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English title: Nyköping, a narrative municipality with active citizens  
- a case study of the roles, relationships and attitudes that exist in the campaign Bo i 
Nyköping.  

	  
Abstract  
This bachelor's essay is about the stories and images that appear in the campaign Bo i 
Nyköping on the website boinykoping.nu during the campaign period 2011 - 2012. The aim is 
to examine how the municipality and citizens that appear in the campaign are described in the 
campaign texts and associated images. The methods applied in the linguistic analysis are an 
ideational and an interpersonal analysis, an attitude analysis within the method appraisal and a 
visual analysis of the ideational and interpersonal grammar of images. The results show that 
the citizens are described as active and the municipality as informative and knowing. The 
relationship between them is presented as dialogical. The aim is also to investigate the 
identities that the campaign offers the reader. This is based on the results of the linguistic 
analysis and the concept of the model reader. The campaign stories and the images provide a 
safe environment to grow up in and an economic security to the reader. The dialogic 
relationship that appears in the campaign between the municipality and the citizens show a 
presumptive good relationship between them. 
 

Sammandrag 
Den här uppsatsen handlar om de berättelser och bilder som förekommer i kampanjen Bo i 
Nyköping på hemsidan boinykoping.nu under kampanjperioderna 2011 – 2012. Syftet är att 
undersöka hur kommunen och Nyköpingsborna framställs i kampanjtexterna och de 
tillhörande bilderna. De metoder som tillämpas är en ideationell och interpersonell analys, en 
attitydanalys genom appraisal samt en visuell analys av bildernas ideationella och 
interpersonella grammatik. Resultatet visar att Nyköpingsborna framställs som 
handlingskraftiga och kommunen som informativ och vetandes. Relationen mellan dem 
framställs som dialogisk. Syftet är dessutom att undersöka de identiteter som kampanjen 
erbjuder läsaren. Detta utifrån resultatet av den språkliga analysen och genom begreppet 
modelläsare. Berättelser och bilder erbjuder en trygg uppväxtmiljö och ekonomisk trygghet 
till läsaren. Den dialogiska relationen presupponerar att det finns en god relation mellan 
kommunen och invånarna.  
 

Nyckelord: Bo i Nyköping, Nyköping kommun, kampanj, systemisk-funktionell lingvistik, 
ideationell analys, interpersonell analys, relation, appraisal, attityd, uppskattning, dialogicitet, 
Multimodal analys, modelläsare, identitet.  
 
 
 
 
 
 



 3 

Innehållsförteckning	  
1.	  Inledning	  .............................................................................................................................................................................	  5	  
1.2	  Undersökningens	  syfte	  ...................................................................................................................................	  5	  
1.3	  Uppsatsens	  disposition	  ...................................................................................................................................	  6	  

2.	  Bakgrund	  ............................................................................................................................................................................	  6	  
2.1	  Kampanjen	  Bo	  i	  Nyköping	  .............................................................................................................................	  7	  
2.2	  Strategi	  -‐	  att	  skapa	  en	  skön	  känsla	  ............................................................................................................	  7	  
2.3	  Att	  väcka	  intresse	  ..............................................................................................................................................	  8	  

3.	  Tidigare	  studier	  om	  kampanjen	  Bo	  i	  Nyköping	  .................................................................................................	  9	  
4.	  Textteoretiska	  utgångspunkter	  och	  tidigare	  forskning	  ..............................................................................	  10	  
4.1.	  Systemisk-‐funktionell	  språksyn	  .............................................................................................................	  10	  
4.1.1	  Ideationell	  betydelse	  ..............................................................................................................................................	  11	  
4.1.2	  Interpersonell	  betydelse:	  Språkhandlingar	  ..................................................................................................	  12	  
4.1.3	  Den	  textuella	  metafunktionen	  ............................................................................................................................	  13	  
4.1.4	  Kontexten	  ....................................................................................................................................................................	  13	  

4.2	  Appraisal	  ............................................................................................................................................................	  14	  
4.2.1	  Attityd	  ...........................................................................................................................................................................	  14	  
4.2.2	  Dialogicitet	  ..................................................................................................................................................................	  16	  
4.2.3	  Graderingar	  ................................................................................................................................................................	  17	  
4.2.4	  Tidigare	  forskning	  om	  Appraisal	  ......................................................................................................................	  17	  

4.3	  Multimodala	  texter	  ........................................................................................................................................	  18	  
4.3.1	  Ideationell	  visuell	  betydelse	  ................................................................................................................................	  19	  
4.3.2	  Interpersonell	  visuell	  betydelse	  ........................................................................................................................	  20	  

4.4	  Modelläsaren	  ....................................................................................................................................................	  21	  
5.	  Material	  ............................................................................................................................................................................	  22	  
5.1	  Avgränsningar	  .................................................................................................................................................	  23	  

6.	  Analysmetod	  ...................................................................................................................................................................	  23	  
6.1.	  Ideationell	  analysmetod	  .............................................................................................................................	  23	  
6.2	  Interpersonell	  analysmetod	  ......................................................................................................................	  24	  
6.3	  Visuell	  ideationell	  och	  interpersonell	  analysmetod	  ........................................................................	  25	  
6.4	  Tolkning	  av	  analysresultaten	  ....................................................................................................................	  26	  

7.	  Resultat	  .............................................................................................................................................................................	  26	  
7.1	  En	  aktivitetsfylld	  värld	  och	  en	  beskrivning	  av	  livet	  ........................................................................	  26	  
7.1.1	  Vem	  handlar?	  .............................................................................................................................................................	  27	  
7.1.2	  Vilka	  tillstånd	  beskrivs?	  ........................................................................................................................................	  29	  
7.1.3	  Vem	  upplever?	  ...........................................................................................................................................................	  30	  

7.2	  Relationen	  mellan	  kommunen,	  Nyköpingsborna	  och	  läsaren	  ....................................................	  30	  
7.2.1	  Erbjudanden	  till	  den	  potentiella	  inflyttaren	  ................................................................................................	  31	  
7.2.2	  Rösterna	  i	  kampanjberättelserna	  .....................................................................................................................	  31	  
7.2.3	  Uppskattning	  i	  berättelserna	  ..............................................................................................................................	  33	  

7.3	  Bildernas	  deltagare	  och	  interaktionspotential	  ..................................................................................	  34	  
7.3.1	  Deltagarrollerna	  i	  bilderna	  ..................................................................................................................................	  34	  
7.3.3	  Interaktionen	  mellan	  bilden	  och	  betraktaren	  .............................................................................................	  35	  

8.	  Sammanfattning	  av	  analysresultaten	  .................................................................................................................	  36	  
9.	  Slutsatser	  och	  diskussion	  ..........................................................................................................................................	  38	  
9.1	  På	  vilket	  sätt	  framställs	  Nyköpingsborna	  i	  text	  och	  bild?	  ............................................................	  38	  
9.2	  På	  vilket	  sätt	  framställs	  kommunen	  i	  text	  och	  bild?	  .......................................................................	  39	  



 4 

9.3	  Vilka	  identiteter	  erbjuder	  kampanjens	  text	  och	  bildspråk	  läsaren	  utifrån	  det	  sätt	  som	  
kommunen	  och	  Nyköpingsborna	  framställs	  på?	  .....................................................................................	  40	  
9.4	  Metodreflektion	  ..............................................................................................................................................	  42	  

Källförteckning	  ..................................................................................................................................................................	  44	  
Tryckta	  källor	  ..........................................................................................................................................................	  44	  
Övriga	  dokument	  ...................................................................................................................................................	  45	  
Övrig	  media	  ..............................................................................................................................................................	  45	  

Bilaga	  1:	  Berättelser	  kampanjen	  2012	  ....................................................................................................................	  46	  
Bilaga	  2:	  Berättelser	  kampanjen	  2011	  ....................................................................................................................	  48	  
Bilaga	  3:	  Bilder	  från	  kampanjen	  2012	  ....................................................................................................................	  51	  
Bilaga	  4:	  Bilder	  från	  kampanjen	  2011	  ....................................................................................................................	  52	  
Bilaga	  5:	  Redovisning	  av	  Ideationell	  analys	  .........................................................................................................	  53	  

 
Figurer:  
Figur 1: Exempel på den ideationella metafunktionens processtyper, förstadeltagare och mål.  
Figur 2: Figur över appraisal och de tre delsystemen utifrån Martin & White (2005).  
 
Tabeller: 
Tabell 1: Processtyperna i kampanjberättelserna från 2012. 
Tabell 2: Processtyperna i kampanjberättelserna från 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 
 
 



 5 

1.	  Inledning	  	  
Ett begrepp som vuxit fram de senaste 20 åren är branding av städer1. Platsmarknadsföring 

eller så kallad place branding handlar om att definiera vad som är karaktäristiskt för en plats 

och vilka värden som omvärlden borde känna till om den. Detta för att öka platsens 

konkurrenskraft på en globaliserad marknad. I den globala och konkurrenskraftiga samtid som 

vi lever i har place branding blivit en mångmiljardindustri, särskilt i USA2. Place branding är 

således en marknadsföringsstrategi för att öka en plats attraktivitet genom att skapa en tydlig 

identitet och bild av platsen som kan locka turister, ny arbetskraft, företag och investerare 

samt nya invånare. Ett svenskt exempel på platsmarknadsföring är Nyköping kommuns 

kampanj Bo i Nyköping. Kampanjen startade år 2003 och sedan år 2006 har kampanjen blivit 

en del av kommunens dagliga arbete för att öka kännedomen om kommunen och framställa 

Nyköping som ett attraktivt boendealternativ till storstaden (Mörner 2010:1). Bo i Nyköping 

är en kampanj som går under kommunens politiska tillväxtmål som är att locka 700 nya 

inflyttare per år (netto) (ibid.). Kampanjen syftar till att i första hand attrahera inflyttare från 

Stockholm, sedan arbetskraft, besökare och turister till kommunen (Mörner 2010:1). En 

strategi i kampanjen är att gestalta en skön känsla genom lugnet och naturen som ska ge en 

kontrast till stressen i storstaden (Malm, 2012). En annan strategi är att marknadsföra 

kommunen genom de som faktiskt bor där. Därför figurerar Nyköpingsborna själva i 

kampanjens bilder och sedan år 2010 berättar de om sina egna liv i kommunen för den 

potentiella inflyttaren på hemsidan boinykoping.nu (Malm, 2012).  

