 

aktiverar i förlängning också mottagarens känsla av förpliktelse. Om mottagaren väljer att 

ladda ner applikationen har de förpliktat sig till att utnyttja ULs tjänster. Sannolikheten att 

mottagaren är konsekvent i det handlingstagande och fortsätter att använda ULs tjänster är 

enligt Cialdinis princip ’förpliktelse och konsekvens’ mycket stor (Ibid). 

     Återigen är auktoritetsprincipen närvarande genom ULs logotyp nere i det högra hörnet. 

Bristen på övriga principer är även i denna framställning uppenbar. Applikationen och dess 

funktioner som visas i framställningen sker genom en grafisk illustrering och det finns en total 

avsaknad av sociala bevis. Det finns inte någonting i framställningen som ger mottagaren 

bevis på att andra människor använder applikationen. Enligt Cialdinis princip hade påverkan 

ökat om framställningen exempelvis hade innehållit andra människor som använder 

applikationen. I förlängning hade också sympatiprincipen blivit aktiverad ifall de 

människorna hade varit attraktiva eller om det hade funnits en likhetsfaktor (Ibid).  
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6.2.4   ”ULSL kampanjen” 2015 

 

Auktoritetsprincipen är den mest framträdande principen som används för att påverka i den 

fjärde framställningen. ULs logotyp är visserligen inte synlig, men det är ändå tydligt att det 

är UL som kommunicerar med mottagaren. Det som gör att auktoriten förstärks i 

framställningen är det faktum att UL sammarbetar med SL. Enligt Cialdini innebär samarbetet 

mellan dessa auktoriteter att graden av påverkan ökar. Det är med andra ord större chans att 

mottagaren blir påverkad till att utnyttja erbjudandet (Cialdini, 2005). 

     Erbjudandet innefattar att resenärer får resa fritt inom hela UL och hela SL i hela 30 dagar. 

Om mottagaren väljer att införskaffa erbjudandet så förpliktar de sig till att använda det och 

därmed också till att utnyttja kollektivtrafiken (Ibid). Enligt Cialdini är sannolikheten 

dessutom mycket stor att de väljer att vara konsekventa i sitt handlande därmed fortsätta att 

använda ULs framtida erbjudanden (Ibid). 

     Övriga principer är frånvarande i framställningen. Den grafiska illustreringen är inget 

socialt bevis på att andra människor använder erbjudandet och bristen på människor i 

framställningen hindrar sympatiprincipen från att aktiveras (Ibid). 

 

6.2.5   ”24H biljetten” 2016 

 

Den femte framställningen använder auktoritetsprincipen mycket starkt genom de 

auktoritetssymboler som är synliga. ULs logotyp längst ner i det högra hörnet och mest 

framträdande, ULs och SLs symboler som sitter ihop som en biljett i mitten. Samarbetet 

mellan auktoriteterna förstärker principen och gör att sannolikheten ökar för att mottagaren 

ska acceptera erbjudandet (Cialdini, 2005). 

     Reciprocitetsprincipen går också att utläsa i framställningen. Genom att UL erbjuder ett 

prisvärt erbjudande som gynnar deras resenärer, är det enligt Cialdinis princip stor chans att 

resenärerna visar reciprocitet och återgäldar genom att i framtiden utnyttja ULs tjänster (Ibid). 

Om mottagaren väljer att acceptera erbjudandet så aktiveras också principen förpliktelse och 

konsekvens. Det är enligt principen stor chans att mottagaren som väljer att införskaffa 

24timmarsbiljetten är konsekvent i sitt handlande och därefter forsätter att resa med UL och 

också acceptera deras erbjudanden (Ibid). 

     Det är även i denna framställning en frånvaro av principerna sociala bevis och sympati, 
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som enligt Cialdini hade ökat graden av påverkan. Det hade kunnat uppnås genom att visa 

exempel på andra människor som använder 24timmarsbiljetten (Cialdini, 2005). 

 

6.2.6   ”Nya linjenätet” 2017 

 

Den sjätte framställningen från UL som analyserats anspelar väldigt starkt på 

auktoritetsprincipen. ULs symbol är väldigt framträdande nere i det högra hörnet och 

kommunikationen är väldigt direkt och har en auktoritär ton (Cialdini, 2005).  

     Det faktum att UL ska lansera ett nytt linjenät för invånarna kan kopplas till 

reciprocitetsprincipen. UL erbjuder något i förhoppning att fler resenärer ska utnyttja deras 

tjänst och åka kollektivt, enligt Cialdinis princip ökar detta graden av påverkan (Ibid). 

Utöver det är framställningen väldigt avskalad och det finns en tydlig saknad av övriga 

påverkansprinciper. Det används inga sociala bevis eller företeelser som väcker sympati, 

vilket enligt Cialdini hade kunnat generera större påverkan (Ibid). 

 

6.2.7   ”En enklare vardag 2.0” 2018 

 

Den sista framställningen som analyserats avviker tydligt från föregående framställningar i 

det att detta är den enda framställning som inte enbart består av grafiska illustreringar. Det är 

också den enda framställning som använder samtliga sex principer för att påverka mottagaren. 

Först och främst, bussen som åker på landsvägen kan liknas vid ett socialt bevis, då 

mottagaren får se ett exempel på hur ULs tjänst faktiskt ser ut. Det syns visserligen inte några 

människor i framställningen, vilket hade maximerat effekten av principen för sociala bevis 

men med lite fantasi förstår mottagaren att bussen är full av människor (Cialdini, 2015). 

Sympatiprincipen är också närvarande i denna framställning och den tar form genom att de 

människor som är vana att åka buss på landsvägar kan känna en likhet och samhörighet till 

den situation som presenteras i framställningen (Ibid). 

     Reciprocitetsprincipen används genom att UL erbjuder kostnadsfritt resande i 30 dagar. 

Genom att erbjuda ett smakprov på deras tjänst så är chansen mycket stor att resenären 

återgäldar genom att fortsätta utnyttja ULs tjänster (Ibid). I förlängning aktiverar detta 

erbjudande knapphetsprincipen för påverkan då erbjudandet är formulerat på ett vis som 
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antyder att det finns ett knappt utbud. ”Tar du vanligtvis bilen till jobbet? Då har du chans att 

bli testresenär”. Genom att lägga upp erbjudandet som något det finns begränsad tillgång av, 

är det enligt Cialdini stor chans att mottagaren ansöker om erbjudandet (Cialdini, 2005). 

     När mottagaren väl förpliktat sig genom att acceptera erbjudandet så är också chansen 

mycket stor att den i framtiden är konsekvent i sitt handlande och väljer att fortsätta resa 

kollektivt med UL (Ibid). Auktoritetsprincipen framträdande även i denna framställning då 

ULs logotyp återigen syns väldigt tydligt nere i det högra hörnet. Även det faktum att UL 

uppmanar mottagaren att göra skillnad och att tonen i framställningen är något auktoritär 

resonerar med denna princip (Ibid).  
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6.3   Sammanställning av analys 

 

Nedan ges en sammanställning av vilka argument och vilka av Cialdinis principer för 

påverkan som förekommit i de analyserade framställningarna. Det visas även hur dessa, samt 

budskapet från UL, har förändrats över tid. För att ge läsaren en bättre förståelse presenteras 

resultatet i en tabell där budskap, argumentation och Cialdinis principer för påverkan 

sammanfattas. Därefter förs en diskussion kring förändring över tid. 

 

Kampanj: 

 

2012 - 

”Det blir 

bättre” 

 

2013 - 

”Allt på 

ett kort” 

 

2014 - ”Ny 

app” 

 

2015 - 

”ULSL 

kampanjen” 

 

2016 – 

”24H 

biljetten” 

 

2017 - 

”Nya 

linjenätet” 

 

2018 – ”En 

enklare 

vardag 2.0” 

 

Budskap: 

 

Det blir 

bättre. 

 

Nytt UL-

kort som ska 

underlätta 

för resenärer 

 

Ny 

applikation 

med 

hjälpsamma 

funktioner 

som ska 

underlätta. 

 

Underlättning 

för resenärer 

genom biljett 

som gäller i 

UL och SL 

 

Underlättning 

för resenärer 

genom biljett 

som gäller i 

UL och SL 

 

Nytt linjenät. 

 

Främjandet av 

miljön. 

Uppmaningen 

att göra 

skillnad. 

 

Argumentation:  

 

Logos i form 

av löftet om 

förnyelse 

och 

förbättring. 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

 

Stark ethos i 

väl 

utformning 

samt EU 

stämpel. 

Logos i 

form av 

enkelhet och 

smidighet. 

 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

Logos i 

form av 

kostnadsfritt 

och 

praktiskt.  

 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

Logos i form 

av prisvärt 

erbjudande. 

Pathos i form 

av jordgloben. 

 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

Logos i form 

av prisvärt 

erbjudande. 

Pathos i form 

av 

jordgloben. 

 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

Logos i form 

av 

illustrationen 

som 

förstärker 

budksapet 

 

Ethos i form av 

väl utformning. 

Logos i form 

av gratis resa i 

30 dagar. 

