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Abstract 
 
 
The aim of the study is to analyse how LoveNepal, a non-governmental 
organization, communicates to create engagement among their audience 
on Facebook. The theoretical framework is obtained from multimodal and 
sociosemiotics theory, with focus on different semiotic resources that 
LoveNepal communicate to engage their receivers. 

 
The results show that LoveNepal use different semiotics resources in 
images and texts to create proximity and relationship to their receivers. 
LoveNepal use visual and linguistic resources that can arouse deeper 
feelings like compassion and empathy, but also a feeling of credibility and 
trust in the organization. The study also shows that LoveNepal often 
combine different semiotics resources, that balances and reinforce each 
other – this is also a way for the organization to engage their audience 
and make feel that they want to join LoveNepal and save more lives. 

 
 
 

English title: ”LoveNepal – A qualitative study about how a non-
governmental organization creates engagement in social media” 
 
Nyckelord: Multimodal analys, LoveNepal, engagemang, motivation, 
sociosemiotik, semiotiska resurser, sociala medier, Facebook, 
hjälporganisation, Love & Hope 
 
Keywords: Multimodal analysis, engagement, motivation, Relief 
organizations, social media, sociosemiotic, Semiotic resources  
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1. Inledning & bakgrund 

Många hjälporganisationer är beroende av sin omgivning för att kunna överleva långsiktigt. 

Därför är engagemang en avgörande nyckel för att en organisation ska kunna verka och leva 

vidare. Detta engagemang kan byggas upp och stärka en organisation och dess budskap, men 

också spridas vidare och uppmärksammas i andra sammanhang. Ett engagemang hos en 

mottagare kan skapas på flera olika sätt och på olika nivåer, där interaktion och relation alltid 

är en viktig utgångspunkt för att nå dit. Organisationer kan både påverkas och påverka 

individer i sin omgivning, därför är det viktigt hur organisationen kommunicerar för att skapa 

och upprätthålla dessa relationer. Enligt Brit Stakston (2011) har dagens organisationer en 

värdefull möjlighet att sprida kunskap och väcka känslor i förhoppning att kunna engagera 

människor, men bara om organisationerna själva tar vara på den chansen (2011:12-13). 	
 

Enligt Stakston handlar en organisations verksamhet i de flesta fall om att påverka individer 

för att skapa någon form av förändring. Genom organisationens kommunikation vill man få 

individer att bli engagerade för organisationens nyckelfrågor och intressen, vilket därefter kan 

leda till en förändring (Stakston 2011:46). Idag kan allt det som engagerar eller upprör 

människor förmedlas via internet, där människor besitter en makt att kunna förändra och 

påverka saker genom sociala medier. Det som engagerar når ut till en större massa och kan 

leva vidare mycket längre tack vare de sociala nätverken (Stakston 2011:12-13).  

 

Stakston hävdar att sociala medier även ger en möjlighet till att synliggöra problem och hitta 

lösningar i olika situationer. Hon menar att vi har fått verktyg till att förmedla våra åsikter,  

men också ett verktyg till att få veta vad andra tycker i olika frågor. Idag är Facebook det allra 

största sociala mediet för oss svenskar (Herbert och Hjalmarsson 2012:63). Den sociala 

plattformen har blivit en naturlig del av våra liv, där både yrkesrollen och privatlivet får 

utrymme. Enligt Stakston hjälper Facebook till att skapa en förståelse för hur relationer bör 

hanteras och utvecklas, vilket är värdefull kunskap för att bli en starkare organisation både i 

sociala medier och utanför (2011:12-15).  

 

Herbert och Hjalmarsson anser att Facebook är en av de mötesplatserna, där det faktiskt är 

möjligt att nå mottagaren på ett djupare och mer personligt plan. Således har organisationer en 

chans att engagera och skapa en direktkontakt med sina mottagare (2012:11). Den sociala 

plattformen är alltså ett kraftfullt verktyg för att kunna organisera och engagera människor 
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över hela världen på ett snabbt och effektivt sätt, där interaktion och närvaro är grundbulten 

för att skapa detta engagemang (Stakston 2011:22-28).  

 

I denna uppsats har jag valt att undersöka hur visuella och språkliga verktyg skapar och 

upprätthåller olika relationer för att engagera mottagare. Jag har således valt att utgå från ett 

sociosemiotiskt perspektiv, där ett fokus ligger på semiotiska resurser i text och bild. I studien 

har jag valt att undersöka hur hjälporganisationen LoveNepal använder sig av dessa resurser 

för att engagera sina mottagare. Valet av LoveNepal grundar sig i att den här organisationen 

anser sig vara helt och fullt beroende av ideellt engagerade människor i sin omgivning för att 

kunna verka och leva vidare. Därför anser jag att det blir extra intressant att undersöka hur 

organisationen skapar detta engagemang hos sina mottagare.  

 

1.1 LoveNepal 
LoveNepal är en hjälporganisation, som arbetar för att rädda barn ut ur människohandeln och 

barnsexhandeln i delar av Indien och Nepal. Grundarna till LoveNepal är en svensk familj, 

som under hösten 2009 bestämde sig för att agera och snart öppna ett första flickhem för de 

utsatta barnen. Sedan år 2009 har organisationen vuxit explosionsartat och hundratals flickor 

har räddats från barnsexindustrin. Organisationen har således öppnat flera hem med nästan 80 

anställda och en skola för att ge flickorna en god utbildning. LoveNepal skriver på sin 

Facebook-sida att deras vision är att rädda så många flickor som möjligt och ge dem en 

framtid, men också en tro på en framtid.  

 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ multimodal analys undersöka hur 

hjälporganisationen LoveNepal skapar engagemang hos sina mottagare genom text och bild i 

sina inlägg på Facebook. I denna analys utgår jag från ett sociosemiotiskt perspektiv och 

undersöker därmed LoveNepals bilder och texter för att se hur organisationen väcker detta 

engagemang.  

 

Utifrån detta syfte lyder en övergripande frågeställning. För att kunna besvara den 

övergripande frågeställningen lyder även två underordnade frågeställningar:  
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v Hur kommunicerar LoveNepal för att skapa engagemang hos sina mottagare? 

 

- På vilket sätt använder LoveNepal semiotiska resurser för att väcka känslor, skapa 

närhet samt relation till sina mottagare?  

- Hur samverkar text och bild för att engagera mottagaren?   
  

1.3 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats består av åtta kapitel. I följande avsnitt presenteras centrala teorier som ligger 

till grund för undersökningen. I kapitel tre presenteras tidigare forskning inom området. 

Därefter följer kapitel fyra som presenterar studiens metod, material, urval, avgränsningar och 

metodkritik. I kapitel fem, analysresultat, analyseras uppsatsens material och presenterar även 

ett resultat. I detta avsnitt följer även tabeller för att tydliggöra resultatet. Kapitel sex består av 

en avslutande diskussion och slutsatser. Avslutningsvis följer källförteckning och bifogade 

filer, där man kan se alla delar av det utvalda materialet.  

2. Teoretisk ram 

Följande kapitel redogör för undersökningens teoretiska utgångspunkter. Med studiens fokus 

på engagemang leder det till frågan – vad engagerar oss människor? I detta kapitel förs 

därmed en beskrivande genomgång av olika perspektiv på vad som engagerar och driver oss. 

Kapitlet tar även upp studiens teoretiska utgångspunkter om sociosemiotik.  

 
2.1 Vikten av engagemang  
Ryan och Deci (2000) beskriver Self-determination theory (SDT) som en förklarande teori om 

vad det är som driver och motiverar människor. Teorin utgår från människans inre biologiska 

drivkrafter och viljan att tillfredsställa våra psykologiska behov. Ryan och Deci hävdar att 

människan föds till att kunna bli motiverade, men att det ofta handlar om olika upplevelser 

och situationer. Forskarna menar att människan både kan motiveras genom yttre tvång och 

genom att man värdesätter en form av aktivitet och når ett innerligt, personligt engagemang. 

De understryker den fortfarande okända frågan om huruvida engagemanget kommer från en 

yttre press eller känner en innerlig motivation för något (2000:68-69).  

 

Ryan och Deci beskriver självbestämmande, social meningsfullhet och kompetens som tre 

grundläggande behov inom SDT. Människan behöver känna en samhörighet och har ett behov 

av att integrera med andra. Fortsättningsvis vill man också känna att man är duktig och har en 
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kompetens i något. Till sist vill man enligt Ryan och Deci känna att man kan styra och 

bestämma över sitt eget liv. Forskarna menar att människor kan känna sig motiverad till 

aktiviteter som uppfyller dessa punkter (2000:68-69). 

 

Enligt denna teori kan motivation delas upp i fyra olika kategorier med olika grader: Inre 

motivation, identifierad reglering, introjekterad reglering och extern reglering. Ryan och 

Deci menar att inre motivation är den motivation som inträffar när själva aktiviteten är 

anledningen till deltagandet. Identifierad reglering handlar mer om att man engagerar sig i en 

aktivitet för resultatets skull. Introjekterad reglering är en form av yttre motivation, där 

engagemanget kommer från att man vill uppnå något annat i situationen. Det kan exempelvis 

handla om att få beröm av någon annan. Till sist innebär extern reglering yttre krav eller press 

från omgivningen (2000:71-72).  

 

Psykologiforskaren David Dunning (2011) understryker också tre grundläggande basbehov, 

som får människor att engagera sig. Han pekar på tillhörighet, viljan att hjälpa andra och 

behovet av att vinna inflytande och makt. Enligt Dunning har människan ett behov av att bli 

uppmärksammad, värderad och accepterad av andra – och känner en stark motivation till att 

kunna uppnå detta (2011:2-5). 

 

2.2 Sociosemiotikens bakgrund 

Denna uppsats ansluter till den teori som utgår från att allt betydelseskapande tycks vara 

socialt orienterat och grundas i individers behov av att skapa mening tillsammans med andra 

individer. Denna teori kallas sociosemiotik, som utvecklades av den engelske språkforskaren 

Michael Halliday. Semiotik betyder läran om betydelser – därav handlar sociosemiontiken om 

att allt betydelseskapande är funktionellt och socialt motiverat (Halliday 2014).  