1.2	  Undersökningens	  syfte	  	  

Den här uppsatsen handlar om Nyköpingsbornas berättelser på hemsidan boinykoping.nu och 

om de bilder som tillhör berättelserna. Jag intresserar mig för texternas och bildmaterialets 

ideationella och interpersonella grammatik. Mitt syfte är att undersöka språkliga strategier för 

att se hur Nyköping kommun framställer sig själva och Nyköpingsborna i text och bild. Detta 

planerar jag att göra genom att undersöka de deltagarroller som Nyköpingsborna och 

kommunen tilldelas i texten, de attityder som texterna uttrycker liksom de sätt 

Nyköpingsborna och kommunen interagerar med varandra och med läsaren. Syftet är 

dessutom att undersöka de identiteter som kampanjen erbjuder läsaren. Detta undersöker jag 

utifrån resultatet av den språkliga analysen och genom begreppet modelläsare (förklaras 

närmare under teoriavsnittet 4.4). För att besvara mitt syfte är min frågeställning tredelad: 

                                                
1 Rainisto, 2003, s. 11 – 17. 
2 Ibid. 
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• På vilket sätt framställer kommunen sig själva i kampanjens berättelser och tillhörande 

bilder?  

• På vilket sätt framställs Nyköpingsborna i berättelserna och i bilderna?  

• Vilka identiteter erbjuder kampanjens text och bildspråk läsaren utifrån det sätt som 

kommunen och Nyköpingsborna framställs på?  

1.3	  Uppsatsens	  disposition	  	  
För att ge en överblick av uppsatsens upplägg och disposition förklarar jag nedan vad varje 

kapitel behandlar. I kapitel 2 ges en bakgrund till kampanjen och dess syften, strategier och 

mål. Kapitel 3 presenterar två tidigare studier där kampanjen Bo i Nyköping har analyserats. I 

kapitel 4 redogör jag för tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för den här uppsatsen. Där sker en utförlig presentation av SFL, appraisal, den 

multimodala analysen samt begreppet modelläsare. Uppsatsens primär- och sekundärmaterial 

som ligger till grund för analysen presenteras i kapitel 5. I kapitel 6 beskriver jag min 

analysmetod och hur jag har gått tillväga för att tillämpa metoden på mitt material. Resultaten 

av den språkliga analysen presenteras under kapitel 7 och som sammanfattas i kapitel 8. 

Avslutningsvis besvaras mina frågeställningar i kapitel 9 som jag har namngett Slutsatser och 

diskussion. Där återkopplar jag dessutom mitt resultat till de tidigare studierna om kampanjen. 

I kapitlet reflekterar jag även kring den metod som jag har tillämpat. I bilagorna finns 

kampanjberättelserna i sin helhet presenterade (1 och 2) och de bilder som jag analyserar (3 

och 4) samt en redovisning av den ideationella analysen (5). 

2.	  Bakgrund	  	  
Vision 2020 är en övergripande riktlinje för Nyköping kommuns utvecklingsarbete fram till 

det nya decenniet3. Visionen innehåller ett service-, tillväxt- och kvalitetsmål för de 

kommunanställda och för de som bor i kommunen. Genom att erbjuda god service vill 

kommunen tillsammans med de som bor, verkar och vistas i den ge förutsättningar för ett gott 

liv. Tillväxtmålet innebär bland annat att öka invånarantalet med ca 700 invånare per år 

(netto), att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv, tillgodose fler arbetstillfällen på den lokala 

arbetsmarknaden och att bygga ut kommunens infrastruktur och kommunikationer. Enligt 

kommunens statistik väljer cirka 2500 personer att flytta till Nyköping årligen, vilket ökar 

invånarantalet i kommunen med ungefär 435 personer netto4. Den största gruppen som flyttar 

                                                
3 http://www.nykoping.se/Kommun--politik/Vision/ hämtat den 28 december 2012. 
4 Rapport från Bo i Nyköping-kampanjen 2011, 111026. 
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till Nyköping är barnfamiljer som enligt kommunen vill få mer tid och pengar över. De två 

andra stora grupperna som flyttar till Nyköping är blivande pensionärer och personer med 

tidigare anknytning till Nyköping. Utflyttarna är mestadels unga vuxna som söker studier på 

annan ort. För att kunna möta det politiska tillväxtmålet med ett ökat invånarantal på 700 

personer per år måste kommunen planera för cirka 340 nya bostäder årligen. Tillväxtmålet 

bidrar till en mer levande landsbygd som ger underlag för kommunen att expandera och 

utveckla den service som kommun och landsting erbjuder invånarna. Tillväxten skapar 

dessutom flera arbetsplatser. Kommunen menar att då befolkningen blir fler ökar också 

behovet av kollektivtrafik såsom bussar och tåg vilket gör att trafiken kan effektiviseras. 

2.1	  Kampanjen	  Bo	  i	  Nyköping	  	  
För att locka nya inflyttare till kommunen startade kampanjen Bo i Nyköping år 20035. Syftet 

med kampanjen är att bidra till det politiska tillväxtmålet (Mörner 2010:4). Detta genom att 

primärt attrahera inflyttare från Stockholm och sekundärt turister, besökare, nya företagare 

och ny arbetskraft till kommunen (Mörner 2010:1). Kampanjen pågår mellan två till tre 

veckor varje vår och höst. Sedan år 2005 visas den i form av fem bilder i Stockholms 

kollektivtrafik, på skyltar längst med E4:an och på Ryanairplan (Mörner 2010:2). Kommunen 

arbetar främst med konstfotografer som reklambyrån BrandReality väljer ut i samråd med 

kommunen (Malm, 2012). Dessa har bland annat varit Elisabeth Olsson Wallin, Denise 

Grünstein, Carl Bengtsson, Mattias Edwall och Tobias Regell6.  

2.2	  Strategi	  -‐	  att	  skapa	  en	  skön	  känsla	  
Kampanjens huvudmålgrupper är barnfamiljer, pensionärer och storstadsbor som är ute på en 

marknad för att byta livsstil (Mörner 2010:1). Anna Malm som är kommunikationsstrateg i 

kommunen menar att kampanjen ska skapa en skön känsla hos mottagaren (Malm, 2012). 

Direktivet ges till fotografen som uppmanas att gestalta Nyköping med en skön känsla. 

Återkommande för bilderna är att Nyköpingsborna gestaltas vid kusten och i naturen. Malm 

menar att gestalta lugnet och naturen är kommunens mest konkurrenskraftiga drag i 

marknadsföringen. Nyköping kommuns strategi är således att ge ett alternativ till storstaden 

och stressen (Malm, 2012). De svartvita bilderna som skildrar människor som poserar ledigt 

under sommarmånaderna i Nyköping ger ett lugn i tunnelbanan där människor trängs och kan 

känna sig stressade (Malm, 2012). Ännu en strategi i kampanjen är att gestalta människor som 

bor i kommunen. Anna Malm menar att intresset för de personer som verkar på bilderna har 

                                                
5 http://www.nykoping.se/Kommun--politik/Om-Nykoping/Bo-i-Nykoping/ hämtat den 26 december 2012. 
6 http://www.nykopingsguiden.se/sv/Boinykoping/Upplev/Tidigare-ars-bilder/ hämtat den 29 december 2012. 
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ökat de senaste åren7 och därför har kommunen velat se till att Nyköpingsborna få en mer 

framträdande roll i kampanjen. Sedan år 2010 har kommunen därför låtit Nyköpingsborna få 

berätta om sina liv och erfarenheter i kommunen på hemsidan boinykpoing.nu.  

 

Det är den frilansande copywritern Kicki Wallmo som intervjuar Nyköpingsborna på 

kampanjbilderna och som skriver berättelserna för hemsidan (Malm, 2012). Inför intervjun 

förbereds de genom tre frågor som Wallmo kommer att ställa till dem. Frågorna rör vad de 

tycker bäst om i Nyköping, om de har någon specifik favoritplats och vad de gör en bra dag8. 

Kicki Wallmo har varit med sedan kampanjen grundades år 2003 och känner väl till 

kommunens interna riktlinjer för kampanjen (Malm, 2012). Texterna ska handla om närhet, 

enkelhet och naturen och lugnet ska spegla sig i texterna för att skapa en skön känsla hos 

mottagaren. Anna Malm menar att de uppmanar Kicki att försöka ”ladda in” fakta som kan 

tala för sig själv i berättelserna. Sådana fakta kan exempelvis vara att det är billigare att hyra 

stallplats i kommunen än i storstan eller att skolorna erbjuder sina elever att åka utomlands 

årligen.  

2.3	  Att	  väcka	  intresse	  
I kampanjens bildmaterial som bland annat visas i tunnelbanan hänvisas läsaren till 

boinykoping.nu för mer information. Bildmaterialets syfte är att skapa kännedom om 

Nyköping, hemsidan boinykoping.nu syftar istället till att väcka intresse (Mörner 2010:3). Till 

skillnad från kommunens hemsida www.nykoping.se som vilar på ett samhällsansvar ska 

kampanj- och turisthemsidan boinykoping.nu dessutom lyfta fram värdet det goda livet 

(Mörner 2010:2). Huvudmålgrupperna är den potentiella inflyttaren som ser kampanjen i 

tunnelbanan (…) och har funderat på ett större boende, en ”humanare prisbild” och en 

tryggare uppväxtmiljö för barnen (Mörner 2010:2). Målgruppen är även den utländska 

besökaren. Den funktion som Nyköpingsbornas egna berättelser fyller på hemsidan är således 

att skapa ett mervärde för den potentiella inflyttaren (Malm, 2012). Detta genom att väcka ett 

intresse hos läsaren utifrån berättelserna om de autentiska Nyköpingsborna och deras liv i 

kommunen.  