Pathos i form 

av främjandet 

av miljön. 

 

Principer för 

påverkan: 

Reciprocitet.  

Auktoritet.  

Reciprocitet. 

Förpliktelse 

och 

konsekvens. 

Auktoritet. 

Reciprocitet.  

Förpliktelse 

och 

konsekvens. 

Auktoritet. 

Förpliktelse 

och 

konsekvens. 

Auktoritet. 

Reciprocitet. 

Förpliktelse 

och 

konsekvens. 

Auktoritet. 

Reciprocitet 

Auktoritet. 

Samtliga sex 

principer 

används. 
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Ett genomgående tema som identifierats från de analyserade framställningarna är att UL 

lägger mycket stort fokus på att försöka underlätta för sina resenärer. I den första 

framställningen ges det ett löfte om förbättring till mottagaren. Elva stycken konkreta 

förbättringar listas, där samtliga innebär ett enklare kollektivtrafiksresande för ULs resenärer. 

Det följs sedan upp med kampanjer där UL också presenterar funktioner och erbjudanden som 

är till för att underlätta för deras resenärer som exempelvis deras nya kort, applikation och 

möjlighet för resenärer att resa mellan ULs och SLs gränser. Det är egentligen bara den sista 

kampanjen som är avvikande då den inte bara lägger fokus på att underlätta för resenärer utan 

också har budskapet att värna om miljön. 

     Gällande vilka argument som UL använder så är det självklart varierande beroende på vad 

kampanjen handlar om, men en genomgående tendens som identifierats i de analyserade 

framställningarna är att UL konsekvent lägger stort fokus på ethos genom deras väl 

genomtänkta och väl utformade framställningar (Wærn et al. 2004). UL använder också 

logosargument i stor utsträckning. Majoriteten av de analyserade framställningarna har en 

mycket framträdande logos då de logiska argument som förs ”backas upp” och förstärks av de 

grafiska illustreringarna (Lindqvist Grinde, 2011; Wærn et al. 2004). Detta gör att argumenten 

blir enkelt för mottagaen att avläsa, och budskapet går lättare fram. Den kampanj som avviker 

från detta är framställningen från den sista kampanjen ”En enklare vardag 2.0”. Där finns det 

visserligen en väldigt stark logosargumentation genom att de erbjuder gratis resande men den 

huvudsakliga argumentationen kommer i form av pathos. UL uppmanar resenärer att göra 

skillnad och lämna bilen hemma, det backas upp av den natusköna miljön i bakgrunden. 

Logosargumentet används för att förstärka framställningens pathosargument (Ibid). Bortsett 

från den sista kampanjen så finns det en tydlig frånvaro av pathosargument i ULs 

framställningar. Den grafiska designen med animerade illustreringar som förekommer på sex 

av sju framställningar är svag känslomässigt. Den må vara effektiv i att förstärka 

logosargumenten men när det kommer till pathos och känslor har den i en retorisk mening 

ingen bäring. Den kan upplevas som opersonlig och saknar företeelser som framkallar känslor 

hos mottagaren (Ibid). 

     Ett genomgående tema i samtliga framställningar är bristen på skriftliga stilfigurer. Enligt 

den klassiska retoriken är det ett väldigt effektivt medel att använda som retoriker för att 

förstärka sina argument. Dessa stilfigurer behöver inte heller vara komplicerade eller ta 

mycket utrymme, vilket betyder att deras frånvaro i framställningarna blir något märklig. 

Användandet av skriftliga stilfigurer hade kunnat förstärka ULs argumentation (Lindqvist 

Grinde, 2011). Visuella stilfigurer eller så kallade bildfigurer var däremot något som UL 
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använde i sin argumentation. Exempelvis i deras kampanj ”Nytt linjenät” användes målarfärg 

som rann ut och bildade linjer som en metafor till deras nya linjenät (Wærn et al. 2004). 

      Gällande Cialdinis sex principer för påverkan är det tydligt att den mest förekommande 

principen är auktoritetsprincipen, som är närvarande i samtliga sju framställningar. Det 

faktum att UL betraktas som en auktoritet ligger enligt Cialdini i ULs fördel då det inte är 

något som kommer förändras, ULs kommunikation och försök till att påverka kommer alltid 

att backas av auktoritetsprincipen (Cialdini, 2005). Reciprocitetsprincipen är också något som 

UL frekvent använder för att påverka och syns till i sex av sju framställningar. Den kommer 

ofta i form av att UL ger så kallade gratisprover eller smakprover, men också genom att det 

finns en inbjudande ton och ett utbyte i ULs kommunikation. De ger löften om förbättring och 

kommer med flera typer av investeringar, som exempelvis en applikation och bra erbjudanden 

som mottagaren kan tänkas visa reciprocitet gentemot (Cialdini, 2005). Principen om 

förpliktelse och konsekvens är påfallande i flera av ULs framställningar och det är också den 

principen som tillsynes appliceras på lämpligast vis. Genom att ge bra erbjudanden för resor 

och genom att erbjuda kostnadsfria applikationer och tjänster är det stor chans att mottagaren 

förpliktar sig till att fortsätta göra det, särskilt om upplevelsen blir positiv (Ibid). 

     Vad som blir tydlig efter analys av materialet är inte bara förekomsten av vissa principer 

för påverkan, utan också bristen av vissa principer. Sociala bevis används inte alls i de sex 

första framställningar, och utnyttjas inte till fullo när den väl dyker upp i ”En enklare vardag 

2.0”. Det finns en total avsaknad av ansikten och människor i samtliga framställningar, vilket 

enligt Cialdini är en något som påverkar väldigt mycket (Ibid). Likaså med sympatiprincipen, 

människor tenderar att visa stor sympati för attraktiva människor och människor som liknar 

oss själva. Genom att inkludera människor på något vis i framställningarna så hade den 

principen kunnat bli aktiverad och påverkan hade i förlängning ökat (Ibid). 

     Den minst framträdande principen är knapphetsprincipen. Den syns bara till i sista 

framställningen när UL kommer med ett erbjudande som verkar exklusivt. Det är dock helt 

naturligt att denna princip inte förkommer oftare, då kollektivtrafiken är något som ska vara 

tillgängligt för alla. Att då förmedla budskapet att ULs tjänst skulle vara av begränsad tillgång 

hade inte varit särskilt passande. Därför är det helt naturligt att den inte finns med och det har 

heller inte ägnats någon större uppmärksamhet till den i analyserna, utöver i den framställning 

där den faktiskt syntes till (Ibid). 
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7.   Slutdiskussion  

 

Följande kapitel redogör för uppsatsens slutsatser som bygger på studiens analys. Det ges 

även förslag på framtida forskning och kritik av studien. 

 

7.1   Uppsatsens syfte 

 

Syftet med denna uppsats har varit att identifiera vilka argument UL använder sig av i sina 

kampanjer för att få fler människor att åka kollektivt samt att analysera hur ULs budskap till 

invånarna har förändrats de senaste sju åren. Utifrån syftet utformades två frågeställningar: 

Vilka argument tillämpar UL i sina kampanjer för att uppnå Uppsala kommuns miljömål för 

kollektivtrafiken? 

 

Hur har argumenten för att påverka målgruppen förändrats under perioden år 2012-2018? 

 

För att uppfylla syftet och svara på forskningsfrågorna har en retorikanalys genomförts på ett 

urval material från UL kampanjer (7 stycken affischer, en för respektive år 2012-2018). 

Kampanjerna valdes ut baserat på omfattning. Robert Cialdinis sex principer för påverkan har 

också använts i analysen för att undersöka hur UL använder dessa för att påverka målgruppen 

att åka mer kollektivt.  

Studiens resultat visar att UL huvudsakligen använder ethos- och logosargument i sin 

argumentation för att övertala människor att åka mer kollektivtrafik och att det finns en tydlig 

brist på pathosargument som anspelar på mottagarens känslor. Budskapet som UL förmedlar 

till invånarna har mellan år 2012 och 2017 bestått av ”enkelhet och underlättande för 

resenärer” Det var först i den sista framställningen år 2018 som ULs budskap handlade om 

miljön, och argumentationen tilltalade pathos. Ethosargumenten, som syftar till att skapa tillit, 

kommer i form av att UL presenterar väl genomtänkta och väl utformade framställningar, 

vilket gör att mottagaren blir benägen att tro på det som framställaren förmedlar (Wærn et al. 

2004). Logosargumenten, som syftar till att spela på mottagarens logik, kommer i form av att 

UL erbjuder kostnadsfria tjänster (deras applikation, möjlighet att resa gratis i 30 dagar och 

gratis kortavgift), erbjudanden som underlättar för resenärer (möjligheten att resa mellan ULs 

och SLs gränser, applikation), samt deras förmåga att förstärka och tydliggöra dessa argument 
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genom de grafiska illustreringarna (Ibid). 

     Utifrån Cialdinis sex principer för påverkan, använder UL huvudsakligen auktoritet, 

reciprocitet och förpliktelse och konsekvens för att påverka målgruppen att åka mer 

kollektivtrafik (Cialdini 2005).  