 

Medan semiotikern talar om tecken med bestämda betydelser talar socisemiotikern om 

semiotiska resurser med betydelsepotentialer. Björkvall (2009) hävdar att oavsett om det 

handlar om kommunikation som uttrycks i bilder eller verbalt behöver språket ha resurser för 

att uttrycka de betydelser som eftersträvas i kommunikationen. Enligt Björkvall är således 

semiotiska resurser det meningsskapande material som kan användas för att uttrycka dessa 

betydelser (Björkvall 2009:12-15). 
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Günter Kress och Theo Van Leeuwen har haft ett stort inflytande på sociosemiotiken. De 

hävdar att på samma sätt som skriftspråket får olika uttryck genom ordklasser och språkliga 

strukturer – får den visuella kommunikationen olika uttryck genom val av färger och 

kompositioner. Kress och Van Leeuween utgår alltså från att det finns en visuell grammatik, 

där olika element i kompositionen styr betraktarens tolkning. Denna syn innefattar alltså 

andra resurser än enbart språket och analyserar text och bild som en helhet (Kress & Van 

Leeuwen 2006). Enligt Björkvall är en semiotisk modalitet en organiserad uppsättning av 

semiotiska resurser. Dessa studier som intresserar sig för att studera samspelet mellan olika 

typer av modaliteter går under benämningen multimodal (2009:13).  

 

Inom sociosemiotiken kan man även titta på de tre existerande metafunktionerna som 

semiotisk resurs. Enligt Björkvall är den ideationella, interpersonella och textuella 

metafunktionen olika betydelser som människan behöver kunna uttrycka i kommunikation 

(2009:11). Björkvall menar att metafunktionella betydelser även kan uttryckas i bild, 

exempelvis genom den avbildades position eller blick (2009:21). Mer om detta återkommer i 

metodavsnittet. 

 
3. Tidigare forskning 
Studiens tidigare forskning tar avstamp i områden som sociosemiotisk forskning samt 

engagemang och relationer i sociala medier. Genom den tidigare forskningen skapas en 

djupare förståelse för hur resurser inom multimodala texter kan skapa ett engagemang hos en 

mottagare. Då skapandet av engagemang inte tycks vara ett särskilt utbrett ämne anser jag, 

med denna uppsats, kunna bidra med kunskap om det engagemangsskapande arbetet.  

 

3.1 Engagemang i sociala medier 

I en vetenskaplig artikel talar Mirca Madianou (2013) om sociala mediernas roll inom 

humanitära insatser och på vilket sätt de sociala nätverken kan bidra till att engagera 

människor och deras agerande. Författaren utgår från två etablerade kampanjer, som visades 

på sociala medier år 2011 och 2012. Författaren argumenterar även för att skapa en förståelse 

över sociala mediers struktur istället för att enbart undersöka kampanjernas innehåll.  

 

Madianous undersökning (2013) visar på att de sociala nätverkens struktur är avgörande. 

Interaktionen mellan människor som redan känner varandra kan uppmuntra till handling, men 
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på det sättet även nå en större spridning (2013:249-266). Denna undersökning inspirerar mina 

studier genom att visa på att interaktion mellan människor och engagemang är avgörande för 

att ett budskap ska bli framgångsrikt i sociala medier.  

 

Shin, Pang och Kim (2015) undersöker i en vetenskaplig artikel hur organisationer bygger 

engagemang och relationer med sina mottagare på olika plattformar så som Twitter och 

Facebook. I undersökningen (2015:214) kommer forskarna bland annat fram till att om 

organisationen tar hand om mottagarens åsikter och visar att dessa tas på allvar kan 

mottagarens engagemang komma att öka i situationen.  

 

Shin, Pang och Kim hävdar att dagens sociala plattformar ger organisationer ett brett utbud av 

verktyg för att skapa en ömsesidig kommunikation, men att de ser en besvikelse i att den 

mesta kommunikationen fortfarande är en-vägskommunikation från organisationers håll. 

Forskarna understryker att det är viktigt att bygga upp mottagarens engagemang för att 

organisationen ska kunna nå sina mål och få positiva resultat (2015:208). Detta synsätt ligger 

även till grund för min studie.   

 

I en studie undersöker Hanna Hedgren och Elina Sjöberg (2015) hur två av Sveriges största 

välgörenhetsorganisationer, Unicef och Plan Sverige, kommunicerar via kampanjfilmer för att 

engagera sina mottagare. Med hjälp av en semiotisk bildanalys och retorisk analys undersöker 

Hedgren och Sjöberg hur olika element och myter närvarar i filmerna samt vilken roll sociala 

medier spelar för att skapa detta engagemang (Hedgren & Sjöberg 2015). Studiens resultat 

visar att kända förebilder används för att påverka en större målgrupp och öka organisationens 

trovärdighet. Hedgren och Sjöberg kommer också fram till att en användning av utsatta barn i 

filmerna förstärker känslor och medlidande hos mottagarna, vilket kan få en mottagare att nå 

ett djupare engagemang (Hedgren & Sjöberg 2015). 

 
3.2 Sociosemiotisk forskning om samband mellan text och bild 
En sociosemiotisk undersökning av Günter Kress och Theo Van Leeuven kan man finna i 

Reading Images (2006). Genom en sociosemiotisk analys demonstrerar författarna hur 

multimodala texter av olika slag är designade. De utgår från material av olika slag så som 

konstverk, barnteckningar, bilder från läroböcker och stillbilder från videos, där de 
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identifierar ett antal semiotiska resurser som finns för att realisera betydelser (Kress & Van 

Leeuwen 2006:2). 

 

Forskarna undersöker bland annat hur olika deltagare representeras och framställs i bilderna. 

De redovisar att visuella resurser både kan upprätthålla denna relation mellan avbildade 

personer och betraktaren av bilden, men också mellan betraktaren och avsändaren. Kress och 

Van Leeuwen redovisar detta i en poster av en avbildad man som pekar och tittar på 

betraktaren – med texten ”Your country needs you”. I denna bild skapas både en relation 

mellan betraktaren och den avbildade mannen genom blickar och gester, samtidigt som 

avsändarens tydliga krav skapar en kontakt mellan betraktaren och avsändaren (2006:114-

118). 

 

Anders Björkvall (2009) återger denna teori i Den visuella texten: multimodal analys i 

praktiken, där han undersöker olika reklam- och massmedietexter. I sina undersökningar visar 

Björkvall (2009) på att multimodala texter kan uttrycka en viss visuell distans genom olika 

beskärningar av bilder. Han redovisar en annons av Ullfrotté/Woolpower, där avbildade 

personer återges i helfigur, men upptar mindre än halva bildytan. Enligt Björkvall 

representeras de avbildade som distanserade i förhållande till betraktaren. Björkvall redovisar 

även hur semiotiska resurser kan samverka för att skapa en viss betydelse, så som mötande 

blickar och komposition (2009:44). Koncentrerade sammanfattningar av Björkvall, Kress och 

Van Leeuwens teorier och metoder är av ett stort värde för min uppsats, där jag utgår från 

denna utvidgade syn på text och tillämpar dessa analysmetoder av visuella texter.  

 

I avhandlingen Litaricitet och visuella texter: Studier om lärare och kortutbildade deltagare i 

sfi (2011) utgår Quarin Franker från den sociosemiotiska teorin. Franker tillämpar dessa 

metoder på svenska valaffischer, där hon undersöker hur vuxna andraspråksinlärare integrerar 

med materialet. Syftet med kampanjerna är att attrahera och vinna nya väljare. Studien har 

även ett fokus på hur bild- och textelement påverkar betraktarens tolkning (2011:19). 

Resultatet visar upp en stor variation av hur andraspråkinlärare tolkar och integrerar med 

svenska valaffischer. Det finns en stor begränsning i kommunikationen, eftersom betraktarna 

inte har tillräckliga språkkunskaper. Resultatet visar att bildelementen, som därmed är viktiga 

redskap under kommunikationen är för otydliga för att flera av mottagarna ska kunna tolka 

budskapen (2011:26). I denna uppsats har Frankers undersökning framför allt inspirerat 

genom att visa på hur avgörande visuella bildelement är för att mottagaren ska kunna tolka, 
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men också attraheras och engageras av budskap. 

 

3.3 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att närmare undersöka den kommunikation som sker från 

mottagaren och se vilken roll det spelar i organisationers arbete att skapa engagemang. Det 

hade alltså varit intressant att ta reda på hur tvåvägskommunikation påverkar organisationers 

strategier och beslut på vägen till att skapa relationer, väcka känslor och på det sättet engagera 

sina mottagare.   

4. Metod och material 
I följande avsnitt presenteras, motiveras och diskuteras de metoder och material som denna 

studie utgår från. Först presenteras studiens avgränsningar och urval. Därefter presenteras det 

utvalda materialet, som sedan följs av metoder för analys och insamling av data. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens metodkritik. 

 
4.1 Avgränsningar och urval 
I undersökningen har jag valt att avgränsa studiens data till 15 stycken Facebook-inlägg, 

eftersom denna mängd känns lämplig och fullt tillräcklig för att kunna besvara studiens 

forskningsfråga. Studien har även avgränsats till ett sändarperspektiv, där jag enbart 

undersöker den kommunikation som LoveNepal förmedlar på Facebook och inte 

kommunikationen som deras mottagare förmedlar. 

 

Jag har valt att utföra ett subjektivt urval i min undersökning. Enligt Denscombe (2009) kan 

ett subjektivt urval användas vid situationer där forskaren har en viss kännedom om materialet 

och handplockar material som anses troligt att ge värdefull data till undersökningen. Mitt 

urval till studien har baserats på att dessa inlägg ger en heltäckande bild av de ämnen, som 

LoveNepal berör i sina inlägg på Facebook. Den fördel som finns med detta subjektiva urval 

är att istället för att gå efter ett typiska tvärsnitt har jag möjlighet att undersöka en bredare 

variation och även ha ett fokus på eventuella extremfall i materialet. Enligt Denscombe är 

detta ett sätt att lägga fokus och belysa den aktuella forskningsfrågan (2009:37-38).  

 

Alla utvalda inläggen har det gemensamt att de har fått bra respons från mottagarna. Eftersom 

syftet med denna studie är att ta reda på hur LoveNepal engagerar sina mottagare anser jag att 

det ligger en stor vikt i att materialet baseras på mottagarnas upplevelser. Denna indelning av 
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respons baseras på antal likes, kommentarer och delningar från mottagarna. Alla LoveNepals 

Facebook-inlägg kommer att benämnas ”bild 1, 2, 3” och i turordningen uppåt för att skilja 

på de olika Facebook-inläggen i uppsatsen. 