                                                
7 Enligt kommunens statistik i Rapport från Bo i Nyköping-kampanjerna 2010, 2011 får Susanna (den kontakt 
som kommunen hänvisar till via reklamtexten i kampanjbilderna) cirka 100 till 300 samtal under en 
kampanjperiod. Personerna som ringer frågar om personerna i kampanjens bilder och de platser som skildras, 
information om tomter, bokningar av guidade rundturer i kommunen.  
8 Enligt uppgift från Anna Malm 121203 och e-post som tilldelas Nyköpingsborna inför intervjun Malm 120828.  
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3.	  Tidigare	  studier	  om	  kampanjen	  Bo	  i	  Nyköping	  
Det finns studier om redan har undersökt kampanjen Bo i Nyköping. Jag har funnit två. Den 

ena har analyserat kampanjen utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv och den andra 

utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Tillsammans kompletterar vi varandra utifrån att ha 

studerat kampanjen utifrån olika aspekter och synvinklar. De två andra studiernas slutsatser 

och undersökningar kan dessutom ha betydelse i relation till mina slutsatser om hur 

kommunen framställer sig själva och Nyköpingsborna i kampanjens berättelser och bilder. I 

diskussionsdelen kommer jag därför att återknyta till deras slutsatser i relation till mina.  

 
I en kandidatuppsats har Åsa Brozén och Julia Fasth (2007) gjort en fallstudie av Nyköping 

kommuns externa kommunikation. Syftet är att undersöka vad som händer när den offentliga 

organisationens kommunikationsmetoder och arbetssätt anpassas till en marknadslogik. 

Brozén och Fasth stödjer Abrahamssons (1993) resonemang om att det har skett en 

förskjutning från betoningen av medborgarnas sociala rättigheter i myndigheters 

samhällsinformation till ett intresse för service och bemötande i medborgarkontakterna. De 

analyserar ett antal texter på Nyköping kommuns hemsida nykoping.se och kampanjhemsidan 

boinykoping.nu och menar att textmaterialet genomsyras av ett informellt och lättbegripligt 

språk med informativa underrubriker, direkt tilltal via pronomen liksom säljande påståenden 

om kommunen. De hävdar att texter med säljande tendens ligger först under alla rubriker. I de 

mer faktaorienterade texterna blir språket mindre intimt och mer distanserat och pronomenet 

vi övergår till substantivet kommunen. Deras analytiska ramverk bottnar sig i Norman 

Fairclough kritiska diskursanalys och Saussures, Pierces och Barthes semiotiska teorier om 

meningsskapande i relation till forskning om demokrati- och samhällsutveckling (Brozén och 

Fasth 2007:12). Deras slutsatser är att kommunikationsavdelningen arbetar på ett 

varumärkesstrategiskt arbetssätt som är missgynnande för demokratin (Brozén och Fasth 

2007:34 – 36). Bild och textmaterialet på kampanjhemsidan är målgruppsanpassad för att 

effektivt nå en viss specifik målgrupp: en välutbildad, ekonomist stark och socialt 

väletablerad medelklass som kan bidra med tillväxt genom större skatteintäkter, köpkraft och 

lägre kostnader då de är i behov av mindre sociala insatser i hem och skola (Brozén och Fasth 

2007:24).  

 

Sara Klangeryd (2009) undersöker Nyköping kommuns marknadsföring med fokus på 

kampanjen Bo i Nyköping i en kandidatuppsats. Hennes syfte är att ta reda på hur kommunen 

marknadsförs för att attrahera nya invånare samt vilka resultaten och effekterna är av 
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kampanjen. Detta utifrån att intervjua de nyckelpersoner som ansvarar för kampanjens 

utformning. Hon intervjuar både offentliga och privata aktörer såsom informatörerna på 

kommunens kommunikationsavdelning, reklambyrån BrandReality, mäklare och den 

frilansande copywritern Kicki Wallmo. Klangeryd menar att Nyköpings identitet och image 

kan vara en framgångsfaktor om marknadsföringen ger en riktig men samtidigt en tilltalande 

bild av platsen (Klangeryd 2009:50). Planeringsgruppen för kampanjen Bo i Nyköping har 

fokuserat på det som Nyköping redan har: närhet till vatten och till huvudstaden, vackra 

landskap och goda pendlingsmöjligheter och billigare kostnadsalternativ vilket enligt 

Klangeryd är effektivt vid en lyckad marknadsföring. Klangeryd menar dessutom att 

kampanjen påverkar Nyköpingsborna positivt. De Nyköpingsbor som arbetar i Stockholm 

påstår att bilderna väcker stolthet och har väckt positiva reaktioner och nyfikenhet bland 

kollegorna på deras arbetsplatser (Klangeryd 2009:52). Kampanjen har därför lett till en 

intern stolthet bland kommuninvånarna i Nyköping som gör att de representerar goda 

ambassadörer för kommunen. Detta genom att sprida positiva värderingar utåt till familj, 

vänner och kollegor. Klangeryds slutsatser är att kampanjen är ett exempel på en innovativ 

marknadsföring som har bidragit med positiva effekter för Nyköping och att de medverkande 

är nöjda då invånarantalet årligen växer med inflyttare framförallt ifrån Stockholm 

(Klangeryd 2009:51). 

4.	  Textteoretiska	  utgångspunkter	  och	  tidigare	  forskning	  	  

I den här uppsatsen utgår den språkliga analysen från den systemisk-funktionella lingvistiken. 

Som en del i tolkningsramen för den språkliga analysen är Björkvalls (2003) teorier om 

modelläsaren och de identiteter som reklamtexter erbjuder läsaren. Jag kommer nedan att 

redogöra för den teoretiska terminologin som ligger till grund för den här uppsatsen.  

4.1.	  Systemisk-‐funktionell	  språksyn	  	  
Den här uppsatsen utgår från Halliday och Mathiessens (2004) systemisk-funktionella 

lingvistik. Benämningarna systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och systemisk-funktionell 

grammatik (SFG) används ofta utan åtskillnad (Holmberg m.fl. 2011:7). Holmberg m.fl. 

(2011) använder termen SFG när de syftar på teorins bas som presenteras utförligt av Halliday 

och Mathiessen (2004) i boken Introduction to functional grammar. Även den här studien 

bygger på Hallidays och Mathiessens språkteorier. Jag kommer dock att använda mig av 

termen SFL eftersom termen betecknar ett vidare fält där appraisalteorin och den multimodala 

analysen ingår (Holmberg m.fl. 2011:7).  
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Den systemisk-funktionella lingvistiken grundades av lingvisten Michael Halliday under 

1970-talet och har sedan dess utvecklats av honom själv och tolkats av andra (Holmberg m.fl. 

2006:10). Per Holmberg, Andreas Nord och Anna-Malin Karlsson har under de senaste åren 

stått för en stor del av den svenska forskningen inom den systemisk-funktionella lingvistiken. 

I böckerna Grammatik med betydelse (2006) samt Funktionell textanalys (2011) ger de en 

bred introduktion till SFG på svenska. Den systemisk-funktionella lingvistiken är en 

grammatikmodell som utgår från språkets betydelse och funktion snarare än form (Holmberg 

m.fl. 2006:10). Man menar då att grammatiken inte endast ger uttryck för betydelse utan även 

skapar betydelse. De senaste åren har SFL blivit allt mer populär i Norden (Holmberg m.fl. 

2011:7). Intresset har främst legat vid textanalys av olika slag för att förklara texters 

utformning i sitt sammanhang, vilka roller och relationer som språket skapar och hur språket 

kan bidra med att skapa olika situationskontexter (Holmberg m.fl. 2006:12). SFL bygger på 

tre metafunktioner som realiseras genom grammatiken. Dessa kallas för den ideationella, den 

interpersonella och den textuella metafunktionen. Inom SFL anses satser vara den 

grundläggande enheten för meningsskapande (Holmberg m.fl. 2011:13). Satserna relateras till 

metafunktionerna som ger uttryck för hur vår erfarenhet av världen konstrueras i text 

(ideationellt), hur vår relation till den vi kommunicerar med konstrueras genom språket 

(interpersonellt) samt hur den information som vi ger i texten organiseras inom den (textuellt) 

(Holmberg m.fl. 2011:11 – 13).  

4.1.1	  Ideationell	  betydelse	  
Ideation handlar om vår föreställning av världen (Karlsson 2011:21). Det system som används 

inom den ideationella grammatiken för att klassificera satser kallas transitivitetssystemet 

(Karlsson 2011:22). Transitivitetssystemet binder ihop de personer som förekommer inom en 

text med en handling, händelse eller ett tillstånd som också riktas mot en annan person, sak 

eller företeelse (Karlsson 2011:22). I satsen hon river biobiljetten utgår handlingen river från 

kvinnan till biljetten. Handlingen kallas för process. Inom den danska och svenska 

översättningen av Halliday & Matthiessen språkteori använder man främst de processtyper 

som har sin utgångspunkt i språklig betydelse. Dessa är de materiella, relationella, mentala 

och verbala processerna (Karlsson 2011:22 – 23). Dessa fyra processtyper anses vara 

tillräckliga för att avtäcka den bild av verkligheten som texten konstruerar för mottagaren. De 

materiella processerna förväntas göra texter dynamiska då de beskriver yttre förändringar och 

skeenden liksom förankrar texter i tid och rum (Karlsson 2011:24, Hallesson 2011:44). Detta 

till skillnad från de relationella processerna som beskriver tillstånd och sakförhållanden 
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genom verb såsom är och har. De mentala processerna ger uttryck för inre skeenden såsom 

att tänka eller tycka. Detta till skillnad från de verbala processerna där någon talar, säger eller 

berättar något i den fysiska världen.  