     För att ge läsaren en bättre förståelse för denna diskussion visas nedan samma tabell som 

presenterades i analyskapitlet. 

 

 

Kampanj: 

 

2012 - 

”Det blir 

bättre” 

 

2013 - 

”Allt på 

ett kort” 

 

2014 - ”Ny 

app” 

 

2015 - 

”ULSL 

kampanjen” 

 

2016 – 

”24H 

biljetten” 

 

2017 - 

”Nya 

linjenätet” 

 

2018 – ”En 

enklare 

vardag 2.0” 

 

Budskap: 

 

Det blir 

bättre. 

 

Nytt UL-

kort som ska 

underlätta 

för resenärer 

 

Ny 

applikation 

med 

hjälpsamma 

funktioner 

som ska 

underlätta. 

 

Underlättning 

för resenärer 

genom biljett 

som gäller i 

UL och SL 

 

Underlättning 

för resenärer 

genom biljett 

som gäller i 

UL och SL 

 

Nytt linjenät. 

 

Främjandet 

av miljön. 

Uppmaningen 

att göra 

skillnad. 

 

Argumentation:  

 

Logos i 

form av 

löftet om 

förnyelse 

och 

förbättring. 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

 

Stark ethos i 

väl 

utformning 

samt EU 

stämpel. 

Logos i 

form av 

enkelhet och 

smidighet. 

 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

Logos i 

form av 

kostnadsfritt 

och 

praktiskt.  

 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

Logos i form 

av prisvärt 

erbjudande. 

Pathos i form 

av jordgloben. 

 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

Logos i form 

av prisvärt 

erbjudande. 

Pathos i form 

av 

jordgloben. 

 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

Logos i form 

av 

illustrationen 

som 

förstärker 

budskapet 

 

Ethos i form 

av väl 

utformning. 

Logos i form 

av gratis resa 

i 30 dagar. 

Pathos i form 

av främjandet 

av miljön. 

 

Principer för 

påverkan: 

Reciprocitet.  

Auktoritet.  

Reciprocitet. 

Förpliktelse 

och 

konsekvens. 

Auktoritet. 

Reciprocitet.  

Förpliktelse 

och 

konsekvens. 

Auktoritet. 

Förpliktelse 

och 

konsekvens. 

Auktoritet. 

Reciprocitet. 

Förpliktelse 

och 

konsekvens. 

Auktoritet. 

Reciprocitet 

Auktoritet. 

Samtliga sex 

principer 

används. 
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Denna tabell ger en tydlig bild av vilka argument UL tillämpar i sina kampanjer för att uppnå 

Uppsala kommuns miljömål för kollektivtrafiken och hur budskapet till invånarna har 

förändrats de senaste sju åren. Det illustreras också vilka principer för påverkan som används 

i deras kampanjer. Efter att ha analyserat de utvalda framställningarna från ULs kampanjer 

utifrån klassisk retorik och Cialdinis sex principer för påverkan går det att fastställa en del 

teman. Först och främst så är auktoritetprincipen och ethosargument närvarande i samtliga av 

ULs framställningar. Utifrån denna analys verkar det vara kärnan i ULs argumentation och 

försök till att påverka målgruppen. UL anspelar också starkt på Logos i sina argument, vilket 

ofta kan länkas till Cialdinis reciprocitetsprincip, då logiska argument ofta innebär 

kostnadsfria eller bra erbjudanden, vilket aktiverar en reciprocitetskänsla hos mottagaren. 

Logos är nära relaterat till Cialdinis princip ’förpliktelse och konsekvens’, vilket också 

förekommer i flera framställningar. Detta är då logiska argument i stor grad aktiverar 

människans känsla av förpliktelse (Cialdini, 2005). 

     Ytterligare ett tema som identifierats i det studerade materialet är att det finns en tydlig 

avsaknad av pathosargument i ULs framställningar, förutom i ULs kampanj ”En enklare 

vardag 2.0”. Detta var den första av de analyserade framställningarna som avvek från de 

grafiska illustreringar och den design som använts i tidigare framställningar. Den anspelade 

starkt på mottagarens känslor genom att uppmana mottagaren att vara delaktig i att rädda vår 

miljö. Den framställningen var inte bara avvikande i ett retorsikt avseende. Budskapet hade 

mer eller mindre varit densamma i tidigare kampanjer och handlat om ’enkelhet och 

underlättande för resenärer’. I denna kampanj gick det till att handla om ’gör skillnad, lämna 

bilen hemma’. ”En enklare vardag 2.0” var också den första av ULs framställningar som 

innehöll Cialdinis principer ’sociala bevis’ och ’sympati’. Dessa principer, som enligt Cialdini 

är väldigt effektiva vid försök till påverkan, hade varit helt frånvarande i tidigare 

framställningar. Ett intressant fynd i studien är hur nära relaterade dessa principer är med 

retorikens pathos (Cialdini, 2005; Lindqvist Grinde, 2011). Sammanfattningsvis  

     Denna studie har även som ambition att diskutera uppsatsens resultat ur ett vidare 

samhällsperspektiv för att överlägga huruvida andra kommuner i Sverige kan dra lärdom av 

Uppsala. Mellan åren 2012-2017 har antalet påstigningar i kollektivtrafiken i Uppsala län ökat 

från 30200 antal påstigningar per år 2012, till 39922 antal påstigningar per år 2017, vilket är 

en procentuell ökning av 32.19% (Trafikanalys, 2018). En slutsats skulle då rimligen kunna 

vara att UL har lyckats i sitt försök att övertala invånare att åka mer kollektivtrafik. Det är 

dock inte riktigt så enkelt. Befolkningsstatistik från Uppsala kommun visar att befolkningen 

har ökat från 202 625 invånare år 2012 till 219 914 invånare år 2017 (Statistiska 
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Centralbyrån, 2018). Det är också en ökning, dock bara på 8.53%. Antal påstigningar i 

kollektivtrafiken har alltså ökat i större grad än vad antalet invånare har gjort. Trots den här 

informationen är det fortfarande inte möjligt att dra en direkt parallell med ULs 

kommunikation och ökningen i kollektivtrafiken. Det är dock en korelation som är värt att 

nämna i uppsatsen.  

     Här är det lämpligt att knyta tillbaka till rapporterna som presenterades i tidigare forskning. 

Hansson et al. (2018) konstaterar att kommuner som har i sin målsättning att öka 

kollektivtrafiken, (vilket Uppsala kommun har) också vidtar konkreta åtgärder för att öka 

kollektivtrafiken. Det har visat sig vara effektivare i än vad det är att ha målsättning om 

minskad biltrafik. Trenden av ökad kollektivtrafik i Uppsala län skulle alltså kunna komma 

ifrån att Uppsala kommun har det i sin målsättning och därför också vidtar åtgärder mot det 

målet. Rapporten avslutar också med en rekommendation om att samtliga kommuner bör 

lägga större vikt vid sitt arbete gentemot mindre tätorter i kommunen för att öka 

kollektivtrafiken(Hansson et al. 2018). Utifrån denna studie stämmer deras utlåtande, då UL i 

de analyserade framställningarna lägger sitt största fokus på Uppsala stad. Vilket i sig inte är 

konstigt då majoriteten av befolkningen bor där men det är möjligt att en kommunikation till 

en bredare målgrupp hade genererat större aktivitet i kollektivtrafiken. Även Robert Hrelja 

(2018) konstaterar i sin rapport att kommunerna lägger större fokus på sitt arbete i 

tätbefolkade centralorter jämfört med mindre tätorter. 

     Övriga reflektioner är att de mål för kollektivtrafiken som Uppsala kommun har satt upp 

som delmål i deras arbete mot en bättre miljö borde förmedlas tydligare till Uppsala kommuns 

invånare. Det bör finnas en viss transperens mellan de politiska målen och den public service 

som UL sysslar med. Då målet som ska uppnås är så pass viktigt och berör oss alla, borde 

invånarna få en möjlighet att vara delaktig i den förändring som behöver ske. ULs sista 

framställning ”En enklare vardag 2.0” lyckas med att kommunicera det. Det finns därför 

ytterligare anledning att forska om och ha en kontinuerlig uppfattning om vad kunden känner 

inför de politiska miljömålen och inför kollektivtrafiken. 
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7.2   Förslag till framtida forskning  

 

Under arbetet med denna studie har det tillkommit en hel del nya infallsvinklar inom ämnet 

som skulle kunna användas i framtida studier. Denna uppsats har fokuserat på att identifiera 

vilka argument UL använder sig av i sina kampanjer för att få fler människor att åka kollektivt 

samt att analysera hur ULs budskap till invånarna har förändrats de senaste sju åren. 

Analysmaterialet har således bestått av framställningar från ULs kampanjer. Det finns dock 

fortfarande ett behov av att ta reda på hur väl deras argument och kommunikation fungerar. 