 

4.2 Presentation av det utvalda materialet 
Nedan följer en kort presentation av det utvalda materialet. Samtliga bilder ligger i en bilaga i 

uppsatsen. Alla Facebook-inläggen är utformade på samma sätt. De består av en bild, en text 

och eventuellt en hashtag. En stor majoritet av Facebook-inläggen har det gemensamt att 

bilderna består av barn eller ungdomar. En majoritet av inläggen, tio stycken, består av en text 

som handlar om själva organisationen och deras arbete. Ett exempel på detta kan vi se i bild 2 

nedan: 

 

 

 

 

 

I fem av LoveNepals Facebook-inlägg beskrivs en historia om en eller flera individer, som har 

blivit räddade av organisationen. I två av dessa Facebook-inlägg, bild 7 och 15, skriver 

LoveNepal från den avbildade flickans perspektiv, där Facebook-inlägget är skrivet som att 

det är flickans egna ord. Se bild 7 nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Nu har vårt nya barnhem öppnats. På 
lördag ska även en skola för 300 barn 
invigas. Samtidigt är förberedelserna inför 
arbetet i Bangladesh igång. Vi kommer att 
jobba på ett nytt sätt vid gränserna för att 
motverka att föräldrar säljer sina döttrar till 
hallickar. Fler liv ska räddas. Framtiden ser 
ljus ut! 
 



	
13	

7. Tack Sverige. Jag är en tjej som föddes i en fattig liten 
by i västra Nepal. Jag tillhör den folkgrupp som värderas 
lägst i samhället. Vi saknar både skydd och rättigheter. 
En dag fick jag börja skolan och var lycklig över den 
chansen. Men jag märkte snart att jag inte var som de 
andra barnen. Nästan dagligen blev jag mobbad och 
misshandlad. De andra eleverna menade att jag var så 
lågkastig att man fick behandla mig så. Jag kommer 
speciellt ihåg en gång när jag satt på en buss på väg 
hem från skolan. Då kom en kille och satte sig bredvid 
mig. Han visste att jag tillhörde det lägsta kastet och lade 
sina händer nedanför mina byxor och började antasta 
mig. Han sa att jag inte hade något val och efter den 
dagen var jag så förstörd att jag slutade skolan. Jag 
lyckades ta mig till LoveNepals hem. Här blir jag inte 
misshandlad, nedtryckt eller hotad. Jag blir älskad. Jag 
har fått en trygg utbildning på den skola LoveNepal är 
med och driver och i Katmandu är inte klyftorna lika stora 
mellan de olika folkgrupperna som i byarna där hemma. 
Idag tar jag hand om de yngre flickorna och försöker vara 
en förebild för dem.Tack för att ni hjälpt mig och mina 
systrar. Vi älskar er. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

4.3 Kvalitativ metod 
I denna uppsats har jag valt att utföra en kvalitativ studie. Enligt Per Lagerholm (2010) 

bygger kvalitativa undersökningar på närstudier av ett material. Lagerholm förklarar att man 

genom kvalitativa studier kan nå en djupare förståelse av ett fenomen. Det kan även vara 

lättare att anpassa sig efter den rådande situationen, då man når en närhet till sitt material 

under analysen (2010:31). Jag anser att en kvalitativ studie är passande för mitt 

forskningsområde, då syftet är att granska och förstå på vilket sätt LoveNepal, genom sina 

Facebook-inlägg, skapar engagemang hos sina mottagare.  

 

4.4 Ett sociosemiotiskt perspektiv 

Tidigare forskning och teori har bearbetats och lett fram till den analysmetod som beskrivs i 

detta avsnitt. Analysen utgår framför allt från det sociosemiotiska perspektivet, som har 

utarbetats av Günter Kress och Theo Van Leeuwen. Denna teori ansågs vara passande för min 

forskningsfråga, eftersom man ur detta perspektiv kan utläsa hur semiotiska resurser används 

för att skapa olika former av relationer med betraktaren av multimodala texter. Jag förutsätter 

alltså i denna studie att skapandet av närhet, relation, känslor och interaktion är ett sätt att 

engagera en mottagare. I studien utgår jag även från ett vidgat textbegrepp.  

 

4.4.1 Interpersonella metafunktionen som semiotisk resurs 
I boken Funktionell textanalys presenteras den systemisk-funktionella grammatiken (SFG). 

SFG är en grammatikmodell, som utgår från betydelse och ger en möjlighet att förankra 
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analyser i den funktion språket fyller i kontexten. Genom denna språksyn intresserar man sig 

för skrivande och texter, men de verktyg som används är grammatiska. Inom SFG existerar 

tre metafunktioner vilka är den ideationella, interpersonella och textuella (2011:7-10). I 

denna uppsats kommer jag undersöka den interpersonella strukturen som semiotisk resurs, 

vilket enligt Per Holmberg handlar om hur språket möjliggör interaktion mellan individer i 

text och samtal (2011:97). 

 

Genom den interpersonella metafunktionen kommer jag att undersöka hur språket används 

som en resurs för att väcka känslor, närhet samt skapa en relation mellan mottagaren och 

inblandade personer i Facebook-inläggen (Holmberg 2011:172). Genom att analysera 

LoveNepals språkhandlingar är det därmed möjligt att se på vilket sätt organisationen försöker 

påverka och närma sig sina mottagare för att skapa ett engagemang. 

 

Holmberg presenterar SFG:s förståelse av de fyra grundläggande språkhandlingarna – 

påstående, fråga, uppmaning och erbjudande, vilka ses som kombinationer av utbyte och 

talarroller. Ett krav om varor och tjänster är en uppmaning och ett givande av varor och 

tjänster är ett erbjudande. Således kan utbytet av information kombineras med en givande och 

krävande talarroll, vilka är språkhandlingarna påstående och fråga (2011:98-99). Ett exempel 

på en uppmaning respektive påstående från LoveNepals texter är ”Tänk er deras situation. 

Tänk er deras känsla.” och ”Dessa flickor har nu blivit räddade från ett liv i sexslaveri”.  

 

4.4.2 Relationsskapande resurser i bild & text 
Enligt Björkvall är en stor fördel med ett sociosemiotiskt perspektiv att man kan utgå från att 

metafunktionella betydelser även kan uttryckas i bild (2009:12). I studien analyserar jag 

därmed även hur den interpersonella metafunktionen uttrycks visuellt och hur bild och text 

förstärker varandra, det vill säga genom kommunikativa handlingar (Björkvall 2009:32). 

 

I min analys av organisationens visuella resurser undersöker jag bland annat hur olika 

givande- och kravaspekter framställs i LoveNepals bilder, där de avbildade personernas 

mötande blickar och position är avgörande. Enligt Björkvall kan mötande blickar vara ett 

tecken på att den avbildade personen kräver betraktarens uppmärksamhet och visar på att man 

vill integrera (2009:31). Ett exempel av detta kan vi se i bild 4, där barnen på bilden möter 

betraktarens blick och är placerade rakt framifrån, nära kameran. På det sättet skapar 
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LoveNepal en närhet och relation mellan de avbildade barnen och mottagaren. De 

språkhandlingar som finns i detta Facebook-inlägg består bland annat av uppmaningar. Detta 

visar på en kommunikativ handling, där text och bild säger mer tillsammans än vad det hade 

gjort var för sig.  

 

Jag har även valt att undersöka bildens komposition med avbildade personers olika 

placeringar för att se hur LoveNepal konstruerar en viss distans eller närhet mellan de 

avbildade och mottagaren. I studien undersöker jag även språkliga resurser så som tilltal och 

dialog med mottagaren för att skapa ett engagemang. Hellspong och Ledin (1997) menar att 

man genom olika språkhandlingar, tilltal, omtal och andra sociala verktyg kan positionera sig 

på ett specifikt avstånd från betraktaren och därmed skapa sociala band (1997:179). Genom 

en användning av dessa metoder kommer jag således kunna kartlägga olika aspekter som 

visar på social interaktion, närhet, relation och känslor, vilket i sin tur kan kopplas till hur 

LoveNepal kommunicerar för att skapa engagemang.  

 

4.4.3 Attitydpåverkan i text och bild 
Inom den interpersonella metafunktionen kan man även titta på modalitet, som kan 

identifieras genom satsadverbial och modala verb. Det handlar om sändarens attityd till sina 

yttranden och utgörs av fyra modala betydelser: vanlighet, sannolikhet, villighet och 

förpliktelse. Inom modalitetssystemet räknar man att vanlighet och sannolikhet kan kopplas 

till de språkhandlingar som handlar om information. Med vanlighet kan man avgöra om 

informationen som ges eller krävs sker mer eller mindre ofta. Sannolikhet uttrycker vilken 

grad av säkerhet talaren har i sina påståenden (Holmberg & Karlsson 2006:58-64).  

 

Villighet och förpliktelse används istället för språkhandlingar, som kan kopplas till ett utbyte 

av varor och tjänster. Villighet uttrycker talarens attityd och grad av villighet till något. 

Förpliktelse används istället i samband med uppmaningar, så att den tilltalade känner sig mer 

eller mindre tvungen att lyda uppmaningen (Holmberg & Karlsson 2006:58-64). Ett exempel 

på en uppmaning från LoveNepals texter med låg modalitetsgrad är ”Alla kan vi göra något”.  

 

Enligt Björkvall kan man även använda resurser för att uttrycka dessa förhållningssätt i bilder. 

Denna modalitet kan exempelvis uttryckas genom hur verklighetstroget eller pålitligt något är 

genom färg, skuggor och kontraster (2009:112). I denna uppsats tittar jag på hur LoveNepal 
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använder sig av modalitet i bild och text för att visa på trovärdighet och hur de uttrycker 

åsikter. Jag tittar även på värdeord som direkt attitydpåverkan. Enligt Hellspong och Ledin 

(1997:170) handlar det om att lägga en värdering i ett yttrande för att visa vad man tycker 

eller känner kring något. I studien skiljer jag även på plus- och minusord. Ett exempel på 

värdeord från LoveNepals texter är minusordet ”vilsen själ” och plusordet ”trygg utbildning”.  

  
4.5 Metodkritik 
I denna studie har analysmetoderna ur ett sociosemiotiskt perspektiv resulterat i ett värdefullt 

resultat, som har kunnat besvara studiens syfte och frågeställning. Däremot begränsade 

metoderna perspektivet något när det gäller innehållet i LoveNepals texter. Med en 

användning av fler analysmetoder i studien hade man kunnat gå djupare in på innehåll och 

budskap i  texterna. Ett exempel på detta hade varit att göra en ideationell analys – alternativt 

en narrativ analys av organisationens berättarstrategier. För att bredda studien ytterligare hade 

man även kunnat gå in på kommunikationen som kan förmedlas av mottagarna i 

kommentarsfältet på Facebook. På det sättet hade man kunnat nå ett bredare resultat, som 

också hade varit relevant för studiens syfte och frågeställning.  