 

En text ideationella grammatik kan analyseras utifrån olika perspektiv. Ovanifrånperspektivet 

handlar om betydelse. Materiella processer realiseras då utifrån att någon gör något, mentala 

processer utifrån att någon upplever något, verbala utifrån att någon säger något och 

relationella processer handlar om att vara och att ha (Karlsson 2011:25). 

Underifrånperspektivet realiserar processtyper utifrån det finita huvudverbet i en sats. Som 

textanalytiker kan man även välja att analysera satsers infinita verb (att springa) liksom 

nominaliserade verb (springandet) (Karlsson 2011:24). Från sidan studerar man vem eller vad 

som realiseras i processen, det vill säga satsens subjekt. Dessa kallas förstadeltagare (Karlsson 

2011:25). Den förstadeltagare som realiseras i materiella processer kallas aktörer och är ofta 

en person som handlar. Den som upplever i mentala processer kallas upplevare, den som talar 

i en verbal process kallas talare och relationella processer realiserar en bärare som ofta har 

eller är något. I figuren nedan illustreras processtyperna och deras förstadeltagare och 

riktningar utifrån Karlssons beskrivning i Holmberg m.fl (2011:23).  

 

Ideationell	  betydelse	  

	   	   	  
	   	   	   	   	  Materiell	  process	   	  	   Stina	  (aktör)	   jagar	   hunden	  (mål)	  

Mental	  process	   	  	   Stina	  (upplevare)	   gillar	   hunden	  (fenomen)	  

Verbal	  process	   	  	   Stina	  (talare)	   ropar	  	   på	  hunden	  (talmål)	  

Relationell	  process	   	  	   Stina	  (bärare)	   har	  	   en	  hund	  (attributiv)	  

 

Figur	  1. Exempel på den ideationella metafunktionens processtyper, förstadeltagare och mål.  

4.1.2	  Interpersonell	  betydelse:	  Språkhandlingar	  	  
Språkets interpersonella sida är mest uppenbar i dialog emellan människor (Holmberg m.fl. 

2006:31). I dialog turas flera personer om att tala och lyssna och samtalen visar hur deltagarna 

uppfattar varandra liksom hur relationer upprättas och växlar mellan dem under samtalets 

gång. Den interpersonella metafunktionen handlar om hur språket kan vara en resurs för att 

skapa relationer mellan talare och lyssnare eller skribent och läsare (Holmberg m.fl. 2006:31). 

Inom den interpersonella metafunktionen karaktäriserar man en givande eller krävande 
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talarroll (Holmberg m.fl. 2006:34). En givande talarroll ger information genom att påstå något 

eller erbjuder varor och tjänster. En krävande talarroll kräver information genom att ställa en 

fråga eller uppmanar någon att erbjuda sina varor eller tjänster (Holmberg m.fl. 2006:34). 

Kombinationen mellan talarroll och utbyte ger en så kallad språkhandling och dessa kallas 

påståenden, erbjudanden, frågor eller uppmaningar (Holmberg m.fl. 2006:34). 

Språkhandlingar kan även realisera andra språkhandlingar än vars namn de bär. Dessa kallas 

modusmetaforer och kan exemplifieras genom en fråga som realiserar en uppmaning: skulle 

du kunna skicka saltet? (Holmberg m.fl. 2011:103).  

 

Språkhandlingarna förutsätter en respons. Då en talare påstår något förväntas responsen vara 

bekräftande eller nekande liksom den som ställer en fråga förväntar sig ett svar. 

Kombinationen av den talarroll som textens satser konstruerar och den respons som 

språkhandlingarna förutsätter skapar relation mellan talaren, de personer som förekommer 

inom texten och läsaren (Holmberg m.fl. 2006:34 – 37). Att peka ut språkhandlingarna i en 

text kan göras utifrån olika perspektiv: uppifrån, nedifrån och från sidan (Holmberg m.fl. 

2011:104). Uppifrån innebär att studera satserna i relation till situationskontexten och genom 

tolkning av skribentens uppmaning till läsaren. Nedifrån handlar om hur satsen realiseras 

grammatiskt och från sidan handlar om de responser som språkhandlingarna förväntas 

uppmana till.  

4.1.3	  Den	  textuella	  metafunktionen	  	  
Den textuella metafunktionen bygger vidare på de ideationella och de interpersonella 

metafunktionerna och handlar om hur informationen organiseras i texten, såsom exempelvis 

textbindning utifrån tema och rema-konstruktion (Holmberg m.fl. 2011:11). Tema är ett ord 

som står först i en sats och är utgångspunkten för vad yttrandet handlar om. Rema är den 

resterande satsens innehåll. En text kan sedan utveckla nytt innehåll genom att omkonstruera 

satserna och bygga nya teman eller fortsätta på samma tema texten igenom (Holmberg m.fl. 

2006:144 – 145).  

4.1.4	  Kontexten	  	  
Metafunktionerna kopplas i sin tur till den kontextuella betydelsen. Termen kontext innebär 

det sammanhang som texten förekommer inom. Kontexten är dessutom ett vidare begrepp 

som innefattar termerna relation (tenor), verksamhet (field) och kommunikationssätt (mode) 

(Holmberg m.fl. 2006:19). Relationen syftar till den sociala relationen som skapas mellan de 

parter som deltar i kommunikationen och de roller som framträder mellan dem. Det vill säga 
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författaren, de personer som förekommer inom texten och läsaren. Därför förknippas textens 

relation även till den interpersonella metafunktionen. Verksamheten syftar till det som 

kommunikationen handlar om och därför kopplas termen till den ideationella metafunktionen 

som beskriver processtyper (Holmberg m.fl. 2006:19 – 20). Den tredje termen 

kommunikationssätt handlar om det medium som man använder för kommunikationen såsom 

exempelvis en tidning, telefon eller e-post. Kommunikationssättet kopplas till den textuella 

metafunktionen.  

4.2	  Appraisal	  	  

Appraisal bygger vidare på den interpersonella metafunktionen och syftar till att ge ett 

analytiskt redskap för hur värderingar uttrycks i text (Holmberg m.fl 2006:206 – 207). Den 

mest utförliga presentationen av appraisal gavs ut först år 2005 av James Martin och Peter 

White. I studien har de utarbetat en analysmodell som grundas till stor del på adjektivens 

betydelse och mening (Holmberg 2002:184). Analysmodellen består av tre delar: attityd 

(attitude), dialogicitet (engagement) och gradering (graduation)9. Appraisal cirkulerar kring 

att försöka identifiera de interaktionella aspekterna i texternas utformning och identifiera 

författarens subjektiva närvaro i texten (Martin och White 2005:1, 33). Martin och White 

använder stora delar av Hallidays och Matthiesens terminologi. De anser att betydelse kan 

realiseras grammatiskt och att språket är en resurs som skapar betydelse (Martin och White 

2005:7). De menar dock att författarens attityd till något inte behöver speglas i en enstaka 

grammatisk kategori utan kan realiseras i flera olika språkliga kategorier (Martin och White 

2005:10). Attityd och värdering i text har därför en så kallad prosodisk karaktär där 

värderingar finns utspridda över lexikogrammatiken (Martin och White 2005:43). Med det 

menar de att de språkliga resurserna som används för att exempelvis uttrycka uppskattningar 

till en företeelse kan realiseras i mentala processer (ideationellt) genom påståenden 

(interpersonellt) och utifrån verb, adjektiv och modala satsadverbial: Han är nyfiken och 

tycker mycket om att göra långa utflykter i skärgården.  

4.2.1	  Attityd	  
Attityd speglar hur känslor yttrar sig i text. Vi kan känna olika för olika företeelser och därför 

delas attityd in i underkategorierna affekt som behandlar positiva och negativa känslor för 

något, bedömning som prisar eller kritiserar någon annans handlingar och uppskattning som 

                                                
9 De svenska termerna hämtar jag från Nordisk SFL-terminologi, 
http://static.sdu.dk/mediafiles//Files/Om_SDU/Institutter/ISK/Nordisk_SFL/Nordisk_SFLterminologi.pdf  
Hämtat den 26 december 2012 . 
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berör positiva och negativa känslor för estetiska föremål. Att studera attityd i texterna kan 

vara ett sätt att beskriva vem som upplever känslor i texten samt att belysa vad de uppskattar.  

Attityd har en prosodisk relation till text. Det innebär att affekt, bedömning och uppskattning 

kan finnas utspridda över lexikogrammatiken och kan uttryckas på både ord-, fras- och 

textnivå (Martin och White 2005:43). En mer ingående förklaring till underkategorierna 

affekt, bedömning och uppskattning görs nedan. Attityden är kursiverad och målet för känslan 

är understruken: 

 

• Affekt innebär att talaren eller förrättaren uttrycker en positiv eller negativ känsla 

gentemot en person, en händelse, en plats eller en företeelse. Det kan exempelvis vara 

att vi känner oss glada eller ledsna, självsäkra eller oroliga, intresserade eller 

uttråkade. I relation till SFL:s terminologi realiseras affektiva känslor genom 

modalitet (jag kommer alltid sent) och genom verb som uttrycker känslor i mentala 

processer (han saknade dem) och materiella processer (kaptenen grät). Affekt 

realiseras även genom beskrivningar av deltagare utifrån adjektiv och omtal (en ledsen 

kapten) (Martin och White 2005:42 – 46). 

 

• Bedömning innebär att avsändaren eller de personer som verkar inom texten bedömer 

andras handlingar utifrån att prisa eller kritisera dem. Den bedömning som ges 

karaktäriseras och relateras till normativa regler som finns inom sociala grupper, 

kulturer eller regler som konstitueras i hela samhällen (Martin och White 2005:52 – 

54). Bedömning kan realiseras i text genom adjektiv, alltså för att beskriva hur något 

eller någon är (Martin och White 2005:59).  