Det hade därför varit intressant att utföra en studie för att ta reda på vad allmänheten tycker 

om ULs kommunikation, det hade verkat som ett mycket bra komplement till resultatet som 

framkommit i den här uppsatsen. En sådan studie hade kunnat ta form genom att utföra 

fokusgruppsintervjuer med deltagare från Uppsala kommun där de först fick ta del av ett urval 

från ULs kampanjer kompletterat med en kvantitativ enkätundersökning där invånare i 

Uppsala kommun fick svara på frågor gällande ULs kampanjer och material. 
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Bilaga 1 Analys 1: UL kampanj 2012- Det blir bättre. 
 

Analysens syfte: Analysen är av en sändarorienterad och ämnesorienterad karaktär. Detta 

då syftet med uppsatsen är att identifiera vilka argument Upplands Lokaltrafik (UL) använder 

sig av i sina reklamkampanjer för få fler människor åka kollektivt samt att analysera hur ULs 

budskap till invånarna förändrats de senaste 6 åren. 

 

 

Steg 1: Kontexten 

 

 Genre: Den analyserade reklambilden är en informerande framställning. Detta då 

bilden föreställer en checklista med saker att göra där UL beskriver flertal 

förbättringar de har för avsikt att uträtta under år 2012. 

 

 

 Den retoriska situationen: Den retoriska situationen till framställningen utspelar sig i 

Uppsala 2012.  

 Publiken: Publiken till framställningen är Uppsala kommuns invånare. Det är en bred 

målgrupp då den inte fokuserar eller riktar sig till några särskilda individer utan till 

alla ULs resenärer. 

 

 

 Det retoriska problemet: Det retoriska problemet som framställaren bemöter i denna 

kampanj är det faktumet att det fanns flera aspekter med UL som var i stort behov av 

förbättring. Kampanjen visar att UL är medvetna om det genom att visa en stor 

checklista. 
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 Talaren och författaren: Sändaren av framställningen är UL och de kommunicerar 

med mottagarna via auktoritär men vänlig ton. Texten är väldigt kort, koncist och har 

en betryggande ton om att saker och ting kommer bli okej. 

 

Steg 2: Dispositionen 

 

1. Inledningen- Består av ett påstående ”Det blir bättre!” som skrivs i stor font. 

2. Bakgrunden- Består av texten ovanför checklistan som lyder ”Att göra 2012”’ 

3. Tesen- Det huvudsakliga budskapet är att UL är medvetna om att de har problem, men 

att de ska åtgärda dem under året. 

4. Argumentationen- Argumenten består av 11 stycken förbättringar som UL ska utföra 

under 2012. Exempelvis ”130 helt nya regionsbussar” eller ”Familjerabatt på 

helgerna”. De påstår även att de ska åtgärda ytterligare problem, som man kan ta del 

av genom att besöka deras hemsida.  

5. Avslutningen- Framställningen avslutas genom en kort text i mindre typsnitt som 

lyder ”Det här är några av de planerade förbättringar som kommer att genomföras 

under 2012. Se hela listan med tidsplaner och beskrivningar på ul.se”. 

 

Steg 3: Argumentationsmedel 

 

Steg 3 ämnar utröna vilka argumentationsmedel som används i framställningen. Ethos, logos 

och pathos tas ut både från texten och från den visuella retoriken. 

Ethos- Löftet om förbättring. Det utlovas 130 nya regionsbussar, nya biljettautomater och ny 

realtidsinformation. Genom förnyelse och ny teknik förmedlas en känsla av trygghet och 

förbättring. Färgen fångar uppmärksamhet och typsnittet är lättläst. Rubriken och 

varumärkeslogotypen kan även utläsas på avstånd. 

Logos- 11 stycken konkreta förbättringar utlovas i en checklista. Det hänvisas även till 

hemsidan där fler förbättringar som ska utföras kan hittas. Det ska bli ”billigare” och 

”enklare” vilket är argument som vädjar till förnuftet. Genom att presentera det som ska göras 

i en lista visar UL på att problemen är inringade och lösningen också därför närmare. 
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Pathos- En känsla av positivitet och hopp förmedlas genom löften om förbättring. Läget är 

under kontroll. Färgen är livlig och utstrålar också positivitet.  

 

Steg 4: Argumentation  

 

Tes: Tesen i bilden är påståendet ”Det blir bättre!” samt att konkreta förbättringar är 

planerade. 

Argument som stöder tes: De 11 punkterna på checklistan. Med löfte om t.ex. enkelhet och 

förnyelse i form av nya fordon, ny teknik och utökade linjer bygger man upp argument som 

stöder tesen. 

Vilka motargument till tesen bemöts: Att kollektivtrafik är förlegat. Att företaget inte skulle 

vara lyhörda eller klarsynta i de förväntningar som kunden har. Att de rustar för framtiden. 

Att de inte är medvetna om kundens verklighet; Att de inte vet om att kunden inte har tillgång 

till linjerna. Att de behöver digitaliseras. Att det behöver vara prisvärt och tryggt att åka.  

Vilken styrka och relevans har argumenten: Styrkan i argumenten är självsäkerheten i 

löften. Det positiva mantrat som upprepas förmedlar styrka. Formatet i presentationen 

förmedlar direkthet och enkelhet. Tillsynes medvetna om kundens behov. Upplevs som 

proaktiva genom att ha en lång rad åtgärder inför det som komma skall. 

Vilka delar av argumentationen kan kopplas till Ethos, logos och pathos:  

Ethos: Positivt laddat löfte om förbättring som sedan byggs upp ytterligare med en rad 

konkreta åtgärder som utlovas. Läsaren bjuds in till att lita på att dessa löften ska införlivas. 

Logos: Det som står på listan är objektivt sätt goda saker. Det finns dock ingen försäkran på 

att de faktiskt kommer införlivas  

Pathos: Löfte om förbättring och den genomgående positiva tonen. Att UL är ärliga med sina 

brister och på så sätt ber om förståelse. 

 

Steg 5: Stil 

 

Stil: Texten är av mellanstil, det vill säga sakprosa. Den är tydlig och enkel att förstå. 

Stilfigurer: Bilden består inte av några skriftliga stilfigurer. Den retoriska bildfigur som 

används är den analoga checklistan som argumenten står skrivna på. Samt de rutor som finns 
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framför påståendena. Checklistan är en metafor för konkret handlingstagande (Wærn et al. 

2004). 

Steg 6: Presentation 

 

Denna framställning är en informerande framställning vars retoriska situation utspelar sig i 

Uppsala 2012. Publiken är människor som vistas i Uppsala län och behöver färdas inom 

Uppsala läns geografiska utrymme. Mottagaren är i en mer direkt mening dem människor som 

faktiskt passeras affischerna i det offentliga rummet. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Det blir bättre” vilket också är det huvudsakliga 

budskapet i framställningen. Centralt för bilden är en checklista som tydligt listar de 

planerade förbättringarna vilket tydliggör vad rubriken syftar till. Affischen har en livlig gul 

bakgrund och budskapet illustreras väldigt tydligt både visuellt och skriftligt. 

     Framställningens argument anspelar huvudsakligen på logik och består av löftet om 

förbättring samt de 11 konkreta förbättringarna utlovas. Det faktum att förbättringarna 

illustreras visuellt med en checklista förstärker logosargumenten på ett sätt då det blir tydligt 

för mottagaren att se vad UL tänker förbättra. Styrkan i argumenten ligger i att UL självsäkert 

utlovar förbättring och förnyelse och illustrerar budskapet på ett tydligt sett. Checklistan är en 

metafor för konkret handlingstagande. 

     Framställningen har ett uppenbart fokus på logos och bristen på ethos- och pathos 

argument är tydlig. Visserligen utlovas löftet om förbättring och det finns en färggrann 

utformning vilket vädjar till mottagarens känslor men framställningen är väldigt avskalad och 

opersonlig. Det saknas företeelser med hög pathos då det inte finns några människor eller 

känsloladdade figurer med i bilden.  
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Bilaga 2 Analys 2: UL kampanj 2013- Allt på ett kort. 

 

Analysens syfte: Analysen är av en sändarorienterad och ämnesorienterad karaktär. Detta 

då syftet med uppsatsen är att identifiera vilka argument Upplands Lokaltrafik (UL) använder 

sig av i sina reklamkampanjer för få fler människor åka kollektivt samt att analysera hur ULs 

budskap till invånarna förändrats de senaste 6 åren. 

 

Steg 1: Kontexten 

 

 Genre: Bilden är en informerande framställning. Den upplyser mottagarna ett nytt 

biljettsystem där ett busskort kommer gälla för allt inom UL.  

 Retoriska Situationen: Uppsala 2013. UL hade vid det laget ca 130 olika kort för 

buss och tåg vilket var mycket omständigt för resenärerna. 

 Publiken: Publiken till framställningen är Uppsala kommuns invånare. 

 Det retoriska problemet: Det retoriska problemet som framställaren bemöter i denna 

kampanj är det faktum att UL hade så otroligt många kort, vilket komplicerade för 

resenärer. 

 Talaren och författaren: Sändaren av framställningen är UL. Kommunikationen sker 

med en auktoritär, vänlig och upplysande ton. 