 
5. Analys och resultat 
I följande avsnitt redogörs en analys av LoveNepals Facebook-inlägg, men även en 

presentation av studiens resultat. Kapitlet innehåller en presentation av Facebook-inläggens 

semiotiska resurser och dess användning i syfte att engagera organisationens mottagare. 

Nedan följer exempelmeningar, bilder samt tabeller för att tydliggöra studiens resultat. I 

tabellerna visas alltid en sammanslagning av alla LoveNepals Facebook-inlägg för att visa 

generella drag av den semiotiska resursen. 
 
5.1 LoveNepals språkhandlingar 

Enligt Per Holmberg handlar alltså den interpersonella metafunktionen om hur språket 

möjliggör interaktionen mellan människor i samtal och texter (Holmberg 2011:97). Nedan 

följer en tabell av språkhandlingarna i LoveNepals Facebook-inlägg. Genom en interpersonell 

textanalys kan vi se att en stor majoritet av LoveNepals språkhandlingar i det utvalda 

materialet består av påståenden (se tabell 1). Ett exempel är ”Skolan för 300 barn har nu 

startat i Indien”. 
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Tabell 1: Språkhandlingar 

Språkhandlingar: Påståenden Uppmaningar Inkongurenta 
uppmaningar i 
påståendeform 

Frågor Erbjudanden 

Antal: 103 6 4 0 0 
 

Enligt Björkvall (2009) är påståendet det minst interaktiva av de grundläggande 

språkhandlingarna, eftersom det inte finns någon särskild förväntad respons av mottagaren. 

De möjliga responsdragen som existerar är att bekräfta eller ifrågasätta påståendet, vilket 

mottagaren i detta fall enbart kan göra i kommentarsfältet. Med denna givande språkhandling 

hoppas man på att mottagaren noterar och accepterar påståendet. Enligt Björkvall är också 

situationskontexten mycket viktig för yttrandet (2009:32-33). Denna situationskontext kan 

tolkas så enkelt som att LoveNepal vill förmedla information och ge mottagaren en bild av 

vad som pågår inom organisationen och på det sättet kunna engagera mottagaren, vilket hade 

varit svårt att förmedla utan påståenden som språkhandlingar.  

 

Holmberg hävdar att man kan skilja på åsiktsgivande och informativa påståenden (2011:116). 

Genom analysen kan vi se att LoveNepal både uttrycker åsikter och förmedlar informativa 

påståenden (se tabell 2). Ett exempel på ett informativt påstående är i bild 7: ”Jag är en tjej 

som föddes i en fattig liten by i västra Nepal”. Ett exempel på en åsiktsgivande påstående är i 

bild 5: ”Vi är tacksamma över att få arbeta här och vår förhoppning är att kunna rädda 

många flickor ut ur detta fruktansvärda sexslaveri”. Även här kan vi se en stor majoritet av 

informativa påståenden.  

 

Tabell 2: Informativa och åsiktsgivande språkhandlingar 

Påståenden: Åsiktsgivande påståenden Informativa påståenden 

Antal: 11 92 

 

 

5.1.1 Uppmanande språkhandlingar som engagerar 

Det finns totalt tio språkhandlingar i form av uppmaningar i LoveNepals Facebook-inlägg (se 

tabell 1). Därav sex stycken kongruenta uppmaningar och fyra stycken inkongruenta 

uppmaningar i påståendeform. Ett exempel på en kongruent uppmaning kan vi se i bild 1: 
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”Tänk er deras situation. Tänk er deras känsla.” Enligt Björkvall är uppmaningar en 

språkhandling som kräver ett visst engagemang av mottagaren. Men vilket engagemang 

kräver LoveNepal i detta inlägg? LoveNepal tycks här vilja att något ska hända. De tycks vilja 

få sina mottagare att tänka sig in i barnens situation och sedan agera. Uppmaningar är enligt 

Björkvall gynnsamt för graden av interaktivitet och bidrar till att minska distansen mellan 

mottagaren och avsändaren (Björkvall 2009:48).  

 

Uppmaningarna i LoveNepals inlägg kan ses som rådgivande uppmaningar. Holmberg (2011) 

förklarar att råd innebär ett krävande av varor och tjänster. Han menar att rådgivaren, 

LoveNepal i det här fallet, vill få mottagaren att följa rådet och därmed handla på ett visst sätt 

(2011:116). Ett annat exempel av en uppmaning är i bild 8, där de två första meningarna 

utgörs av uppmaningar och de två sista av inkongruenta uppmaningar i påståendeform: ”Stå 

med oss i kampen mot barnsexhandeln. Börja följ LoveNepal. Flickorna behöver din röst. 

Tillsammans räddar vi liv!” I kapitel 5.3.1 går vi närmare in på bild 8 och undersöker även 

dess bildhandlingar.  

 

5.1.2 LoveNepals värdeord 
Inom den interpersonella strukturen kan man, som tidigare nämnt, även titta på hur attityder 

uttrycks med hjälp av attitydpåverkande resurser. Enligt Hellspong & Ledin är detta ett viktigt 

inslag för att påverka relationer i texter. Värdeord är socialt betydelsefulla för sociala 

relationer och kan bekräfta en samhörighet och värdegemenskap mellan deltagarna 

(Hellspong & Ledin 1997:169-170). 

 

I analysen kan vi se att LoveNepal totalt använder sig av 48 värdeord i sina texter. De 

använder plusord så som ”framtiden ser ljus ut”, ”utstrålar självförtroende” och ”trygg 

utbildning”. Samtidigt förmedlar organisationen en negativ bild av barnsexindustrin med 

hjälp av laddade minusord som ”brutna självförtroende”,” I detta helvete” och ”vilsen själ”. 

I dessa ord har alltså LoveNepal lagt någon form av värdering för att beskriva situationerna 

(Hellspong & Ledin 1997:170). Genom att använda sig av dessa värdeord kan organisationen 

förstärka den dåliga bilden av barnsexindustrin och den bättre bilden av sig själva och sitt 

arbete. Detta är en attitydpåverkan som gör att LoveNepal kan visa mottagaren vilken 

livsförändring organisationen gör för dessa flickor och kan därmed påverka mottagarna att stå 

med i kampen. 
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5.2 Dialog med mottagarna 
Herbert och Hjalmarsson (2012) förklarar att det är viktigt för organisationer att anpassa 

texten efter syftet, mottagaren och mediet. De anser att det centrala ligger i att hitta det tonfall 

som passar både för organisationen och det sociala sammanhanget. En aktiv röst, tilltal och 

dialogisk ton är ett effektivt sätt för en organisation att skapa närhet och relation till sina 

mottagare (2012:27-32).  

 

Enligt Björkvall finns det ett antal språkliga semiotiska resurser för att skapa en viss distans 

och närhet till mottagaren. Denna semiotiska resurs handlar om det tilltal avsändaren 

använder sig av för att närma sig mottagaren. Han anser exempelvis att du, dig och din-

tilltalet används för att skapa närhet mellan avsändare och mottagare (2009:46-47). Korpus 

(2008) hävdar att tilltalet är ett sätt att locka läsarens intresse och få den mer involverad i 

samtalet (2008:153).  

 

Tabell 3: Tilltal i texterna 

Tilltal i 

texterna: 

Direkt  

du/din-tilltal 

Er/ni-tilltal Inget tilltal Er-tilltal till 

utomstående 

Antal tilltal: 1 Din  2 Du 5 Ni 5 Er 6 texter helt 

utan tilltal 

2 Er 

 

Genom en analys kan vi se att LoveNepal använder sig av olika semiotiska resurser för att 

närma sig sina mottagare. De intar ofta ett läsarperspektiv, där de inkluderar mottagaren i sina 

inlägg. Ett exempel är att de använder sig av er- och ni-tilltal ”Tänk er deras känsla” eller 

”Tack för att ni gör det möjligt!”. Här benämner däremot LoveNepal sina mottagare som ett 

kollektiv (se tabell 3). Enligt Falkheimer & Heide brukar organisationsrepresentanter ofta 

kommunicera genom att gruppera sin omgivning till en större enhet. Detta beror på att de 

olika grupperna har olika bakgrunder och förutsättningar och på detta sätt kan 

kommunikationen anpassas efter skilda utgångspunkter (2011:124).   

 

I tre av Facebook-inläggen tilltalar LoveNepal däremot sina mottagare med ett direkt tilltal, 

nämligen med du- och din-tilltalet. Ett exempel är i bild 15: ”Du kan göra skillnad”. Det 

direkta tilltalet utgör ett mer dialogiskt anslag, där LoveNepal tilltalar mottagaren mer som en 
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individ än ett kollektiv. Det är enligt Herbert och Hjalmarsson ett säkert sätt att skapa relation 

(2012:37). Björkvall menar att mottagaren på det här sättet placeras symboliskt närmare 

avsändaren (2009:47).  

 

I analysen kan vi se en inkludering av mottagaren i ett flertal inlägg (se tabell 4). Enligt 

korpus (2008:154) benämner avsändare i regel sig själva med ett ”vi”, men som alltså både 

kan innefatta och utesluta mottagaren. I texterna existerar det både ett uteslutande och 

innefattande ”vi”. Ett exempel är att LoveNepal i tre av sina inlägg skriver ”Tillsammans 

räddar vi liv!” Detta ”vi” som LoveNepal använder sig av inkluderar mottagaren och får 

inlägget att signalera gemenskap och en vi-känsla. Enligt Korpus är detta ett verktyg för att 

skapa en informell och mer personlig prägel i texterna (Korpus 2008:154).  

 

Tabell 4: Uteslutande och innefattande i texterna 

Uteslutande & 
innefattande vi i texterna: 

Uteslutande vi Innefattande vi 

Antal: 16 Vi 4 Vi 

 

I sex av dessa texter existerar inget tilltal, vilket enligt Björkvall skapar en större distans 

mellan avsändare och mottagare. LoveNepal använder sig även av ett antal passiva verb i sina 

texter (se tabell 5). Ett exempel är i bild 2: ”Fler liv ska räddas”. Här berättar inte LoveNepal 

vem det är som utför handlingen och enligt Björkvall blir därför distansen betydligt längre i 

dessa texter (2009:47). I texterna tolkas det däremot som att mottagarna får en möjlighet att 

själva välja om de vill engagera sig, eftersom inlägget skulle bli mer påträngande om 

mottagaren involverades.  