 

• Uppskattning handlar om hur vi förhåller oss positivt eller negativt till saker som vi 

gör men också hur vi uppskattar konkreta föremål, företeelser och naturen (Martin och 

White 2005:43, 56 – 57). Liksom bedömning kan, men inte nödvändigtvis, 

uppskattning relateras till samhälleliga, kulturella eller sociala värderingar och normer 

(Martin och White 2005:45). I relation till SFL:s terminologi realiseras uppskattning 

genom modalitet (jag åker gärna hem) och genom verb som uttrycker känslor (hon 

älskar sitt jobb). Uppskattning realiseras dessutom i hur vi beskriver vår omvärld 

genom adjektiv (vackra klippor) eller hur vi upplever den i mentala processer (jag 

gillar att springa) (Martin och White 2005:57, 59). 
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4.2.2	  Dialogicitet	  	  
Appraisals delsystem dialogicitet grundar sig på Bakhtin och Voloshinovs grundtankar om 

adressitivitet och intertextualitet (Martin och White 2005:92 – 93). De menar att en text kan 

tolkas som flerstämmig och att den, med undantag för skribentens röst, innehåller flera röster. 

Tidigare påståenden och yttranden, alternativa ställningstaganden och andra förekommande 

åsikter som förekommer i en text är exempel på andras röster och de fungerar som en 

bakgrund till författarens egna åsikter och påståenden. Dessa kallar Martin och White för 

heteroglossic backdrop (2005:97). Dialogicitet handlar om hur författaren positionerar sig 

själv och läsaren gentemot andras uttalanden, om avsändaren ställer sig för eller emot andras 

resonemang eller om hen håller sig neutral och respektfull till andras åsikter och röster 

(Martin och White 2005:93). Dialogicitet handlar således om att karaktärisera författarens 

interpersonella stil och att undersöka den relation som skapas mellan författaren, de röster 

som förekommer inom texten och läsaren (Martin och White 2005:95). Rösterna kan 

beskrivas enligt följande: 

 

• Texter som innehåller en enda författarröst kallas monoglossa. Monoglossa texter ger 

endast uttryck för författarens egna åsikter och texten saknar referenser till andras 

åsikter eller synvinklar.  

 

• Texter som öppnar upp för förhandling mellan olika åsikter och konstruerar en 

textvärld där olika röster får tala och ställas mot varandra kallas heteroglossa. 

Heteroglossa texter expanderar utrymmet för dialogisk variation och mångfald.  

 

Heteroglossa texter innehåller andras röster och ståndpunkter genom exempelvis citeringar 

eller referenser till någon annans resonemang i löptexten (Martin och White 2005:99 – 103). 

Texter som innehåller direkta citeringar kallas för attributiva heteroglosser (Martin och White 

2005:113). Attributiva heteroglosser distanserar författaren från läsaren genom att låta någon 

annan ansvara för den information och de uttalanden som ges i texten. De attributiva 

heteroglosserna framhäver på så sätt någon annans röst och någon annans subjektivitet i den 

(Martin och White 2005:113). På så sätt ges läsaren tillgång till en mångfald av röster och 

erbjuds själv att ta ställning till de påståenden som förekommer inom texten. När författaren 

inbjuder andras röster och dessutom legitimerar deras röster genom modala satsadverbial 

såsom exempelvis naturligtvis, förmodligen, verkligen kallas de för expanderande 

heteroglosser (Martin och White 2005:2, 94). Att legitimera andras röster och respektera 



 17 

andras åsikter framställer solidaritet mellan författaren och de andra rösterna (Martin och 

White 2005:95). Texter kan även innehålla inskränkande heteroglosser. Inskränkande utsagor 

inbjuder förvisso andras röster i texten men inskränker uttalandets giltighet genom 

exempelvis adverbialen men, fast, trots att. På så sätt yttrar författaren att hen inte håller med 

i det ställningstagande som ges (Martin och White 2005:107).   

4.2.3	  Graderingar	  	  
Graderingar intensifierar eller preciserar uttalanden (Martin och White 2005:137). 

Graderingar delas in i intensifiering (force) och precisering (focus). Intensifiering handlar om 

hur tydligt en åsikt eller värdering uttrycks (Jag har alltid älskat dig). Precisering handlar om 

hur prototypisk något beskrivs (En äkta man). Graderingar skapar en personlig författarroll 

och inbjuder läsaren att hålla med eller avvisa åsikterna. Nedan följer en figur över Appraisals 

delsystem och de underkategorier som jag ovan har nämnt10: 

 

	  

Attityd	   Affekt	  

	  

	  	   Bedömning	  

	  

	  	   Uppskattning	  

	  

	  	  

	  Appraisal	   Dialogicitet	   Heteroglosser	  

	  

	  	   Monoglosser	  

	  

	  	  

	  

	  

Gradering	   Intensifiering	  

	  

	  	   Precision	  	  

 

Figur	  2.	  Figur över appraisal och de tre delsystemen utifrån Martin & White (2005).  

4.2.4	  Tidigare	  forskning	  om	  Appraisal	  	  
Appraisal-forskningen har utvecklats i Australien kring James Martin och hans kretsar vid 

universitetet i Sidney. Forskare såsom Peter White, Frances Christie och Rick Iedema, 

Suzanne Eggins och Diana Slade är några av de som har stått för den internationella 

spridningen vid sidan om Martin. I Sverige var Holmberg (2002) först med att introducera 

appraisal på Svenska. Appraisal har främst riktats mot journalistiska texter, läromedelstexter, 

elevtexter och skönlitterära texter (Holmberg m.fl. 2006:207). Några av de studier som har 

                                                
10 För en mer utförlig beskrivning av Appraisal och teorins alla underkategorier se Martin & White 2005.  
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legat till grund för min förståelse och tolkning av appraisal på svenska har varit Wiksten 

Folkeryd (2006), Westberg (2008) och Jonasson (2010) som har studerat attityd i elevtexter, 

hur kvinnlighet och manlighet skapas utifrån föräldraroller i texter som nyblivna föräldrar 

möter i samband med mödra- och barnhälsovård samt hur personalen skriver om patienterna i 

journalanteckningar på ett vårdboende. Jonasson (2010) har dessutom studerat dialogiciteten i 

journalanteckningarna och hur personalen förhåller sig till riktlinjerna i Socialtjänstlagen. 

Nords (2008) och Björkvalls (2003) studier har varit extra fruktbara för den här uppsatsen då 

de i sina studier har kombinerat SFL och appraisal vilket även jag gör. Nord (2008) var den 

första som kom att tillämpa hela appraisalmodellen på svenska i sin avhandling 

Trädgårdsboken som text 1643 – 2005. I avhandlingen undersöker han hur relationen mellan 

författaren och läsaren skapas i trädgårdsböcker. Han tillämpar de tre delsystemen attityd, 

dialogicitet och gradering för att kartlägga författarens attityd till innehållet, hur författaren 

positionerar sig till andras uttalanden om trädgårdsbruk samt hur författaren graderar sina 

uttalanden. Nord gör dessutom en systemisk-funktionell analys av Trädgårdsböckernas 

innehåll för att analysera hur författaren och personerna inom texterna framställs och för att 

karaktärisera trädgårdsböckernas framställningsform och texttyper. I avhandlingen Svensk 

reklam och dess modelläsare har Björkvall (2003) analyserat hur attityd förekommer i svensk 

tidskriftreklam, detta utifrån att studera hur en så kallad modelläsare (se vidare under 4.4) 

konstrueras i reklamens text- och bildspråk. Björkvall kombinerar SFL och appraisal och 

undersöker vilka känslor, bedömningar och uppskattningar som realiseras i mentala processer 

och genom adverb, adjektiv och nominaliseringar.  

4.3	  Multimodala	  texter	  	  	  

SFL kan beskrivas som en sociosemiotisk språkmodell. Det innebär att man ser språket som 

ett teckensystem som får olika betydelse och funktioner när det tolkas av människor i olika 

sociala sammanhang (Holmberg m.fl. 2006:29). Under 1980- och 1990-talen började forskare 

utveckla grammatikmodeller för andra uttrycksformer än det skrivna och talade språket 

(Holmberg m.fl. 2006:201). Bland dem var Gunther Kress och Theo van Leeuwen som 

arbetade med en grammatisk modell för tolkning av bildspråkets visuella betydelse. Inom den 

sociosemiotiska teorin kallar man det skrivna eller verbala språket, layouten, bilden och andra 

uttrycksformer för modaliteter. Man menar då att det skrivna språket och bilder inte ska 

tolkas som separata enheter utan att alla element tillsammans utgör och skapar betydelse i 

kommunikationen (Holmberg m.fl. 2006:201 – 202).  
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I Gunther Kress och Theo van Leeuwen Reading images. The grammar of visual design 

(2006) beskriver de en analysmodell som utgår från SFL:s tre metafunktioner för att bland 

annat beskriva hur tidningstexters komposition och layout samspelar och skapar ett 

sammanhang och en struktur. Anders Björkvall (2003) gör en textanalys utifrån SFL och en 

visuell analys utifrån Kress och van Leeuwens multimodala teorier i sin avhandling Svensk 

reklam och dess modelläsare. Björkvall analyserar text och bildspråkets ideationella 

grammatik utifrån de deltagare, handlingar och tillstånd som förekommer i Svensk 

tidningsreklam. Utifrån den interpersonella metafunktionen analyserar han de 

språkhandlingar, modaliteter, attityder och den distans som förekommer i både text- och 

bildspråket. Björkvall gör således en systemisk-funktionell textanalys och en så kallad 

modalitetsanalys av bildspråkets realiseringar. Analysen i sin helhet är därmed multimodal 

där Björkvall menar att text och bild i sin helhet skapar betydelse. Björkvall har översatt 

Kress och van Leeuwens resonemang till Svenska och utvecklat den multimodala analysen 

vidare i en egen bok kallad Den visuella texten (2009). Jag kommer nedan att redogöra för 

den ideationella och interpersonella visuella analysen utifrån Björkvalls resonemang.  

4.3.1	  Ideationell	  visuell	  betydelse	  	  
Den ideationella bildanalysen delas in narrativa och konceptuella processtyper. De narrativa 

processerna är ett samlingsnamn för de materiella och de verbala processtyperna inom SFL. 