 

Steg 2: Dispositionen 

 

1. Inledningen- Består av rubriken ”Allt på ett kort!” som skrivs i stor font. Består även 

av en stor bild på deras nya busskort, som ligger under en regionsbuss, en stadsbuss 

och ett pendeltåg.  

2. Bakgrunden- Består av texten; ”Från slutet av augusti och en bit in i september byter 

vi ut biljettsystem på våra bussar och tåg. Alla våra olika kort ersätts av UL kortet.” 

3. Tesen- Det huvudsakliga budskapet är att UL byter ut alla sina tidigare kort mot ett 

nytt kort som resenärer behöver införskaffa. Syftet är att informera resenärer. 
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4. Argumentationen- Argumentenen består av; Ett nytt biljettsystem som ska 

installeras. Gamla kort ersätts. Införskaffandet av det nya kortet före 23:e september 

innebär att kortet blir kostnadsfritt.   

5. Avslutningen- Framställningen avslutas genom information om när det nya kortet 

måste införskaffas för respektive förmedel. 

 

 

Steg 3: Argumentationsmedel 

 

Ethos- Löftet om ny teknologi i form av ett nytt biljettsystem och ett nytt busskort. Bilden ser 

genomtänkt ut och är lätt att förstå vilket också inger tillit. En stämpel från europeiska 

unionen med signumet ”En investering för framtiden”. 

 

Logos- UL underlättar för resenärer genom att skaffa ett kort som gäller överallt. Själva 

kortavgiften är konstadsfri om införskaffandet sker innan ett visst datum. Bilden illustrerar 

ULs färdmedel; en regionsbuss, en stadsbuss och ett pendeltåg som står på ett stort busskort. 

Det är lättförståeligt att ett nytt kort ska gälla för samtliga färdmedel genom att se bilden. 

 

Pathos- Bilden förmedlar en känsla av gemenskap. Färgerna är positiva. Påståendet ”Vi ses 

ombord!” inger en känsla av att alla är välkomna. 
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Steg 4: Argumentation  

 

Tes: Det huvudsakliga budskapet är att UL byter ut alla sina tidigare kort mot ett nytt kort 

som resenärer behöver införskaffa. Syftet är att informera resenärer. 

Argument som stöder tes: Smidigt för resenären. 

Vilka motargument till tesen bemöts:  

Vilken styrka och relevans har argumenten:  

Vilka delar av argumentationen kan kopplas till Ethos, logos och pathos:  

Ethos: Löftet om ny teknologi i form av ett nytt biljettsystem och ett nytt busskort. Bilden ser 

genomtänkt ut och är lätt att förstå vilket också inger tillit. En stämpel från europeiska 

unionen med signumet ”En investering för framtiden”. 

Logos: UL underlättar för resenärer genom att skaffa ett kort som gäller överallt. Själva 

kortavgiften är konstadsfri om införskaffandet sker innan ett visst datum. Bilden illustrerar 

ULs färdmedel; en regionsbuss, en stadsbuss och ett pendeltåg som står på ett stort busskort. 

Det är lättförståeligt att ett nytt kort ska gälla för samtliga färdmedel genom att se bilden. 

Pathos: Bilden förmedlar en känsla av gemenskap. Färgerna är positiva. Påståendet ”Vi ses 

ombord!” inger en känsla av att alla är välkomna. 

Steg 5: Stil 

 

Stil: Texten är av mellanstil, det vill säga sakprosa. Den är tydlig och enkel att förstå. 

Stilfigurer: De visuella stilfigurer i framställningen är de föremål som ’väller ut’ ur 

smartmobilen. En trumpet sticker ut mellan en karta, en varningsskylt och tidtabell. Detta 

kommunicerar att väldigt mycket nu får plats i applikationen.  
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Steg 6: Presentation 

 

Denna affisch är en informerande framställning var retoriska situation är Uppsala 2013. 

Publiken är människor som vistas inom Uppsala län landsgränser och framställningen tilltalar 

mer specifikt alla som är ägare av ett UL-kort. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Allt på ett kort” som skrivs i stor font. Det följs upp 

med den grafiska illustreringen av det nya UL- kortet med tre stycken bussar ovanpå. Då 

bilden är visuellt tilltalande och väl utformad blir mottagaren inbjuden till känna tillit inför 

UL. Stämpeln från europeiska unionen inger också förtroende hos mottagaren och talar till 

ethos. 

     Logosargumenten i framställningen kommer i form av att UL underlättar för deras 

resenärer. Underlättningen sker genom att skapa ett nytt kort som ska gälla för alla typer av 

resor. Det belyses tydligt genom den grafiska illustreringen där ULs tre olika färdmedel 

(Stadsbuss, regionsbuss och pendeltåg) står ovanpå det nya kortet. Som mottagare är det 

enkelt att förstå framställningens budskap, genom att endast se bilden och rubriken. UL 

erbjuder även kortet kostnadsfritt om det införskaffas innan ett visst datum, vilket också 

vädjar till logiken. Den avslutande uppmaningen ”Vi ses ombord!” tilltar pathos och 

kommunicerar en känsla av gemenskap. Mottagarna blir inbjudna till att ta del av och utnyttja 

ULs olika färdmedel. 

     Även då framställningen förmedlar sitt budskap på ett tilltalande och tydligt sätt så finns 

det en frånvaro av fenomen som tilltalar mottagaren genom patos. De grafiska 

illustreringarna, hur väl utformade de än må vara, är opersonliga och icke-familjära för 

mottagren. 
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Bilaga 3 Analys 3: UL kampanj 2014- ”Ny app” 

 

Analysens syfte: Analysen är av en sändarorienterad och ämnesorienterad karaktär. Detta 

då syftet med uppsatsen är att identifiera vilka argument Upplands Lokaltrafik (UL) använder 

sig av i sina reklamkampanjer för få fler människor åka kollektivt samt att analysera hur ULs 

budskap till invånarna förändrats de senaste 6 åren. 

 

Steg 1: Kontexten 

 

 Genre: Detta är en informerande framställning. Den informerar resenärer om en ny 

applikation ska lanseras.  

 Retoriska Situationen: Uppsala 2014.  

 Publiken: Publiken till framställningen är Uppsala kommuns invånare. 

 Det retoriska problemet: Det retoriska problem som framställaren bemöter i denna 

kampanj är  

 Talaren och författaren: Sändaren av framställningen är UL. Kommunikationen sker 

med en auktoritär, vänlig och upplysande ton. 

 

Steg 2: Dispositionen 

 

1. Inledningen- Består av rubriken ”Ny app!” som skrivs i stor font.  

2. Bakgrunden- Består av den visuella illustreringen som föreställer en smartphone som 

har UL appen öppen. Appens funktioner poppar upp i ur telefonen.  

3. Tesen- Det huvudsakliga budskapet är att UL lanserar en ny app som innehåller flera 

olika funktioner som att köpa biljett, se tidtabell och hitta hållplats. Syftet är att 

informera resenärer. 

4. Argumentationen- Argumentenen består av; En ny app som innehåller funktioner 

underlättar för ULs resenärer.   
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5. Avslutningen- Består av deras hemsida, deras telefonnummer samt tre små figurer 

föreställande ULs 3 olika färdmedel; tåg, regionsbuss, stadsbuss. 

 

Steg 3: Argumentationsmedel 

 

Ethos- Framställningen är estetiskt tilltalande och väl utformad vilket gör att mottagaren inte 

ifrågasätter bildskaparens kunskap, därmed installerar UL en känsla av tillit (Wærn et al. 

2004, 59). Den förnyelse som utlovas genom applikationen inger även förtroende. 

 

Logos- Appens funktioner består av köp av biljetter, tidtabeller och hjälp till att hitta hållplats. 

Enkelheten i att ha samtliga funktioner samlade i en applikation vädjar till mottagarnas 

förnuft. Dessa funktioner illustreras visuellt genom att funktionerna ”poppar” upp ur en 

smartphone som har applikationen öppnad (Wærn et al. 2004, 57). Applikationen är gratis 

vilket också vädjar till logos. 

 

Pathos- Framställningens färg är positiv och hoppfull. Tonen är genomgående hoppfull och 

välkommande och förmedlar en känsla av gemenskap. Mottagarna blir inbjudna och 

välkomnade till att ladda ner applikationen. 

 

 

Steg 4: Argumentation  

 

Tes: Tesen i framställningen är att en ny applikation som innehåller hjälpsamma funktioner 

för resenärer ska lanseras.  

Argument som stöder tes: Det är enkelt och smidigt att samla samtliga funktioner i en 

applikation. Resandet underlättas för resenärer. 
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Vilka motargument till tesen bemöts: Motargumentet att applikationen skulle kosta 

resenärer bemöts genom information om att den är kostnadsfri. 

Vilken styrka och relevans har argumenten: Argumentens styrka ligger i att UL underlättar 

för resenärer genom att samla hjälpsamma funktioner på en och samma plats genom deras 

applikation. 

Vilka delar av argumentationen kan kopplas till Ethos, logos och pathos:  

Ethos: Bilden är visuellt tilltalande och ger ett positivt intryck vilket inger förtroende. Den 

förnyelse som utlovas inger även förtroende. 