 

Tabell 5: Passiva verb 

Antal passiva verb i texterna: Exempel: 

12 passiva verb Räddas, samlats, inledas, påbörjas, möts 

 

5.3 Modalitet i text och bild 
Inom den interpersonella metafunktionen handlar graden av modalitet om en form av 

bedömning, där man kan bedöma informationens sannolikhet, vanlighet eller hur önskvärd en 
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handling är (Holmberg 2011:108). Genom en analys av hur LoveNepal uttrycker modalitet i 

sina texter kan man finna att det finns ett fåtal modala verb och satsadverbial i texterna. Av 

dessa modalitetsval kan man finna att LoveNepal i de flesta fall, nio gånger, uttrycker 

modalitetstypen sannolikhet. Genom att använda sig av denna modalitetstyp kan skribenten 

alltså visa upp olika grader av hur säker man är i sina påståenden (Holmberg & Karlsson 

2013:60). Detta gör organisationen bland annat genom de modala verben ska och kan. 

 

Enligt Björkvall kan man även mäta graden av modalitet i bilder, där man tittar på hur 

verklighetstroget och pålitligt något är. I alla utvalda Facebook-inlägg kan vi se en bild, som 

liknar den naturalistiska verkligheten. Enligt Björkvall är färgmättnad, kontrast, 

detaljrikedom, djup och belysning några av de mest viktiga semiotiska resurserna för att 

uttrycka modalitet i bilder (2009:119). Genom en analys kan man se att dessa resurser 

används frekvent i LoveNepals bilder. 

 

  
 

 

I sex av bilderna används en hög grad av färgmättnad för att förstärka specifika färger i 

bilderna. Bild 5 är ett exempel som omges av en rik färgmättnad och ett kraftigt bilddjup. 

Enligt Björkvall är det viktiga semiotiska resurser för att skildra graden av verklighet 

(2009:121-119). I denna bild återges även ljuskällor och skuggor, vilket ökar modaliteten i 

bilden. I texten uttrycks även modalitetstypen sannolikhet med en hög grad ”vi kommer 

uppdatera med mer rapporter under hösten”. Med denna höga grad av modalitet i både text 

och bild skildrar LoveNepal en verklig situation.  

 

Modalitetstypen förpliktelse är som tidigare nämnt en resurs som används som uppmaningar 

för att få den tilltalade att åtlyda i situationen (Holmberg & Karlsson 2013:63). LoveNepal 

använder sig av denna resurs genom modalitetsvalen kan med en låg grad, behöver i en 

Bild 5 
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medelhög grad och ska med en hög grad av förpliktelse. Ett exempel är i bild 4:”Alla kan vi 

göra något”. I denna mening utnyttjas en modal resurs för att markera uppmaningen och få 

mottagaren att åtlyda. Om LoveNepal däremot hade bytt ut ordet mot måste hade det fått en 

mer krävande innebörd. Det skulle även kunna tolkas som modalitetstypen sannolikhet, men 

situationskontexten gör att det mer tolkas som en uppmaning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den visuella modaliteten i Bild 4 representeras med en hög grad av ljuskällor, men även med 

en viss grad av färgmättnad och detaljrikedom. Däremot minskar bildens detaljrikedom av att 

vissa partier är mer suddiga. Ett annat exempel som har en hög grad av modalitet är bild 

8:”Flickorna behöver din röst”. I denna bild tillskriver även ljuskontraster och skuggor 

bilden högre trovärdighet. Genom denna höga grad av modalitet i bild 8 och 4 ökar bildernas 

trovärdighet och därför kan det tolkas som att uppmaningarna markeras tydligare. De modala 

betydelser som istället finns för att uttrycka villighet kan vi se i tre exempel, som har 

identifierats som modalitetsvalet vill med en medelhög grad. Ett exempel på detta är ”Vi vill 

se fler flickor räddade”. Genom denna resurs uttrycker LoveNepal sin vilja i situationen, men 

med en lägre kravaspekt för att inte kräva för mycket av mottagaren.  

 

 

5.4 LoveNepals visuella resurser 

Denna analys av visuella resurser kan kopplas till Frankers undersökningar, där hennes 

resultat visar på hur avgörande visuella bildelement är för att en mottagare ska kunna tolka 

olika budskap och engageras (2011). I detta avsnitt kommer jag alltså att fortsätta titta på 

  Bild 8                                                  Bild 4 
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semiotiska resurser som finns för att utföra bildhandlingar i LoveNepals Facebook-inlägg. Jag 

kommer således fokusera på hur LoveNepal arbetar med  dessa bildhandling för att påverka 

relationer, väcka känslor och närma sig mottagaren genom dessa resurser. Bergström (2015) 

anser att visuell kommunikation handlar om att berätta en historia för en mottagare och kunna 

göra det så effektivt som möjligt, därför kommer vi i detta avsnitt även titta på hur det visuella 

samverkar med texten (2015:198). 

 

I flera exempel av studiens utvalda material skriver LoveNepal om enskilda barn och berättar 

deras historia för mottagaren. Detta gör LoveNepal även genom visuella resurser i Facebook-

inläggen. I bild 3, 7, 9 och 15 skriver LoveNepal om en enskild flicka som har blivit räddad 

från barnsexhandeln. Björkvall hävdar att det är skillnad på att tala om en individ och grupp. 

Individer engagerar ofta betraktaren mer, medan det är svårare att få människor att engagera 

sig för grupper (Björkvall 2009:79). Detta representeras även visuellt och kan på det sättet 

engagera mottagaren.  

 

Det visuella bidrar även till att att presentera individernas karaktärsdrag och sinnesstämning i 

några exempel. LoveNepal presenterar barnen med beskrivningar så som glad, 

självförtroende, sårad och vilsen själ. Genom att individualisera flickorna i inläggen får de 

enligt Björkvall ett mänskligt ansikte som kan väcka mer känslor och empati (2009:77). Bild 

3 är ett exempel, där LoveNepal även arbetar med dessa resurser visuellt. Flickan på bilden 

framställs som vilsen och med nedbrutet självförtroende, vilket även framkommer i texten: 

”Den unga tjejens brutna självförtroende och de livlösa ögonen”. 

 

 

                                                                 Bild 3                                             
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Tabell 6: Mötande blickar 

Den avbildade personens 

blick som semiotisk resurs: 

Den avbildade möter 

betraktarens blick 

Den avbildade undviker 

betraktarens blick 

Antal bilder: 13 2 

 

Enligt Björkvall kan rollerna givande och krävande även uttryckas visuellt, där bland annat en 

människas blick kan vara ett avgörande. I en analys av denna semiotiska resurs kan vi alltså 

se att de avbildade personerna tittar bort från betraktaren i två av dessa Facebook-inlägg. Ett 

exempel är bild 1, där flickan på bilden blickar ner. Flickan på bilderna kräver alltså inget av 

läsaren, utan bildhandligen blir snarare ett erbjudande där betraktaren ostört kan granska 

bilden från sin position. I en majoritet av inläggen kan vi istället se att de avbildade 

personerna möter betraktarens blick. Bild 8 är ett exempel. Enligt Björkvall visar detta en 

talarroll, som kräver betraktarens uppmärksamhet och sociala interaktion (Björkvall 2009:36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Kommunikativa handlingar 
Bild 8 är även ett exempel på hur LoveNepal arbetar för att bildbehandlingen ska förstärka 

språkhandlingen i syfte att fånga mottagarens uppmärksamhet. Enligt Björkvall (2009:38) är 

en kommunikativ handling när det verbalspråkliga och visuella bidrar till nånting mer än vad 

bild- och språkhandlingen hade gjort var för sig. Bild 8 består alltså enbart av uppmaningar 

och har en hög kravaspekt både visuellt och språkligt. Ett annat exempel är bild 15 med 

uppmaningen ”Du kan göra skillnad”. Genom dessa bild- och språkhandling kan vi se att 

bilderna förstärker kravaspekten – som blir mer markerad genom mötande blickar och en 

högre grad av modalitet (Björkvall 2009:38).  

8. Stå med oss i kampen mot 
barnsexhandeln. Börja 
följ LoveNepal. Flickorna behöver 
din röst. Tillsammans räddar vi liv! 
 

Bild 8                                   Bild 1 
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Det är värt att poängtera att språkhandlingen ”Tillsammans räddar vi liv!” i bild 8 även kan 

ses som ett påstående, men i detta sammanhang tolkas det mer som en uppmaning i 

påståendeform, där LoveNepal uppmanar sina mottagare att hjälpa till att rädda liv. Enligt 

Björkvall är de kravfyllda bildbehandlingarna de mest interaktiva, men även de mest 

påträngande. Detta eftersom läsaren inte kommer undan den avbildades mötande blick 

(2009:38). 

 

5.5 Distans och närhet 
Björkvall förklarar att man kan tala om olika typer av distans mellan läsare och avbildade 

personer. Denna semiotiska resurs handlar därmed inte om en fysisk distans, utan om en 

symbolisk distans där beskärningen av bilden är det centrala (Björkvall 2009:39). Nedan 

kommer vi titta närmare på hur nära, personlig distans och social distans uttrycks i 

LoveNepals bilder.  

 

Tabell 6: Visuell distans & närhet 

Visuell distans & 
närhet: 

Personlig, intim 
distans  
(Extrem närbild) 

Nära personlig 
distans (Närbild) 
 

Social distans  
(Längre distans) 

Antal: 0 3 12 
 

 

5.5.1 Nära personlig distans 

I LoveNepals Facebook-inlägg kan vi se en variation av distanserade och mer personligt 

avbildade personer. En nära personlig distans kan vi se i bild 1, 7 och 13. Björkvall hävdar att 

en nära personlig distans innebär en vanlig närbild, som visar huvud, axlar eller delar av det. 

Denna bildbeskärning ska göra så att distansen kopplas mer till ett personligt samtal med 

personen. På detta sätt uttrycker dessa bilder både social interaktion och personlig dialog med 

mottagaren (2009:41). 
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I bild 1 kan vi se en flicka, som har avbildats med en distans som kopplas till ett mycket nära 

personligt samtal. I detta exempel kan vi även notera att den avbildade flickan blundar. Här 

erbjuds alltså ett tillfälle för mottagaren att betrakta flickan från denna nära personliga distans. 

Om flickan istället hade mött betraktarens blick hade troligtvis blickens kravfunktion gjort att 

den korta distansen uppfattats som ännu mer personlig (Björkvall 2009:39). Detta kan vi se i 

Bild 7 och 13. I bild 7 tittar flickan rakt på betraktaren, men eftersom hon skymmer sig bakom 

ett skynke tycks det fortfarande finnas någon form av distans mellan henne och betraktaren.  