Som motsats till de narrativa processtyperna är de konceptuella. De konceptuella processerna 

representerar den relationella processtypen och illustrerar statiska representationer i bild 

(Björkvall 2009:62).  

 

De narrativa processerna innehåller vektorer som fungerar som pilar och styr betraktarens 

seende (Björkvall 2009:63). Vektorerna kan exempelvis vara händer som pekar eller blickar 

som tittar åt ett visst håll (Björkvall 2009:63). Den visuella materiella processtypen kallas för 

aktionsprocess och illustrerar att någon utför en handling med kroppen (Björkvall 2009:65). 

Detta kan exemplifieras med en bild där någon står vid en spis och steker ägg och samtidigt 

visas texten Stina lagar mat vilket enligt SFL är en materiell process där Stina utför en 

handling. Vektorerna skulle i detta sammanhang vara handen som håller i stekpannan som 

visuellt uttrycker att personen vid spisen agerar som förstadeltagare och aktör i stunden 

(Björkvall 2009:65). Mentala processer representeras visuellt med tankebubblor eller liknande 

grafiska medel och de verbala processtyperna representeras visuellt genom pratbubblor 

(Björkvall 2009:67).   
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De konceptuella processerna innehåller inga vektorer. Istället delas de konceptuella 

processerna in i symboliska och klassificerade processer (Björkvall 2009:71 – 72). De 

symboliska processerna har med attribut att göra. Det kan exempelvis vara förstadeltagaren i 

processen beskrivs genom kläder som representerar en viss yrkeskategori (Björkvall 

2009:73). Klassificerade processer har att göra med hur bildelement presenteras i relation till 

de andra bildelement i bilden, det vill säga som överordnade, mellanordnade eller 

underordnade (Björkvall 2009:72).  

4.3.2	  Interpersonell	  visuell	  betydelse	  	  

Den interpersonella visuella analysen handlar om hur bilder kan vara symboliskt 

kontaktskapande (Björkvall 2009:30 – 31). Detta liksom SFL:s teorier om språkhandlingarnas 

funktion. De delar som skapar interaktion mellan bilden och bildens mottagare kallas för 

bildens semiotiska resurser (Björkvall 2009:31). En semiotisk resurs är bland annat blickar 

eller gester som ger eller kräver information från betraktaren (Björkvall 2009:31 – 37). 

Grammatiska påståenden liknas med bilder där de avbildade inte möter betraktarens blick. Då 

betraktaren inte behöver konfronteras med den avbildades blick kan hen istället kravlöst se på 

bilden och på det som förekommer i den. Den avbildade intar då en symboliskt givande roll 

och erbjuder information genom att skildra bildens innehåll till betraktaren (Björkvall 

2009:36 – 37). En bild kan kräva uppmärksamhet genom att den avbildade exempelvis tittar 

på betraktaren och söker efter att möta dennes blick. Detta tolkas som en kravställande 

språkhandling (Björkvall 2009:36). Även gester kan vara semiotiska resurser. Uppdragna 

ögonbryn kan signalera en fråga, erbjudanden kan gestaltas genom att någon räcker fram ett 

föremål till en annan.  

 

Att gestalta närhet och distans i en bild är ett sätt att skapa relation mellan betraktaren och den 

avbildade (Björkvall 2009:39). Detta har med kameravinkeln och bildens beskärning att göra. 

En extrem närbild där endast delar av ansiktet skildras kallas personlig för att den skapar en 

symboliskt intim relation med betraktaren (Björkvall 2009:41). När en persons hela ansikte 

och axlar syns på bilden kallas den för vanlig närbild. Detta brukar liknas med en 

samtalssituation där betraktaren varken är distanserad eller intimt nära (Björkvall 2009:41). I 

distanserade bilder upptar den avbildade mindre än halva bildens yta (Björkvall 2009:44). 

Bilder kan även signalera makt och attityd (Björkvall 2009:31). Då läsaren har makt över den 

avbildade kallas det för betraktarmakt och bilden är tagen överifrån (Björkvall 2009:52). 
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Maktbalans sker i bilden när betraktaren är i nivå med de avbildades ögon. Att skildra någon 

framifrån eller bakifrån spelar också roll för interaktionen mellan betraktare och den 

avbildade. Att avbilda någon framifrån är ett sätt att inkludera betraktaren i bilden, att avbilda 

någon bakifrån är istället ett sätt att exkludera betraktaren och distansera betraktaren från 

motivet (Björkvall 2009:54 – 55). Bilders modalitet har att göra med hur verklighetstrogen 

bilden verkar vara (Björkvall 2009:111 – 114). Modaliteten i en bild anses vara högre när 

bilderna innehåller färg och detaljer (Björkvall 2009:119). Bilden är då mer verklighetstrogen 

eftersom den liknar verkligheten till skillnad från en svartvit bild eller en bild med få detaljer.   

4.4	  Modelläsaren	  	  
Björkvall kompletterar sin språkliga analys av deltagarroller och interaktion med 

modelläsarbegreppet. Han använder modelläsarbegreppet för att förklara den relation som 

skapas mellan avsändaren som konstruerar texterna och mottagaren som läser dem.  

Utifrån resultatet av den språkliga analysen undersöker han vilka identiteter som reklamens 

texter och bilder presupponerar och erbjuder läsaren att identifiera sig med. De identiteter som 

reklamen erbjuder kallar han för modelläsare (Björkvall 2003:7, 23). Han menar således att 

modelläsaren ska uppfattas som resultatet av de språkliga strategierna och som en 

sammanfattning av de betydelser som den språkliga analysen realiserar (Björkvall 2003:27). 

Nord (2008:49) hämtar sitt resonemang om modelläsaren från Björkvall och menar att 

modelläsaren är en avspegling av avsändarens generella föreställning om läsaren. Nord 

(2008:187) påstår att modelläsaren finns inkodad i texten och därmed inbjuds den empiriske 

läsaren en modell med känslor och värderingar att identifiera sig med. Björkvall intresserar 

sig bland annat för de ekonomiska och kulturella egenskaper som presupponeras hos 

modelläsaren. Det kan exempelvis vara en annons för en ny bil som presupponerar att 

modelläsaren har en god ekonomi, att en dyr bil är en kulturell statussymbol och att läsaren 

har körkort (Björkvall 2003:80). Reklamen kan även presupponera att modelläsaren har en 

sofistikerad smak som sätter design före pris (Opel-reklam), att modelläsaren förutsätts ha 

god ekonomi (Vitvarubranschen), är kvinna och där list är en positiv egenskap för kvinnor 

(ACO). Björkvall menar att modelläsaren inte är den empiriske läsaren eftersom den 

empiriske läsaren kan vara vem som helst och behöver inte tolka reklamen på samma sätt som 

den är avsedd för att tolkas (Björkvall 2003:27 – 28). De erbjuda identiteterna i reklamen, 

eller modelläsaren, är istället något som den empiriske läsaren måste förhålla sig till när 

denne ser och läser reklamen. Modelläsaren är således ingen verklig läsare utan en 

generaliserad bild, en slags persona eller utopi av en konsument som skildras i reklamen. Den 
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är en bild av mottagaren som avsändaren har av läsaren när avsändaren producerar texten 

(Eco 1984:7 – 9). Även Martin och White resonerar kring en inkodad läsare som de kallar för 

the putative reader (2005:95). De menar att yttranden alltid är adressiva och riktade till 

någon. Att studera texters interpersonella konstruktion är därför ett sätt att tolka 

adressitiviteten och se på vilket sätt som författaren riktar sig till läsaren och skapar relation 

till denne.  

5.	  Material	  	  

Uppsatsens primärmaterial består av tolv stycken berättelser11 som har publicerats på 

kampanjhemsidan boinykoping.nu mellan hösten 2011 och hösten 2012. På hemsidan skildras 

Nyköpingsbornas berättelser tillsammans med bilderna. Där existerar dock endast de 

berättelser som tillhör den rådande kampanjen. 2012 års texter finns i dagsläget ännu uppe på 

kampanjhemsidan under fliken Upplev12. Jag har blivit tilldelad berättelserna från 

kampanjperioden år 2011 via mailkontakt med kommunikationsstrategen Anna Malm 

kommunen. Jag har blivit tilldelad totalt sju berättelser från år 2011 och fem från år 2012, 

dessa finns som bilaga 1 och 2. Varje berättelse består av 73 till 183 ord och handlar om 

Nyköpingsborna och deras liv i Nyköping. De är skrivna av copywritern Kicki Wallmo som 

frilansar för kommunen (Malm, 2012). Arbetet med att skriva dessa berättelser och publicera 

dem på hemsidan började år 2010, i relation med sammanslagningen av kampanjhemsidan 

boinykoping.nu och nykopingsguiden.se som är en besöksguide för besökare och turister 

(Mörner 2011:2). Båda adresserna är fortfarande i bruk, men leder till samma hemsida. Jag 

har valt bort materialet från år 2010 då de tillhörande bilderna hade en annan disposition och 

layout än bilderna från år 2011 och år 2012. Detta för att jag vill att materialet ska vara så 

enhetligt som möjligt för att kunna dra slutsatser om generella mönster utifrån materialet i 

kampanjen.  

 

Tillhörande kampanjberättelserna finns 12 bilder, sju bilder från år 2011 respektive fem från 

år 2012. Även dessa utgör uppsatsens primärmaterial. Tobias Regell var kampanjens fotograf 

år 2011 och fotografen år 2012 är Denise Grünstein. Bilderna finns publicerade på 

kampanjhemsidan boinykoping.nu13 och finns i bilaga 3 och 4.  

                                                
11 Enligt intervju med Anna Malm den 3 december 2012 kallas texterna för berättelser. 
12 Direktlänk till berättelserna http://www.nykopingsguiden.se/sv/Boinykoping/Upplev/2011ht/ hämtat den 29 
december 2012. 
13 Direktlänk till bilderna: http://www.nykopingsguiden.se/sv/Boinykoping/Upplev/Tidigare-ars-bilder/  Hämtat 
den 17 december 2012. 
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Mitt sekundärmaterial består av en semistrukturerad intervju med Anna Malm som arbetar på 

kommunens kommunikationsavdelning och är delansvarig för kampanjen Bo i Nyköping. 