Logos: Appens funktioner består av köp av biljetter, tidtabeller och hjälp till att hitta hållplats. 

Enkelheten i att ha samtliga funktioner samlade i en applikation vädjar till mottagarnas 

förnuft. Dessa funktioner illustreras visuellt genom att funktionerna ”poppar” upp ur en 

smartphone som har applikationen öppnad (Wærn et al. 2004, 57). Applikationen är gratis 

vilket också vädjar till logos. 

Pathos: Framställningens färg är positiv och hoppfull. Tonen är genomgående hoppfull och 

välkommande och förmedlar en känsla av gemenskap. Mottagarna blir inbjudna och 

välkomnade till att ladda ner applikationen. 

 

Steg 5: Stil 

 

Stil: Texten är av mellanstil, det vill säga sakprosa. Den är tydlig och enkel att förstå. 

Stilfigurer: De visuella stilfigurer i framställningen är de föremål som ’väller ut’ ur 

smartphonen. En trumpet sticker ut mellan en karta, en varningsskylt och tidtabell. Detta 

kommunicerar att väldigt mycket nu får plats i applikationen.  
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Steg 6: Presentation 

 

Detta är en informerande framställning med det huvudsakliga budskapet att en ny applikation 

ska lanseras. Den retoriska situationen utspelar sig i Uppsala 2014 och publiken till 

framställningen är invånare och resenärer i Uppsala län. Kommunikationen sker med en tydlig 

ton. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Ny app” och följs upp med den grafiska 

illustrationen av en mobiltelefon som har applikationen öppnad. Applikationens funktioner 

visas genom att de ’väller ut’ ur telefonen. Detta gör att mottagaren, utan att behöva läsa 

texten, får en känsla för vilka funktioner applikationen består av. 

     Framställningen är väl utformad vilket talar till ethos och inger en känsla av förtroende hos 

mottagaren (Wærn et al. 2004). De logiska argument som används består av den smidigheten 

som finns i att skapa ett kort som ska gälla för samtliga transportmedel. UL underlättar för 

sina resenärer genom att samla användbara funktioner på samma plats. Applikationen är även 

kostnadsfri vilket talar till logos. Den grafiska illustreringen av de olika färdmedlen som står 

ovanpå det nya UL-kortet förstärker logosargumentet genom att mottagaren tydligt kan ta del 

av budskapet. 

     Pathosmässigt brister framställningen något. Färgen är visserligen positiv men i sin helhet 

är affischen avskalad och saknar föremål eller personer som väcker till liv känslor hos 

mottagaren (Wærn et al. 2004). 
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Bilaga 4 Analys 4: UL kampanj 2015- ULSL. 
 

Analysens syfte: Analysen är av en sändarorienterad och ämnesorienterad karaktär. Detta 

då syftet med uppsatsen är att identifiera vilka argument Upplands Lokaltrafik (UL) använder 

sig av i sina reklamkampanjer för få fler människor åka kollektivt samt att analysera hur ULs 

budskap till invånarna förändrats de senaste 6 åren. 

 

Steg 1: Kontexten 

 

 Genre: Bilden är en informerande framställning. Den informerar resenärer om det är 

möjligt att resa med samma biljett genom hela UL och SL.  

 Retoriska Situationen: Uppsala och Stockholm 2015.  

 Publiken: Publiken till framställningen är resenärer som åker mellan UL och SL. 

 Det retoriska problemet: Det retoriska problemet som framställaren bemöter i denna 

kampanj är ”Allt fler människor (ca 30 000!) reser nästan dagligen mellan Uppsala 

och Stockholm. Det gör sträckan till den mest pendlade i hela Sverige. Många reser 

från central till central med regionaltågen, men sedan ett par år tillbaka går det även att 

resa med SL-pendeln som stannar på betydligt fler stationer” (Zellout, 2015). 

 Talaren och författaren: Sändaren av framställningen är UL. Kommunikationen sker 

med en auktoritär, vänlig och upplysande ton. 

 

Steg 2: Dispositionen 

 

1. Inledningen- Består av rubriken ”Hela UL!” som skrivs i stor font.  

2. Bakgrunden- Består av den visuella illustreringen som föreställer en jordglob med 

Uppsala på ena sidan och Stockholm på andra.  

3. Tesen- Det huvudsakliga budskapet är att det är möjligt att resa i med både UL och SL 

med samma biljett. 

4. Argumentationen- Argumentenen består av; Möjlighet för resenärer att resa mellan 

UL och SL med samma biljett.   

5. Avslutningen- Består av en text i stor font; ”Hela SL”. 
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Steg 3: Argumentationsmedel 

 

Ethos- Framställningen är väl utformad vilket gör att mottagaren inte ifrågasätter 

bildskaparens kunskap, därmed installerar UL en känsla av tillit (Wærn et al. 2004, 59). 

Vetskapen om att UL samarbetar med SL inger förtroende. 

 

Logos- Flera resenärer reser dagligen genom både ULs och SLs zoner. Ett samarbete som gör 

det möjligt att använda samma biljett för dessa resenärer underlättar både rent praktiskt men 

också ekonomiskt. Jordgloben illustrerar visuellt hur UL och SL är sammankopplade. 

 

Pathos- Framställningens färger är positiva. Jordgloben som illustreras inger en känsla av 

gemenskap. 

 

 

Steg 4: Argumentation  

 

Tes: Tesen i framställningen är att resenärer nu har möjlighet att resa mellan ULs och SLs 

zoner med samma biljett.  

Argument som stöder tes: Resenärer som ska korsa zonerna behöver numera bara köpa en 

biljett 

Vilka motargument till tesen bemöts:  

Vilken styrka och relevans har argumenten: Argumentens styrka ligger i att UL skapar ett 

verktyg för resenärer som ska underlätta deras resande. 

Vilka delar av argumentationen kan kopplas till Ethos, logos och pathos:  

Ethos: Framställningen är väl utformad vilket ger mottagarna en känsla av att framställaren 

har kunskap om det förmedlade budskapet. 

Logos: Resenärer som reser mellan ULs och SLs zoner sparar pengar genom den nya 

biljetten. Smidigheten i att kunna använda samma biljett genom zonerna. Resenärer blir 

besparade på omständighet.  
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Pathos: Framställningens färger är positiva. Den jordglob som illustreras förmedlar en känsla 

av gemenskap; ’Vi bor på samma jord’. 

 

 

Steg 5: Stil 

 

Stil: Texten är av mellanstil, det vill säga sakprosa. Den är tydlig och enkel att förstå. 

Stilfigurer: Jordgloben är en metafor för vår värld, som i det här fallet består av Uppsala och 

Stockholm. Landmärken illustreras visuellt för respektive stad som exempelvis domkyrkan i 

Uppsala eller Globen för Stockholm. Det lokala sätts i ett större perspektiv mot det globala 

genom en jordglob. Jordgloben är en metafor för jorden och miljön. 

 

Steg 6: Presentation 

 

Detta är en informerande framställning vars retoriska situation utspelar sig i Uppsala och 

Stockholm år 2015. Publiken till framställningen är resenärer som åker inom UL och SL och 

det huvudsakliga budskapet är att UL erbjuder en möjlighet för resenärer att resa inom UL 

och SLs gränser på samma biljett till ett bättre pris. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Hela UL” och följs upp med en grafisk bild på en 

jordglob som föreställer Uppsala och Stockholm. Den är väl utformad och visuellt tilltalande 

vilket talar till ethos. De logiska argumenten består av att resenärer får möjlighet att 

införskaffa ett månadskort som gäller inom både ULs och SLs geografiska gränser till ett bra 

pris. Jordgloben består av geografiska landmärken som kännetecknar respektive stad vilket 

gör att mottagaren förstår att det förställer Uppsala på ena sidan och Stockholm på andra 

sidan. Pathosmässigt framkallar jordgloben i framställningen en känsla av gemenskap. Detta 

kombinerat med rubriken ”Hela UL” och avslutningen ”Hela SL” bjuder in mottagaren till det 

UL- och SL land som illustreras i kampanjen. 

     Framställningen använder samtliga retoriska argumentsmedel, ethos, logos och pathos för 

att kommunicera sitt budskap (Wærn et al. 2004). 
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Bilaga 5 Analys 5: UL kampanj 2016- 24H biljetten. 
 

Analysens syfte: Analysen är av en sändarorienterad och ämnesorienterad karaktär. Detta 

då syftet med uppsatsen är att identifiera vilka argument Upplands Lokaltrafik (UL) använder 

sig av i sina reklamkampanjer för få fler människor åka kollektivt samt att analysera hur ULs 

budskap till invånarna förändrats de senaste 6 åren. 

 

Steg 1: Kontexten 

 

 Genre: Bilden är en informerande framställning. Den informerar resenärer om en 24H 

biljett som gäller i hela UL och SL.  

 Retoriska Situationen: Uppsala 2016.  

 Publiken: Publiken till framställningen är Uppsala kommuns invånare. 