 

 

	

	

	

	

	

 
 
 
                                                                    Bild 7 
																																																																		 

5.5.2 Social distans 
I majoriteten av de utvalda Facebook-inläggen kan vi se en social distans. Istället för en nära 

personlig distans kan vi istället se bilder, där de avbildade personerna presenteras med något 

längre distans. Björkvall förklarar att man kan dela upp dessa medelavståndsbilder i tre 

kategorier – nära medelavstånd, medelavstånd och långt medelavstånd (2009:41-42).  

 

Bild 1 Bild 13 
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Tabell 7: Social distans 

Olika medelavstånd 
av social distans: 

Nära medelavstånd Medelavstånd 
 

Långt medelavstånd 

Antal: 10 1 1 
 

Ett nära medelavstånd kan vi se i en majoritet av bilderna. I dessa bilder beskärs de avbildade 

personerna ungefär vid midjan. Vi kan se ett vanligt medelavstånd i bild 3, där flickan på 

bilden beskärs vid knäna och ett långt medelavstånd i bild 9. I den bild som utgör ett långt 

medelavstånd, kan vi däremot se hur distansen trots allt samverkar med andra resurser som 

skapar interaktion och närhet. Kvinnan på bilden ler och tittar rakt mot betraktaren. I bild 3 

kan vi däremot se en frånvaro av mötande blickar. Detta tillskriver bilden en lägre grad av 

interaktivitet (Björkvall 2009:38-42). Bild 3  är däremot en av flera bilder, där barnet på 

bilden kramar om ett gosedjur. På det här sättet är det möjligt att barnet skapar ett 

engagemang hos mottagaren genom att det väcks känslor som empati hos mottagaren.  

 

 

		

 

 
 

 
Bild 3 
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5.6 Visuella perspektiv och attityder 

I de flesta bilder finns redan ett inbyggt perspektiv som betraktaren måste ta del av och ofta 

uttrycks attityder till människor, ting eller företeelser. Björkvall hävdar att väldigt få bilder 

och texter är helt neutrala i relationen till de ämnen som behandlas. Kameraperspektivet är 

därmed en kraftfull semiotisk resurs för att sätta betraktaren i en viss position, som kan skapa 

olika betydelser. Enligt Björkvall kan man skilja på objektiva och subjektiva bilder. I de 

objektiva bilderna är perspektivet mer otydligt och betraktaren ser inte personen eller 

föremålet ur en viss vinkel. De subjektiva däremot utgör ett perspektiv som är mycket tydligt 

och där vinkeln många gånger uttrycker en attityd (Björkvall 2009:49-51).  

 

Tabell 8: Kameraperspektiv 

Objektiva bilder: Öga-mot-öga Ovanifrån Underifrån 

Antal bilder: 10 2 2 

 

5.6.1 Öga-mot-öga-perspektivet 
Det är tydligt att vi till den största delen har att göra med subjektiva bilder, där vi kan urskilja 

tydliga vinklar och genom det sättet analysera vilka attityder som uttrycks. I tio inlägg möter 

de avbildade personerna betraktaren öga mot öga (se tabell 8). Detta kan vi bland annat se i 

bild 10, 11, 12 och 15. Däremot visar bild 10 avbildade personer, vars ansikten är censurerade 

och betraktaren kan därmed inte möta deras blickar, vilket ökar distansen. Två bilder, bild 3 

och 9 tycks vara mer objektiva och det uttrycks inte någon specifik vinkel. 

 

Bild 12                                       Bild 9 
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                                          Bild 11                                   Bild 10 

  

Genom ett öga-mot-öga-perspektiv förmedlar LoveNepal att det råder en maktbalans och ett 

krav på jämlikhet mellan betraktaren och den avbildade personen. Att de avbildade barnen i 

LoveNepals bilder avbildas ur ett maktbalansperspektiv kan ha att göra med att LoveNepal vill 

att betraktaren ska vara på barnens nivå och sätta sig in i deras situation. Detta utgör en form 

av krav på identifikation – Identifiera dig med mig (Björkvall 2009:52). På det här sättet är 

det möjligt att ett engagemang skapas hos mottagaren.  

 

5.6.2 Ovanifrån-perspektivet  
Bild 1 och 7 utgör mer ett ovanifrån-perspektiv, där betraktaren istället ser över personerna på 

bilderna. Enligt Björkvall ger det här perspektivet betraktaren makt (2009:52). I båda inläggen 

presenterar texten en tragisk historia, som lyckligtvis har vänt och barn har blivit räddade. 

Denna kameravinkel tycks tillskriva flickorna ännu mindre makt i situationen och detta kan 

troligtvis väcka känslor hos mottagaren. 

 

 
 

 

Bild 1                               Bild 7 
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5.6.3 Underifrån-perspektivet 
Slutligen visar bild 4 och 14 en kameravinkel som utgörs av ett underifrån-perspektiv. Här 

tillskrivs istället makt till flickorna på bilden och betraktaren behandlas därmed som 

underlägsen. Enligt Björkvall blir betraktaren positionerad i en ännu mer underlägsen position 

om ett underifrån-perspektiv kombineras med en kommunikativ handling. Detta kan vi även 

se i bild 4 och 14, där majoriteten av flickorna tittar rakt på betraktaren och därmed även 

kräver något (Björkvall 2009:52).  

 

Fortsättningsvis kan man poängtera att det uttrycks mycket glädje både genom text och bild i 

båda Facebook-inläggen. Det kan därmed vara en anledning till att bilden är tagen underifrån, 

för att ge de avbildade personerna extra mycket makt i situationen. Vi kan även utläsa att de 

avbildade personerna tycks utstråla att det vill ha uppmärksamhet och vill integrera med 

mottagaren.  

 
 

 

5.6.4 Framifrån-perspektiv och sido-perspektiv 

I en majoritet av LoveNepals bilder kan vi se att personerna avbildas rakt framifrån. Björkvall 

hävdar att detta är en semiotisk resurs för att skapa olika typer av engagemang. Exempelvis 

kan vi se detta i bild 2 och 12, där perspektivet således utgör en hög grad av engagemang. 

Barnen i bilderna utstrålar en attityd som är engagerad, inkluderande och accepterande. Bild 1 

och 3 visar istället ett tydligt sido-perspektiv, där de avbildade personerna istället presenteras 

som om de inte är en del av betraktarens värld (Björkvall 2009:55). 

 

Tabell 9: Framifrån- och sido-perspektiv 

Sido- och framifrån-
perspektiv: 

Otydliga perspektiv Framifrån-
perspektiv 

Sidoperspektiv 

Antal: 3 10 2 

Bild 4                                                 Bild 14 
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5.7 Bildens komposition 
Bo Bergström (2015) förklarar att bildens resurser för att skapa uppmärksamhet är mycket 

viktig och att man kan nå detta på flera olika sätt. Bergström menar att man bland annat kan 

skapa uppmärksamhet genom bildens struktur och helhet. Fortsättningsvis behöver bilden  

visa betraktaren en tydlig väg in i bildlandskapet, där de olika elementen bör framgå i en 

tydlig ordning för ögat (2015:180).  
 

I LoveNepals bilder kan vi se en tydlig symmetrisk komposition, där de avbildade personerna 

har placerats centralt i bilden. Detta skapar enligt Bergström (2015:181) en tilltalande balans 

och ordning. I Bild 3 kan vi däremot se en mer asymmetrisk ordning, där den avbildade 

flickan är placerad åt vänster i bilden. Detta skapar en kraftfull dynamik med det frigörande 

utrymmet i bilden, där det uppstår en spänning och kontrast mellan större och mindre ytor 

(Bergström 2015:181). 

 

Enligt Bergström (2015:184) attraheras människor även av storleks-, form-, styrke- och 

färgkontraster i bilder. I bild 3 kan man se att en del av ljuset kommer från fönstret bakom 

flickan, vilket målar upp skuggor i bilden. Denna bild är dessutom mörkare än de andra, vilket 

förmedlar en större känsla av otrygghet och dramatik. Genom denna kraftfulla dynamik med 

spänning, dramatik och kontraster kan det väcka uppmärksamhet och känslor hos mottagaren. 

LoveNepals ljusa bilder förmedlar istället en känsla av trygghet och frihet (Bergström 

2015:184-185).  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

Björkvall hävdar att komposition även innefattar hur olika element är i relation till andra, 

genom att antingen separeras eller förenas utifrån semiotiska principer för att skapa mening 

Bild 3 
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(2009:85). I en majoritet av LoveNepals bilder är de avbildade personerna centrala element, 

vilket visar på en hög grad av visuell framskjutenhet. Denna framskjutenhet visar på att 

elementen i bilden är viktiga i sammanhanget (Björkvall 2009:100).  

 

I bild 2, 4 och 14 kan vi se flera avbildade personer, som är mer och mindre visuellt 

framskjutna. I Bild 2 tycks äldre personer stå bakom flickorna. Därmed kan detta vara en 

anledning till att fotografen medvetet har valt att ha ett större fokus på de yngre barnen. Enligt 

Björkvall är avbildningar av barn en kulturell symbol, som även påverkar en visuell 

framskjutenheten. Barn är således kulturellt laddade symboler som drar till sig mottagarens 

uppmärksamhet (2009:103), vilket man kan se i majoriteten av LoveNepals bilder. Detta kan 

alltså skapa ett engagemang hos mottagaren. 

 
 

	  

6. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att se hur LoveNepal skapar engagemang hos sina mottagare 

på Facebook. I studien har jag utgått från ett sociosemiotiskt perspektiv, där jag har fokuserat 

på semiotiska resurser som LoveNepal använder sig av i sin kommunikation för att nå detta 

engagemang. Utifrån studiens syfte och frågeställningar förs i detta avsnitt en diskussion 

kring uppsatsens analys och resultat. 

 

6.1 Bilden och textens samverkan 
Enligt Brit Stakston (2011) är mottagarens engagemang ett huvudsakligt mål inom en 

organisations verksamhet. Stakston menar att man vill påverka individer eller grupper genom 

kommunikationen och nå ett engagemang för organisationens kärnfrågor (2011:46). Studien 

har utgått från följande övergripande frågeställning och två underordnade frågeställningar: 

Hur kommunicerar LoveNepal för att skapa engagemang hos sina mottagare? På vilket sätt 

Bild 4                                               Bild 14                                     Bild 2 



	
33	

använder LoveNepal semiotiska resurser för att väcka känslor, skapa närhet samt relation till 

sina mottagare? Samt hur samverkar text och bild för att engagera mottagaren? 