Intervjun utfördes på Anna Malms kontor i rådhuset den 3 december i Nyköping och är cirka 

50 minuter lång. Syftet med intervjun är att ge bakgrundsmaterial till hur arbetet med 

kampanjberättelserna går till. Kommunikationsavdelningens styrdokument Plan för fortsatt 

arbete med Bo i Nyköping 2011- 2013 och Kommunikationsplattform för Nyköping kommun 

är också sekundärmaterial i uppsatsen. Kampanjplanen är fyra sidor lång och innehåller 

strategiska riktlinjer för kampanjen. Den är skriven av kommunikationschefen Palaemona 

Mörner och uppdaterades senast den 10 november 2012. Kommunikationsplattformen 

innehåller interna riktlinjer för hela kommunikationsavdelningens kommunikationsarbete och 

är skriven av Palaemona Mörner. Dokumentet är tio sidor långt och skapades år 2006. I 

dagsläget finns det inget nyare dokument14. Jag har blivit tilldelad de interna styrdokumenten 

från Anna Malm via e-post. 

5.1	  Avgränsningar	  	  

Den här studien syftar endast till att analysera kampanjens berättelser och bilder som 

tillsammans publiceras på kampanjhemsidan boinykoping.nu under fliken Upplev. Jag 

kommer därmed inte att analysera bilderna som separata enheter skilda från texterna som 

exempelvis förekommer i Stockholms kollektivtrafik.  

6.	  Analysmetod	  	  

Min analysmetod som presenteras nedan är kvalitativ. Min metod bygger på den ideationella 

och den interpersonella metafunktionen samt två delsystem ur appraisal, attityd och 

dialogicitet. Textanalysen kommer dessutom att kombineras med en kortfattad ideationell och 

interpersonell bildanalys för att urskilja på vilket sätt som bild- och textspråk kompletterar 

varandra. Analysmetodens disposition är således tredelad. Nedan redogör jag för mitt 

tillvägagångsätt.  

6.1.	  Ideationell	  analysmetod	  
Den ideationella textanalysen består av en transivitetsanalys av kampanjtexternas 

huvudsatser. Genom den kan jag urskilja de processtyper som förekommer i berättelserna 

liksom vilka förstadeltagare som realiseras i dem. Analysen sker således underifrån genom att 

undersöka satsernas finita huvudverb, från sidan för att realisera texternas subjekt och 

                                                
14 Uppgift enligt Palaemona Mörner 3 december 2012. 
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överifrån för att beskriva vem som gör vad. Genom den ideationella textanalysen kan jag på 

så sätt identifiera om den världsbild som kampanjtexterna konstruerar är dynamisk eller 

statisk, om personerna inom texterna realiseras som passiva eller handlingskraftiga samt om 

det är kommunen eller Nyköpingsborna som handlar, upplever, talar och beskriver tillstånd. 

Detta kan exemplifieras genom satserna Christoffer går på hockeygymnasiet och Fredrik 

gillar att fiska. I den ena satsen beskrivs Christoffer som en aktör i en materiell process. Detta 

utifrån det finita verbet går och genom att han gör något i den fysiska världen. Den andra 

satsen realiserar Fredrik som en upplevare genom det finita verbet gillar. Verbet gillar räknas 

som en mental upplevelse eftersom det är något som Fredrik känner och något som inte 

behöver yttra sig fysiskt. Beskrivningarna konstruerar Christoffer som handlande och Fredrik 

som kännande. Christoffers yttre fysiska handlingar och Fredrik inre känslor beskrivs på så 

sätt för läsaren.   

6.2	  Interpersonell	  analysmetod	  	  
Den interpersonella analysen består av att karaktärisera den relation och de roller som 

framträder i kampanjtexterna. Jag undersöker hur språkhandlingarna realiseras ur tre 

perspektiv: uppifrån, nedifrån samt från sidan. Den grafiska meningen Anna är hästtjej sedan 

barnsben och arbetar som chefredaktör för tidningen Häst & Ryttare kan karaktäriseras som 

ett påstående. Uppifrån kan konstanternas att meningen inte uppmanar läsaren till något 

(svara på en fråga, handla efter en uppmaning). Den beskriver Anna genom påståenden om 

henne utifrån sin hobby och sitt yrke. Nedifrån och lexikogrammatiskt innehåller meningen 

ingen modalitet, imperativer eller frågetecken och kräver därför inget av läsaren. Talarrollen 

framträder som givande och som ger information till läsaren genom att påstå något om Anna. 

Responsen blir att bekräfta eller neka den information som ges.  

 

Jag kommer att analysera kampanjtexternas dialogicitet utifrån att undersöka de röster som 

förekommer i berättelserna. Detta eftersom att kampanjens berättelser bygger på intervjuer 

med Nyköpingsborna. Syftet är att urskilja hur kommunen som är kampanjtexternas 

avsändare positionerar sig gentemot Nyköpingsborna. Jag undersöker om kommunen 

framställer sig som solidarisk genom att legitimera Nyköpingsbornas åsikter utifrån modala 

satsadverbial. Jag undersöker dessutom om de framställer sig som neutrala genom direkta 

citeringar och referenser till Nyköpingsbornas uttalanden och på så sätt framhäver 

Nyköpingsborna subjektivitet och närvaro i berättelserna. En auktoritär avsändare framställs 

genom inskränkande heteroglosser i texterna där författaren motsäger sig Nyköpingsbornas 
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åsikter såsom exempelvis men, fast och trots att. Detta för att istället framhäva sina egna 

åsikter. Jag undersöker även om intervjusituationen är en närvarande röst i 

kampanjberättelserna. Detta utifrån om och i så fall på vilket sätt som de tre intervjufrågorna 

(vad tycker du är bäst med Nyköping?, har du någon favoritplats i Nyköping?, vad gör du en 

bra dag?) realiseras i texterna.  

 

Vidare undersöker jag fördelningen av attityd för att se hur Nyköpingsborna uttrycker sig 

gentemot den verklighet som beskrivs i kampanjtexterna. Fokus kommer att läggas på 

analyskategorin uppskattning som är den mest framträdande evalueringen i texterna. 

Uppskattning realiseras genom hur Nyköpingborna och kommunen beskriver sin omvärld. 

Uppskattning kan förekomma över hela lexikogrammatiken och jag undersöker därför när 

uppskattning evalueras i enskilda satser, genom ord och i hela stycken. Jag undersöker 

uppskattning i texterna utifrån verb som uttrycker känslor, genom modalitet som ger uttryck 

för talarens attityd och inställning till en företeelse, genom adjektiv som beskriver företeelsen 

samt hur uppskattning till något realiseras i mentala processer. De språkliga kategorier som 

uttrycker uppskattning är kursiverade i exemplet nedan, de understrukna orden är företeelsen 

som uppskattningen riktas till:  
 

För att ladda om och hitta den där rätta känslan åker Louise gärna hem till Nyköping. Här finns 

lugnet och alla sköna ställen där hon och Toy Boy kan leka av sig eller bara ta det lugnt. 

 

Syftet med min analys av attityd i kampanjtexterna är att se vem det är som uppskattar och 

känner i texterna, kommunen eller Nyköpingborna. Detta eftersom det kan säga något om de 

roller som de tilldelas. Texterna riktar sig till en potentiell inflyttare och därför intresserar jag 

mig även för vad man uppskattar när man bor i kommunen.  

6.3	  Visuell	  ideationell	  och	  interpersonell	  analysmetod	  
Avslutningsvis sker en ideationell och interpersonell bildanalys för att se hur kampanjbilderna 

liksom texterna interagerar och skapar relation med mottagaren. Utifrån den grammatiska 

ideationella analysen undersöker jag om Nyköpingsborna återges på bilderna på samma sätt 

som processtyperna i texterna realiserar dem. Jag undersöker om de materiella processtyperna 

i texterna återges på bilderna som auktionsprocesser genom att Nyköpingsborna gör fysiska 

handlingar med kroppen och genom så kallade vektorer som leder betraktarens blick: rörelser, 

gester med händerna och blickar. Jag undersöker även de relationella processtypernas 
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återgivning i bildspråket genom att analysera bildernas attribut som beskriver människorna 

och miljön på bilderna och hur bildelementen presenteras i relation till varandra.  

 

Genom den interpersonella visuella analysen undersöker jag på vilket sätt som bilderna i 

kampanjen kan vara kontaktskapande. Detta genom att analysera om Nyköpingsborna 

avbildas som givande eller krävande i sina roller. De semiotiska resurserna som jag studerar 

är Nyköpingsbornas blickar, om de erbjuder information till betraktaren genom att låta denne 

betrakta det som framställs på bilden eller om de kräver information från denne genom att 

försöka möta betraktarens blick. Jag undersöker dessutom hur närhet och distans skapas i 

bilderna mellan betraktaren och Nyköpingsborna på bilderna. Detta genom att analysera 

kameravinkeln (framifrån/bakifrån) liksom bildens beskärning (extrem 

närbild/närbild/distanserad). Jag undersöker också hur makt fördelas i bilderna, om 

betraktaren skildras i underläge eller tvärt om.  

6.4	  Tolkning	  av	  analysresultaten	  
Analysresultaten består i generella mönster som förekommer i kampanjens berättelser och 

bilder. Resultaten återkopplas avslutningsvis till det sätt som kampanjens text och bildspråk 

framställer kommunen och Nyköpingsborna. Detta sker i slutsats- och diskussionsdelen där 

jag besvarar mina frågeställningar. Den tredje frågan i min syftesformulering berörs inte 

tidigare än i slutsats- och diskussionsdelen. Detta på grund av att de identiteter som erbjuds 

läsaren i kampanjen förstås utifrån resultatet av den språkliga analysen. Även denna fråga 

besvaras i slutsats- och diskussionsdelen och då med återkoppling till begreppet modelläsare. 