 Det retoriska problemet: Det retoriska problemet som framställaren bemöter i denna 

kampanj är ”Allt fler människor (ca 30 000!) reser nästan dagligen mellan Uppsala 

och Stockholm. Det gör sträckan till den mest pendlade i hela Sverige. Många reser 

från central till central med regionaltågen, men sedan ett par år tillbaka går det även att 

resa med SL-pendeln som stannar på betydligt fler stationer” (Zellout, 2015). 

 Talaren och författaren: Sändaren av framställningen är UL. Kommunikationen sker 

med en myndig, vänlig och upplysande ton. 

 

Steg 2: Dispositionen 

 

1. Inledningen- Består av en bild på en Jordglob som föreställer Uppsala och 

Stockholm.  

2. Bakgrunden- Består av texten; ”Minisemester från 230kr”.  

3. Tesen- Det huvudsakliga budskapet är att resenärer kan köpa en 24H biljett som gäller 

inom hela UL och SL. 

4. Argumentationen- Argumentenen består av; Möjlighet för resenärer att köpa en 

biljett som gäller i 24H och som kan utnyttjas i hela UL och SL.   

5. Avslutningen- Består av information till UL; deras hemsida och telefonnummer. 
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Steg 3: Argumentationsmedel 

 

Ethos- Framställningen är väl utformad vilket gör att mottagaren inte ifrågasätter 

bildskaparens kunskap och en tillit införlivas (Wærn et al. 2004, 59).  

 

Logos- Resenärer kan åka i hela UL och SL med samma biljett som gäller i 24H. Jordgloben 

Illustrerar visuellt det ”ULSL land” som resenärer har möjlighet att färdas inom 

 

Pathos- Framställningens färger är positiva. Jordgloben som presenteras påvisar gemenskap 

och  

 

 

Steg 4: Argumentation  

 

Tes: Tesen i framställningen är att resenärer kan införskaffa en 24H biljett som gäller i båda 

ULs och SLs zoner 

Argument som stöder tes: Det läggs fram som en minisemester. 

Vilka motargument till tesen bemöts: Priset för 24H biljetten är endast 230kr. Argumentet 

att det skulle vara dyrt bemöts därmed. 

Vilken styrka och relevans har argumenten: Argumentens styrka ligger i att UL förser 

resenärer med en möjlighet att resa mellan zonerna för ett bra pris. I vanliga fall skulle det 

vara betydligt dyrare. 

Vilka delar av argumentationen kan kopplas till Ethos, logos och pathos:  

Ethos: Framställningen är väl utformad och visuellt tilltalande vilket ger ett positivt intryck 

och inger förtroende hos mottagarna.  

Logos: Biljettens pris är bra. ULs och SLs zoner som resenärer kan utnyttja illustreras med en 

jordglob.   

Pathos: Framställningens färger är positiva  

 



 

76 
 

Steg 5: Stil 

 

Stil: Texten är av mellanstil, det vill säga sakprosa. Den är tydlig och enkel att förstå. 

Stilfigurer: Att biljetten räcker i 24H illustreras genom att det är mörkt i bakgrunden på 

bilden. 

 

Steg 6: Presentation 

 

Detta är en informerande framställning och har sin retoriska situation i Uppsala och 

Stockholm år 2016. Publiken är de invånare som reser inom Uppsala län och Stockholm läns 

geografiska utrymme Det huvudsakliga budskapet är att en 24timmarsbiljett lanseras som 

gäller inom både ULs och SLs gränser. 

     Framställningen inleds med en stor bild på en jordglob representerar ett UL och SL land 

vilket man ser tack vare de geografiska landmärken som visas. Bakgrunden består av 

natthimmel med måne och stjärnor på ena sidan och en dag på andra vilket innebär att ensa 

sidan av jorden är upplyst av solen och den andra är i mörker. 

     Utformningen av framställningen är väl genomtänkt och utförandet ser professionellt vilket 

talar vädjar till mottagarens ethos (Wærn et al. 2004). De logiska argument som används är att 

det är enkelt och bättre pris att åka genom UL och SL för samma biljett, som dessutom gäller i 

24 timmar. Visuellt förstärks logosargumenten genom jordgloben och bakgrunden som har 

’natt’ på ena sidan och ’dag’ på andra sidan. Styrkan i framställningen ligger i att budskapet är 

tydligt förmedlat både skriftligt och visuellt. Pathosvis brister bilden något då det inte finns 

några direkta företeelser som vädjar till mottagarens känslor. Jordgloben som används har 

synts till i tidigare kampanjer vilket ger en viss igenkänningsfaktor och inger en känsla av 

gemenskap men då framställningen är helt grafisk kan den upplevas som något opersonlig 

(Ibid). 
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Bilaga 6 Analys 6: UL kampanj 2017- Nya linjenätet. 

 

Analysens syfte: Analysen är av en sändarorienterad och ämnesorienterad karaktär. Detta 

då syftet med uppsatsen är att identifiera vilka argument Upplands Lokaltrafik (UL) använder 

sig av i sina reklamkampanjer för få fler människor åka kollektivt samt att analysera hur ULs 

budskap till invånarna förändrats de senaste 6 åren. 

 

 

Steg 1: Kontexten 

 

 Genre: Bilden är en informerande framställning. Den informerar resenärer om det är 

möjligt att resa med samma biljett genom hela UL och SL.  

 Retoriska Situationen: Uppsala 2015.  

 Publiken: Publiken till framställningen är Uppsala kommuns invånare. 

 Det retoriska problemet:  

 Talaren och författaren: Sändaren av framställningen är UL. Kommunikationen sker 

med en auktoritär, vänlig och upplysande ton. 

 

Steg 2: Dispositionen 

 

1. Inledningen- Består av rubriken ”Nya linjenätet”.  

2. Bakgrunden- Består av en färgburk som med olika färger.  

3. Tesen- Det huvudsakliga budskapet är att det ska införas ett nytt linjenät. 

4. Argumentationen- Argumentenen består av; Ett nytt linjenät. 

5. Avslutningen- Består av en information om UL. Deras hemsida och telefonnummer. 

 

 

Steg 3: Argumentationsmedel 

 

Ethos- Framställningen är väl utformad vilket gör att mottagaren inte ifrågasätter 

bildskaparens kunskap, därmed installerar UL en känsla av tillit (Wærn et al. 2004, 59). 

Framställningen och är tydlig både visuellt och skriftligt sett. Rubriken lämnar inget utrymme 

för missförstånd eller feltolkningar. 
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Logos- Det nya linjenätet illustreras av att olika färger rinner ut ur en färgburk. De olika 

färgerna rinner ut i separata linjer som illustrerar linjenätet (Wærn et al. 2004, 57).  

 

Pathos- Framställningens färger är livfulla och positiva. De olika färgerna framkallar också 

en inneboende mångfaldskänsla. 

 

 

Steg 4: Argumentation  

 

Tes: Framställningens tes är att det ska komma ett nytt linjenät.  

Argument som stöder tes:  

Vilka motargument till tesen bemöts:  

Vilken styrka och relevans har argumenten:  

Vilka delar av argumentationen kan kopplas till Ethos, logos och pathos:  

Ethos: Framställningen är väl utformad vilket gör att mottagaren inte ifrågasätter 

bildskaparens kunskap, därmed installerar UL en känsla av tillit (Wærn et al. 2004, 59). 

Framställningen och är tydlig både visuellt och skriftligt sett. Rubriken lämnar inget utrymme 

för missförstånd eller feltolkningar. 

Logos: Det nya linjenätet illustreras av att olika färger rinner ut ur en färgburk. De olika 

färgerna rinner ut i separata linjer som illustrerar linjenätet (Wærn et al. 2004, 57). 

Pathos: Framställningens färger är livfulla och positiva. De olika färgerna framkallar också 

en inneboende mångfaldskänsla. 

 

 

Steg 5: Stil 

 

Stil: Texten är av mellanstil, det vill säga sakprosa. Den är tydlig och enkel att förstå. 

Stilfigurer: Den visuella stilfiguren i framställningen är färgburken som demonstrerar 

linjenäten. 
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Steg 6: Presentation 

 

Detta är en informerande framställning vars retoriska situation utspelar sig i Uppsala år 2017. 

Publiken är invånare i Uppsala län och specifikt resenärer som reser med stadsbussarna i 

Uppsala. Det huvudsakliga budskapet är att ett nytt linjenät ska införas för stadsbussarna i 

Uppsala stad. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Nya linjenätet.” följs upp med kort information och 

en färgburk från vilken det rinner ut olika färger. Ethosmässigt resonerar framställningen med 

mottagaren genom att vara väl genomtänkt visuellt tilltalande. Detta gör att framställarens 

kunskap inte ifrågasätts och resterande argument blir lättare mottagna (Wærn et al. 2004). 

     Logosmässigt brister framställningen något då mottagaren inte får någon förklaring till 

varför det nya linjenätet ska införas eller hur det ska se ut. Det informeras dock tydligt om vad 

som ska ske genom den grafiska illustreringen i framställningen. Budskapet förstärks genom 

metaforen av färgen som rinner ut och bildar det nya linjenätet. 