 

Enligt Björkvall kan olika typer av språk- och bildhandlingar skapa olika typer av relationer 

med betraktaren. Här blir den multimodala textens olika kravfunktioner en central punkt för 

att se hur kontakt skapas med betraktaren (2009:29-30). Genom analysen av visuella 

semiotiska resurser framgår det att en stor majoritet av LoveNepals bilder, elva stycken, har 

en tydligt markerad kravaspekt. Detta kan vi exempelvis se i bild 2, 4 och 15. Detta har bland 

annat att göra med att flera krävande semiotiska resurser kombineras tillsammans visuellt. Det 

handlar om semiotiska resurser som mötande blickar, underifrån-perspektiv, framifrån-

perspektiv och framskjutenhet och en hög grad av modalitet som skapar denna höga 

kravaspekt, vilket bland annat kan väcka känslor hos mottagarna och få dem att reagera på 

Facebook-inlägget.  

 

I analysen har jag kunnat finna att LoveNepals texter däremot inte är lika krävande. Vi kan se 

att en stor majoritet av texterna i Facebook-inläggen, tio stycken, består av en informativ text 

som är kopplade till organisationen och dess arbete. Dessa texter består av en lägre grad av 

modalitet och informativa påståenden, vilket gör att kravaspekten inte är särskilt hög. Detta 

gäller exempelvis bild 2 och 5.  

 

Frågan är – varför sänker LoveNepal kravaspekten i texterna? Vill inte organisationen få 

mottagaren att reagera genom att kräva deras uppmärksamhet? Svaret är att LoveNepal är en 

hjälporganisation, som är beroende av ideellt engagerade människor för att kunna leva vidare. 

Därför tolkar jag det som att organisationen inte kan kräva alldeles för mycket av sina 

mottagare, utan mottagaren måste få uppfatta ett eget val i situationen. Detta kan således 

kopplas till Ryan och Decis SDT-teori, där självbestämmande är en viktig punkt för att få 

människor att engagera sig i en aktivitet. Medan bilderna alltså är mer krävande tolkas det 

istället som att texterna har den mer informativa funktionen, som balanserar upp kravaspekten 

i Facebook-inlägget till en mer lämplig nivå för mottagaren.  

 

Däremot visar resultatet att det förekommer Facebook-inlägg, där både text och bild är 

mycket krävande och förstärker varandra. Exempel på dessa är Bild 8 och 15. Bild 3, 7 och 9 

är också informativa Facebook-inlägg, men som mer är kopplat till enskilda individer och 

deras historia, vilket gör att LoveNepal flyttar fokus från sig själva till de utsatta barnen – och 
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ökar därmed kravaspekten en aning. Här tolkar jag det som att organisationen kan väcka 

känslor hos sina mottagare och på det sättet skapa ett engagemang. 

 

Jag tolkar det som att kombinationen av dessa olika Facebook-inlägg med högre och lägre 

kravaspekter kan skapa en balans och på det sättet engagera mottagaren. På det här sättet låter 

LoveNepal sina mottagare själva välja om de vill stå med i kampen – men ändå med en prägel 

som visar på en tydlig uppmaning, vilket organisationen också behöver nå ut med för att 

kunna påverka. Kopplat till studiens frågeställning samverkar text och bild således i 

Facebook-inläggen. Denna samverkan gör att kravaspekten antingen förminskas eller 

förstärks och kan på så sätt engagera mottagaren.  

 

6.2 Känslor som engagerar 
I analysen har jag kunnat utläsa att LoveNepal använder sig av semiotiska resurser för att 

väcka känslor hos mottagarna. Men vilka känslor är det som väcks hos mottagarna? En stor 

majoritet av bilderna består av avbildade barn, som enligt Björkvall alltså är en kulturellt 

laddad symbol som väcker uppmärksamhet hos mottagaren (2009:103). I LoveNepals bilder 

förekommer semiotiska resurser som bland annat väcker känslor genom framskjutenhet av 

avbildade barn, färger, skuggor och kontraster som dramatiserar samt även genom en hög 

grad av modalitet. Organisationen verkar alltså främst använda bilderna till att väcka känslor 

som empati och medkänsla för de utsatta barnen. Detta kan kopplas till Hedgren och Sjöbergs 

studie (2015), som visade att en avbildning av utsatta barn kan förstärka känslor och 

medlidande hos en mottagare, vilket även kan få en mottagare att nå ett djupare engagemang.  

 

Genom kameravinkeln som semiotisk resurs konstruerar LoveNepal en maktbalans mellan de 

avbildade barnen och betraktaren (Björkvall 2009:52). Även detta tolkas som ett sätt för 

organisationen att få mottagaren engagerad. Mottagaren ställs inför ett krav – att sätta sig in i 

barnens situation. I vissa Facebook-inlägg ger kameravinkeln istället mottagaren makt. Jag 

tolkar det som att denna resurs används för att skapa empati och medkänsla, där barnen 

tillskrivs ännu mindre makt i situationen. 

 

Resultatet visar även att LoveNepals texter har ett större fokus på att väcka känslor som 

trovärdighet och tillit till organisationen, där informativa påståenden och en hög grad av 

modalitet spelar en stor roll. I tidigare avsnitt talade jag om hur bild och text samverkar för att 
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nå ett engagemang. I ett resultat av den höga grad av modalitet kan man utläsa att samverkan 

spelar in för att mottagaren ska kunna nå en känsla av trovärdighet och tillit. Detta förmedlar 

LoveNepal bland annat genom en hög grad av sannolikhet i både bild och text, där 

organisationen genom bildens höga modalitetsgrad och naturalistiska verklighet även kan 

förstärka textens påståenden. På det sättet kan mottagaren nå en känsla av tillit och 

trovärdighet till organisationen, vilket jag anser är av stor betydelse för att skapa ett 

engagemang hos mottagaren.  

 

6.3 Närhet och relationer som engagerar 
Herbert och Hjalmarsson (2012) anser att de forum som både förser läsaren med information 

och samtidigt skapar en relation är de som lyckas bäst (2012:35). Studiens resultat visar att 

LoveNepal bland annat lyckas skapa närhet och relation till sina mottagare genom semiotiska 

resurser så som mötande blickar, framskjutenhet, kameraperspektiv och de avbildades 

position och gester som visar att de vill ha uppmärksamhet och integrera.  

 

I analysen av LoveNepals visuella resurser kan man således utläsa att en närhet skapas mellan 

mottagare och den avbildade bland annat genom att de flesta bilderna utgör en social- och 

personlig distans genom beskärningen. Detta kan kopplas till en närmare dialog med 

mottagaren (Björkvall 2009:42). Jag tolkar det som att den sociala distansen som är nära, men 

inte för nära också kan ha en funktion i att försöka få mottagaren engagerad. På detta sätt är 

det möjligt att LoveNepal även låter mottagaren engagera sig på ett eget villkor, utan att vara 

för påträngande. 

 

LoveNepal skapar även närhet och relation genom att använda ett enkelt språk, dialogisk ton, 

tilltal samt uppmaningar och inkluderande ”vi”. Trots några få texter med passiva verb och 

inget existerande tilltal anser jag att LoveNepal mestadels använder sig av en dialogisk ton i 

sina inlägg. Jag tolkar det som att texterna med passiva verb och en exkludering av 

mottagaren också fyller en funktion. I exemplet ”Fler liv ska räddas” tolkas det som att 

kravaspekten sänks och det fria valet att engagera sig i organisationen återigen blir påtagligt.  

 

Herbert och Hjalmarsson menar att det även är viktigt att visa organisationens röst i texter för 

att nå en relation (2012:37). Jag tolkar det som att texternas inkluderande ”vi” gör att 

organisationen konstruerar mottagaren som någon som redan är en del av organisationen. 



	
36	

Genom att mottagaren redan förutsätts vara en del av organisationen och dess gemenskap är 

det möjligt att mottagarna känner en tillhörighet till organisationen. Psykologiforskaren David 

Dunning anser att även detta är en av de grundläggande basbehoven för att en människa ska 

engagera sig (2011:2-5). 

 

Det tolkas även som att det är mycket värdefullt för LoveNepal att uttrycka sina värderingar 

och åsikter för att skapa en relation till sina mottagare. Organisationen uttrycker således 

attityder om barnsexindustrin, som deras mottagare med stor sannolikhet håller med om. 

Detta uttrycks bland annat genom modalitetsval, värdeord och språkhandlingar.  

 

I analysen av modalitet kan man se att organisationen exempelvis uttrycker attityder genom 

modalitetsvalen villighet, sannolikhet och förpliktelse. Ett exempel på villighet är ”Vi vill se 

fler flickor räddade”. LoveNepals val av språkhandlingar kan kopplas till attityder, eftersom 

organisationen informativt förmedlar och bekräftar sin inställning till mottagarna, alltså vad 

organisationen tycker och tänker i sina frågor samt använder sig av åsiktsgivande påståenden. 

Enligt Hellspong & Ledin (1997:169) är gemensamma attityder ett viktigt inslag i relationen 

mellan två parter. 

 
Dessa  relationsskapande resurser kan vi även koppla till Theo Van Leeuwen och Günter 

kress forskning om hur visuella resurser skapar och upprätthåller olika relationer mellan 

avbildade personer och betraktaren, men också relation mellan betraktaren och avsändare 

(Kress & Van Leeuwen 2006). Medan en majoritet av LoveNepals texter mer verka skapa en 

relation mellan mottagaren och organisationen, kan vi se att bilderna mer verkar skapa en 

relation mellan de utsatta barnen och mottagaren. Således skapas en relation mellan 

mottagaren och de avbildade barnen genom semiotiska resurser som blickar, kameravinkel 

och position. Samtidigt skapas en relation mellan mottagaren och organisationen i LoveNepals 

texter genom att mer vara kopplade till organisationen och dess arbete. Det förekommer även 

texter som enbart handlar om de utsatta barnen, där en relation istället etableras mellan 

mottagaren och barnen.  

 

6.4 Ett personligt engagemang 
Enligt Ryan och Decis SDT-teori existerar fyra kategorier, där motivation delas upp. Enligt 

denna teori kan man koppla motivationen hos LoveNepals mottagare till en Introjekterad 

reglering, där man framför allt engagerar sig för resultatets skull, så att LoveNepal kan rädda 
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fler liv. Det är därför möjligt att LoveNepals mottagare kan känna en innerlig motivation till 

att hjälpa till och stå med i kampen (Ryan & Deci 2000:71). Genom att LoveNepal 

kontinuerligt visar att organisationen faktiskt räddar liv och gör något värdefullt för dessa 

utsatta barn är det möjligt att mottagarna når ett innerligt engagemang och vill stå med i 

kampen mot barnsexhandel. Enligt psykologiforskaren David Dunning är viljan att hjälpa 

andra ett grundläggande basbehov, som får oss människor att engagera sig. Det är nästintill en 

självklarhet att LoveNepals mottagare känner en stark vilja att hjälpa andra i denna situation, 

vilket enligt Dunning alltså skapar engagemang och drivkraft (2011:2-5). 

 

6.5 Slutsats 
Genom en multimodal analys ur ett sociosemiotiskt perspektiv har jag undersökt hur 

hjälporganisationen LoveNepal kommunicerar för att skapa ett engagemang hos sina 

mottagare på Facebook. För att ta reda på detta har jag fokuserat på hur semiotiska resurser 

används för att skapa närhet och relation samt väcka känslor hos mottagarna. Jag har även 

undersökt hur text och bild samverkar för att engagera mottagaren. Forskarna Shin, Pang och 

Kim anser, som tidigare nämnt, att en organisations möjligheter för att nå ett positivt resultat 

ligger i mottagarnas händer, där mottagarnas engagemang är avgörande (2015:208).  

 

Studiens resultat visar att LoveNepal i hög utsträckning använder sig av olika semiotiska 

resurser för att engagera sina mottagare, där det även är möjligt att mottagaren når ett innerligt 

engagemang. Detta kan bland annat kunna utläsas genom organisationens tilltal, dialog, 

kommunikativa handlingar, mötande blickar, kameravinkel och komposition samt 

gemensamma attityder. Detta visar på relationsskapande resurser som engagerar. Resultatet 

visar att LoveNepal ofta kombinerar olika semiotiska resurser, som förstärker eller balanserar 

upp varandra i text och bild, där mottagaren kan engageras genom bilden och textens 

samverkan. Detta resultat visar på att LoveNepal lyckas väcka känslor, skapa en närhet och 

relation till mottagaren samt får mottagaren att känna en tillit och trovärdighet till 

organisationen. Detta leder i sin tur till att organisationen lyckas väcka ett engagemang hos 

sina mottagare på Facebook.  
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1. Det är midnatt på Indiens gator. Trafiken på 
bordellerna är som störst. Mitt i detta helvete 
gjordes alldeles nyss en stor razzia. Tre 
kvinnor har nu blivit fria. Under gårdagen blev 
två pojkar räddade. Tänk er deras situation. 
Tänk er deras känsla. De kommer vakna upp i 
trygghet imorgon. De är nu fria! 

 

2. Nu har vårt nya barnhem öppnats. På 
lördag ska även en skola för 300 barn 
invigas. Samtidigt är förberedelserna inför 
arbetet i Bangladesh igång. Vi kommer att 
jobba på ett nytt sätt vid gränserna för att 
motverka att föräldrar säljer sina döttrar till 
hallickar. Fler liv ska räddas. Framtiden ser 
ljus ut! 
 

3. Flickan på bilden hade endast bott på ett av våra 
hem i en timme. Hon kom till oss med varken tro eller 
hopp på framtiden. Den här situationen utspelar sig 
några dagar efter julafton och barnen har just fått sin 
efterlängtade julklapp. När en av flickorna som bott 
lite längre på hemmet ser den unga tjejens brutna 
självförtroende och de livlösa ögonen går hon 
försiktigt fram till henne. Hon tar med sig sin enda 
julklapp, kanske den enda gåva hon någonsin fått 
och ger den här dockan till den nya flickan. Just i det 
ögonblicket togs den här bilden. Nu idag, många år 
senare möter vi en glad och förvandlad liten 
prinsessa. En flicka vars ögon fyllts av liv, en framtid 
som utstrålar ljus och ett öde som tveklöst har vänt! 
 

4. Igår gick vi ut med en fråga om man ville 
hjälpa till med starten av den nya skolan i Indien 
och lyssna: Hela 2687 människor gick samman 
och tillsammans har närmare 500 000 kr (!) 
samlats in. Det innebär att alla kostnader för 
uppstarten av skolan nu är betalda. Allt från en 
skolbuss (240 000) till skolbänkar, skolmaterial, 
elektronik, hyra och renovering. Likaså den första 
kostnaden för alla detacksamma barnen. Vi har 
även kunnat lägga undan pengar till nya 
räddningsaktioner. Vi vill se fler flickor räddade 
och vi kan även gå ut med att ett helt nytt projekt 
under hösten kommer att inledas i Bangladesh. 
 
"Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra 
något" Aldrig har väl det passat in bättre än 
idag. Tack för att ni står med och gör det 
möjligt. Tillsammans räddar vi liv! 
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5. Idag gör vi vår första resa till Bangladesh. 
Vår vision är att ett helt nytt projekt ska 
påbörjas och vi kommer uppdatera med mer 
rapporter under hösten. Bangladesh är ett av 
de få länder där bordeller är lagligt och man 
räknar på att snittåldern i många av de här 
områdena är 14 år. Samtidigt har man 
enorma problem med barnäktenskap. Var 
tredje flicka är gift innan hon fyllt 15 år. Vi är 
tacksamma över att få börja arbeta här och 
vår förhoppning är att kunna rädda många 
flickor ut ur detta fruktansvärda sexslaveri. 
 

6. Putte Nelsson, känd från Så ska det låta, 
Körslaget och Postkodmiljonären står med i 
kampen mot barnsexhandeln. I våras hade Putte 
konserter med sin kör "Team Putte" i Spira och 
Berwaldhallen. Folk strömmade in och man 
bestämde sig för att en del av alla intäkter skulle 
gå direkt till barnen i Indien och Nepal. Genom 
dessa konserter har så många flickor fått hjälp 
och vi vill verkligen tacka för er insats och för era 
stora hjärtan för dessa barn. 

7. Tack Sverige. Jag är en tjej som föddes i en fattig liten 
by i västra Nepal. Jag tillhör den folkgrupp som värderas 
lägst i samhället. Vi saknar både skydd och rättigheter. 
En dag fick jag börja skolan och var lycklig över den 
chansen. Men jag märkte snart att jag inte var som de 
andra barnen. Nästan dagligen blev jag mobbad och 
misshandlad. De andra eleverna menade att jag var så 
lågkastig att man fick behandla mig så. Jag kommer 
speciellt ihåg en gång när jag satt på en buss på väg 
hem från skolan. Då kom en kille och satte sig bredvid 
mig. Han visste att jag tillhörde det lägsta kastet och lade 
sina händer nedanför mina byxor och började antasta 
mig. Han sa att jag inte hade något val och efter den 
dagen var jag så förstörd att jag slutade skolan. Jag 
lyckades ta mig till LoveNepals hem. Här blir jag inte 
misshandlad, nedtryckt eller hotad. Jag blir älskad. Jag 
har fått en trygg utbildning på den skola LoveNepal är 
med och driver och i Katmandu är inte klyftorna lika stora 
mellan de olika folkgrupperna som i byarna där hemma. 
Idag tar jag hand om de yngre flickorna och försöker vara 
en förebild för dem.Tack för att ni hjälpt mig och mina 
systrar. Vi älskar er. 
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8. Stå med oss i kampen mot 
barnsexhandeln. Börja följ LoveNepal. 
Flickorna behöver din röst. Tillsammans 
räddar vi liv! 
 

 
9. Hon kom från en fattig by i västra Nepal och var 
bland de första flickorna vi tog hand om. En sårad 
och vilsen själ som inte visste vad hon kommit till. 
Idag, sju år senare, möts vi utav en kvinna som 
utstrålar självförtroende. Hon har börjat på ett 
framstående collage i Kathmandu. Hon utbildas till 
att jobba inom media. Hon har en enorm talang och 
drömmer om att bli programledare. Hon har redan 
medverkat i en stor tidning i Nepal där hon berättat 
om sitt folks rättigheter. Hon har blivit en stor 
förebild för de yngre flickorna. Liksom dessa tillhör 
hon den folkgrupp som räknas som den allra lägsta 
i landet. Egentligen borde inte det här gå, men hon 
håller på att visa hela nationen, att även om man 
har alla förutsättningar emot sig, så går det att 
lyckas. Hon vet. Våra flickor vet. 
De kommer vara med och förändra sitt land. 
Tack för att ni gör det möjligt! 

10. Dessa flickor har nu blivit räddade från 
ett liv i sexslaveri. En flickas mamma 
jobbade som prostituerad. Hon har växt 
upp med att se henne bli våldtagen och 
snart skulle det vara hennes tur. Två andra 
tvingades arbeta hela nätterna på ett hotell 
där de blev misshandlade och våldtagna. 
De är nu räddade. Ett helt nytt liv väntar. 
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11. Två nya flickor räddade!  
 
Barnhemmet i Indien växer hela tiden. 
Många flickor får sina liv räddade och vi 
planerar att i början på nästa år starta upp 
ytterligare ett barnhem. Där ska räddade 
barn från bordeller och slumområden 
kunna leva. Så många dörrar har öppnats 
och vi är så tacksamma och laddade inför 
den framtid som väntar! 

12. Det är just nu ett enormt tryck på 
räddningsarbetet i Indien. Det ser ut som 
att många flickor kommer att få sina liv 
räddade. Vi hoppas att kunna återkomma 
med många glädjande rapporter den 
närmaste tiden!  
 

13. Sent igår kväll indisk tid ringde 
telefonen.  
 
Goda nyheter, Goda nyheter! 
 
Två flickor räddade! Fria från våldtäkter 
och bordeller.  
 
Våra medarbetare i Indien är hjältar.  
 
Tack för att du är med och räddar liv!  
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14. Tillsammans räddar vi liv! 
 
Under gårdagens insamling kom det in 
över 100 000 kronor. Det täcker 
medicinkostnaderna för de räddade 
barnen samtidigt som vi kan rädda nya 
flickor.  
 
Det är en sådan trygghet när vi vet att ni 
står med.  
 
Låt oss fortsätta göra 2016 till ett år av 
frihet.  
 
Tack för er gåva och era stora varma 
hjärtan!  
 

15. Jag var 9 år och sexslav. Nu är jag 15 
år och fri.  
 
Jag tillhör ett folk som börjat resa sig.  
 
Tack för att ni räddat mitt liv och gett mig 
en framtid.  
 
Love Nepal har sedan 2009 kunnat rädda 
600 flickor. Deras dröm är nu att få se 
deras systrar och vänner räddade.  
 
Du kan göra skillnad.  
 
Swish: 123 240 6551 Bankgiro: 5906-3099 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