     Pathosvis är framställningens färger är livfulla och positiva. De olika färgerna framkallar 

en inneboende mångfaldskänsla och mottagaren blir inbjuden till att få mer information. Det 

finns dock en saknad av fenomen vädjar till mottagarens känslor (Lindqvist Grinde 2011). 
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Bilaga 7 Analys 7: UL kampanj 2018- En enklare vardag 2.0. 
 

Analysens syfte: Analysen är av en sändarorienterad och ämnesorienterad karaktär. Detta 

då syftet med uppsatsen är att identifiera vilka argument Upplands Lokaltrafik (UL) använder 

sig av i sina reklamkampanjer för få fler människor åka kollektivt samt att analysera hur ULs 

budskap till invånarna förändrats de senaste sju åren. 

 

Steg 1: Kontexten 

 

 Genre: Bilden är en informerande framställning. Den informerar resenärer om ett 

erbjudande att resa gratis i 30 dagar.  

 Retoriska Situationen: Uppsala 2018. ”Varje dag reser massor av människor med 

bussarna och tågen inom, till och från vår stad. Det är absolut nödvändigt, för annars 

skulle det helt enkelt bli för trångt och stökigt. Särskilt i en stad som växer så snabbt 

som Uppsala.”(Zellout, 2018) 

 Publiken: Publiken till framställningen är Uppsala kommuns invånare. 

 Det retoriska problemet: I sin nya kampanj vill UL hylla vardagsresorna och alla 

som reser tillsammans och på så sätt gör skillnad, antagligen utan att tänka så mycket 

på det. Fokus ligger på kollektivtrafiken som samhällsfunktion snarare än på 

individuella fördelar, vilket är lite ovanligt i sådana här sammanhang. ”(Zellout, 2018) 

 Talaren och författaren: Sändaren av framställningen är UL. Kommunikationen sker 

med en auktoritär, vänlig och upplysande ton. 

 

Steg 2: Dispositionen 

 

1. Inledningen- Består av texten ”Testa att göra skillnad i 30 dagar”.  

2. Bakgrunden- Består av en visuell illustrering på en UL regionsbuss som åker ute på 

en landsväg.  

3. Tesen- Det huvudsakliga budskapet är att resenärer som vanligtvis åker bil kan ansöka 

om att åka buss gratis i 30 dagar. 

4. Argumentationen- Argumentenen består av; Gratis åkande, främjande för bättre 

miljö genom att lämna bilen hemma.   

5. Avslutningen- Består av information till ULs hemsida samt deras telefonnummer. 
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Steg 3: Argumentationsmedel 

 

Ethos- Framställningen är visuellt tilltalande och ser professionell ut. Det inger en känsla av 

förtroende hos mottagarna(Wærn et al. 2004, 59). Att UL är generösa och erbjuder 

kostnadsfritt åkande talar också till ethos. 

 

Logos- Det faktum att erbjudandet är kostnadsfritt talar till logiken hos mottagarna. 

 

Pathos- Framställningens färger är lekfulla och framställningens bakgrund med naturen är 

vacker. Den fina miljön och uppmaningen att ”göra skillnad” talar till mottagarnas känslor. 

Publiken blir inbjuden till att vara delaktiga i att bevara vår miljö. 

 

 

Steg 4: Argumentation  

 

Tes: Tesen i framställningen är att ett erbjudande finns där resenärer som vanligtvis tar bilen 

kan ansöka om att åka buss kostnadsfritt i 30 dagar. 

Argument som stöder tes: Det är bra för miljön, det är kostnadsfritt. 

Vilka motargument till tesen bemöts: Motargument att erbjudandet skulle kosta bemöts 

genom att det är kostnadsfritt. 

Vilken styrka och relevans har argumenten: Styrkan i argumenten ligger i att det finns en 

samhällsnytta i att lämna bilen hemma och ta bussen istället. En styrka i argumenten är också 

att det är kostnadsfritt 

Vilka delar av argumentationen kan kopplas till Ethos, logos och pathos:  

Ethos: Framställningen är visuellt tilltalande och ser professionell ut. Det inger en känsla av 

förtroende hos mottagarna (Wærn et al. 2004, 59). Att UL är generösa och erbjuder 

kostnadsfritt åkande talar också till ethos. 

Logos: Det faktum att erbjudandet är kostnadsfritt talar till logiken hos mottagarna. Att det 

bidrar till en bättre miljö är också ett logiskt argument. 
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Pathos: Framställningens färger är lekfulla och framställningens bakgrund med naturen är 

vacker. Den fina miljön och uppmaningen att ”göra skillnad” talar till mottagarnas känslor. 

Publiken blir inbjuden till att vara delaktiga i att bevara vår miljö. Solnedgång. 

 

Steg 5: Stil 

Stil: Texten är av mellanstil, det vill säga sakprosa. Den är tydlig och enkel att förstå. 

Stilfigurer: De visuella stilfigurer som finns i framställningen är det vackra landskapet i 

bakgrunden vilken kan ses som är en metafor till en bra miljö. Interaktivitet presenteras i 

denna kampanj men saknas i övriga. 

 

Steg 6: Presentation 

 

Detta är en informerande framställning som har sin retoriska situation i Uppsala 2018. 

Publiken är invånare och resenärer i Uppsala län och det huvudsakliga budskapet är att UL 

erbjuder resenärer som vanligtvis tar bilen att åka gratis kollektivt i 30 dagar. 

     Framställningen inleds med rubriken ”Testa att göra skillnad i 30 dagar.” och följs upp 

med uttalandet ”Just nu bjuder vi på resan.” Bakgrunden består av ett fotografi på en UL 

regionsbuss som åker på landsväg i solnedgången. Ethosvis är framställningen väl 

genomtänkt och estetiskt tilltalande med solnedgången, den vackra miljön och ULs gula färg 

(Wærn et al. 2004). Framställningen består endast av ett logosargument vilket är att UL 

erbjuder resenärer en möjlighet att resa kostnadsfritt i 30 dagar, det är dock ett väldigt 

tilltalande argument som väger tungt (Lindqvist Grinde, 2011).  

     Framställningen lägger störst vikt på sina pathosargument. Den vackra miljön som består 

av skog och äng, kombinerat med att UL uppmanar människor att skillnad genom att lämna 

bilen och istället åka kollektivt, ger mottagaren en chans att vara delaktig i främjandet av en 

bra miljö. Att erbjudandet är kostnadsfritt resonerer visserligen med den logiska sidan hos 

människan, men den huvudsakliga argumentationen i detta fall är främjandet av en bra miljö, 

vilket i allra högsta grad talar till pathos (Ibid). 
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Press release 
 

Kollektivtrafikens strategiska arbete vs klimathotet 

Denna uppsats har genomfört en retorikanalys och undersökt hur Upplands Lokaltrafiks (UL) 

kampanjer sett ut och förändrats mellan åren 2012-2018. Uppsala kommuns mål är att år 2020 

ha fördubblat antalet resor med kollektivtrafiken. UL har årligen olika kampanjer och ett 

kontinuerligt strategisk kommunikationsarbete för att nå sina resenärer och potentiella nya 

resenärer. Men hur har dessa kampanjer mött upp målet för ett flitigare kollektivt åkande? Har 

miljöfrågan lyfts fram eller har andra argument används för att förmå fler att välja kollektivt?  

Miljöfrågan blir en allt viktigare samhällsfråga. 2018 började svenska folket visa förnyad engagemang 

och medvetenhet inför klimathotet. Tygkassar började synas på stan som en mainstream 

modeaccessoar och skolstrejk för miljön blev riksnyhet. Butiker slutade med gratispåsar till sina 

kunder och varje organisation stod nu med utmaningen att bedriva ett strategiskt arbete med en tydlig 

miljöprofil för att vara rätt i tiden och inte förlora sina kunders förtroende. 

Efter att ha undersökt ULs kampanjer över åtta års tid så vet vi idag att kampanjerna saknat ett tydligt 

miljöbudskap. Kampanjerna har förvisso tydligt försökt kommunicera kollektivtrafikens tillgänglighet 

och smidighet för att underlätta för sina resenärer, men kampanjerna har saknat ett djup och ett 

budskap om varför? Känsloladdade budskap eller tydliga rön som inom påverkanforskning visats vara 

mycket effektiva verktyg har så gott som helt saknats. En tydlig koppling mellan miljön och 

kollektivtrafiken har också varit relativt svag i de senaste sju årens kampanjer. 2018 års kampanj 

däremot visade på en tydlig svängning i kampanjernas kommunikationsmönster. Nu var miljön ett 

tydligt argument! 

Sammanfattningsvis verkar en tydlig koppling mellan de politiska målen och det faktiska strategiska 

arbetet ha fattats fram till 2018.  

Denna kunskap kan förhoppningsvis vara en del i ett förbättrat kommunikationsarbetet för miljön 

framöver och för kollektivtrafikens legitimitet och expansions i synnerhet.  

Uppsala kan jämföras med andra mellanstora städer i Sverige och denna kunskap kan förhoppningsvis 

också användas på dessa orter.  
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