7.	  Resultat	  

Nedan följer en redovisning av min text- och bildanalys. Den ideationella och interpersonella 

analysen av kampanjens berättelser och bilder presenteras utifrån övergripande mönster och 

iakttagelser i relation till uppsatsens syfte. Syftet med den språkliga analysen är att undersöka 

på vilket sätt som kommunen och Nyköpingsborna framställs i text och bild. Berättelserna 

finns i sin helhet under bilaga 1 och 2. Bilderna förekommer under bilaga 3 och 4.  

7.1	  En	  aktivitetsfylld	  värld	  och	  en	  beskrivning	  av	  livet	  	  	  

Processtypernas fördelning i kampanjtexterna mellan kampanjperioderna 2011 – 2012 visas 

utan vidare jämförelse i tabellerna nedan: 
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Tabell	  1.	  Processtyperna	  i	  kampanjberättelserna	  från	  2012	  	  
Processtyper  Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Totalt 

Materiella 11 10 2 12 8 43 

Relationella 3 10 7 4 8 32 

Mentala 2 1  -  - 1 4 

Verbala 1  - 1 1  - 3 

Totalt 17 21 10 17 17 82 

Tabell	  2.	  Processtyperna	  i	  kampanjberättelserna	  från	  2011	  
Processtyper  Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5 Text 6 Text 7 Totalt 

Materiella 7 8 1 5 5 12 4 42 

Relationella 7 5 2 6 4 5 5 34 

Mentala 1  - 1  - 2 3  - 7 

Verbala 1  - -   - 1 1  - 3 

Totalt 16 13 4 11 12 21 9 86 

 

Utifrån tabellerna ovan ser vi att kampanjberättelserna består av en majoritet materiella och 

relationella processer. Det är dessutom en relativt jämn fördelning mellan dessa, 85 materiella 

huvudsatser respektive 66 relationella. Detta innebär att berättelsernas innehåll kan 

karaktäriseras som å ena sidan dynamisk, där människor agerar och utför fysiska handlingar, 

och å andra sidan statisk där tillstånd beskrivs. Det förekommer dessutom ett utmärkande 

mönster bland processtyperna i kampanjberättelserna. I närmare hälften av de materiella, 

relationella och mentala processtyperna är det kommunen som berättar om Nyköpingsbornas 

handlingar, beskrivningar och upplevelser. I resterande hälften är det Nyköpingsborna själva 

som berättar att de handlar, upplever och beskriver livet i kommunen15. Jag kommer nedan att 

redogöra närmare för detta och för processtypernas fördelning och betydelse i kampanjens 

berättelser.  

7.1.1	  Vem	  handlar?	  

Med undantag för en enda mening är det Nyköpingsborna som agerar och handlar i alla 

aktiviteter som beskrivs i texterna. Endast en enda gång förekommer kommunen som 

förstadeltagare och aktör och då indirekt genom Nyköpings gymnasium: 

                                                
15 I 40 huvudsatser av totalt 85 materiella processer berättar kommunen om Nyköpingsborna och deras 
handlingar, i 33 av totalt 66 relationella processer beskriver kommunen Nyköping eller hur Nyköpingsborna 
beskriver Nyköping samt i 5 av 11 mentala processer är det kommunen som beskriver Nyköpingsbornas 
upplevelser. I resterande processtyper realiseras Nyköpingsbornas perspektiv.  
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Text 1 2012 Nyköpings gymnasium skickar varje år elever utomlands i olika samarbetsprojekt. 

 

Detta innebär att de framträdande huvudpersonerna i berättelserna är Nyköpingsborna. 

Kommunen förekommer istället som en författarröst som i närmare hälften av alla 

huvudsatser beskriver Nyköpingsbornas handlingar. I kampanjberättelserna framställs en 

dynamisk textvärld där invånarna i kommunen är aktiva och där kommunen liksom 

Nyköpingsborna beskriver de aktiviteter som de gör i Nyköping. När Nyköpingsborna 

beskriver sina egna handlingar och aktiviteter uttrycker de sig genom pronomenen jag och vi. 

Detta kan vi bland annat se i följande satser där handlingen är understruken och aktörerna är 

kursiverade: 

 
Text 4 2012 vi cyklar till skola och förskola. 

Text 5 2012 jag åker hit nästan varje helg. 

Text 2 2011 Vi med våra två små barn bor på landet utanför Nyköping. 

 

När kommunen berättar om invånarnas aktiviteter görs detta via omtal som namn eller 

pronomen. I dessa satser är det författarrösten som berättar om Nyköpingsborna och vad de 

har gjort eller gör: 

 
Text 1 2012 Erica tävlar i dressyr. 

Text 4 2012 Jörgen spelade hockey på elitnivå. 

Text 6 2011 Johanna flyttade till Nyköping från Gnesta när hon var nitton. 

 

Det förekommer således två perspektiv i berättelserna, Nyköpingsbornas perspektiv och 

kommunens. Vad är det då som Nyköpingsborna gör i berättelserna? En majoritet av de 

materiella processtyperna relaterar till studier. Nyköpingsborna beskrivs av kommunen som 

att de går eller gick på gymnasiet med olika inriktningar: hockey, fitness, samhälle, barn och 

fritid, europeisk inriktning, häst- och ridsport samt estetisk inriktning. Näst mest 

förekommande handlingar relateras till Nyköpingsbornas arbeten. De jobbar på café, som 

chefredaktör, med IT, med dementa, på svenskt skolfoto, de driver egna företag i 

hälsobranschen och reser i tjänsten. Deras hobby är det tredje största ämnet och 

Nyköpingsborna liksom kommunen berättar att de tävlar i ridsport, tränar hästar, sportar med 

hockey och fitness eller spelar musik i band. Andra handlingar som förekommer i texterna 
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och som återkommer i berättelserna både från år 2011 och 2012 är att de bor eller har flyttat 

till Nyköping, att de sparar tid och pengar samt kopplar av tillsammans eller i naturen.  

7.1.2	  Vilka	  tillstånd	  beskrivs?	  

Utmärkande för kampanjtexterna är att de relationella processerna realiseras som attributiva 

och beskriver de egenskaper och företeelser som finns i Nyköping kommun16. 

Nyköpingsbornas berättelser har i uppgift att förmedla en skön känsla till läsaren (Malm, 

2012). Kampanjens berättelser har dessutom syftet att ge ett mervärde för den redan 

intresserade och potentiella inflyttaren som vill veta mer om livet i Nyköping (Mörner, 2010). 

Jag skulle vilja påstå att det är i de relationella processerna som riktlinjen om att skapa en 

skön känsla och hemsidans riktlinje att förmedla det goda livet realiseras. Detta så till vida att 

läsaren och målgrupperna barnfamiljer, pensionärer och storstadsbor som är ute på en 

marknad för att byta livsstil uppskattar de värden som ges. De konstateranden som görs om 

livet i Nyköping handlar om vad man har eller vad som är i kommunen: I Nyköping har har 

man gångavstånd till det mesta vilket även är en av småstadens stora fördelar. Där lever man 

ett enklare liv, hinner hem och kan natta barnen och där har man sina vänner sedan gammalt 

i närheten. I Nyköping finns landet och kusten, vardag och fritid. Där har man nära mellan 

jobb och dagis och möjlighet att jobba hemifrån.  

 

I de relationella satserna är det återigen en jämn fördelning mellan kommunens perspektiv på 

det goda livet och Nyköpingsbornas perspektiv på livet i kommunen. När Nyköpingsborna 

beskriver livet i Nyköping sker det genom förstadeltagare såsom jag, vi och abstrakta 

företeelser såsom min relation och opersonliga det: jag har mina vänner sedan gammalt här, 

min relation med Nyköping är landet och kusten, det är skönt att ha gångavstånd till det vi 

behöver i vardagen, det här är ett drömliv.  

 

Kommunen som är texternas avsändare beskriver å sin sida relationen mellan Nyköping och 

livet. De identifierar hamnen som en given favorit och beskriver att Nyköping har Sveriges 

största bioduk. I kampanjtexten beskriver även kommunen att i Nyköping finns alla sköna 

ställen och samtidigt lugnet. Där finns dessutom flera ridhus och stall samt milsvid utsikt över 

hamnen och Nyköpings inlopp. Kommunen ger dessutom påståenden om hur Nyköpingsborna 

lever i kommunen. Detta görs genom omtal som namn eller pronomen: pojkarna har sina 

                                                
16 I 37 av 66 av den totala mängden relationella satser förekommer beskrivningar av Nyköping som plats och 
vad man kan göra där. 
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kompisar i husen runtomkring, Fredrik och Anna har nära mellan jobbet och dagis, Hon har 

möjlighet att jobba hemifrån. 

 

Tillsammans beskriver avsändaren kommunen och Nyköpingsborna som förekommer inom 

texterna det goda livet i Nyköping. Det goda livet innebär närhet till arbete, skola, vänner och 

naturen, möjlighet till fritidsaktiviteter såsom bio och sport. Beskrivningar av ett enklare liv, 

korta avstånd, vardag och fritid, kust och skärgård till en målgrupp barnfamiljer, pensionärer 

och storstadsbor som är ute på en marknad för att byta livsstil är dessutom värden som kan 

frambringa en skön känsla.   

7.1.3	  Vem	  upplever?	  	  	  

De mentala processerna är totalt elva stycken, varav sju mentala processer förekommer i 

texterna från 2011 och fyra i 2012 års texter. I drygt hälften av de mentala processerna får 

läsaren ta del av Nyköpingsbornas egna upplevelser som de känner inombords17. 

Nyköpingsborna ger uttryck för vad de tycker om, älskar och brinner för. De ger uttryck för 

sina känslor till naturen (längtar ut till skärgården, känner varenda klippa och badvik) och till 

platsen Nyköping (kan inte tänka mig en skönare kontrast till Stockholm) samt till sina 

intressen (älskar musik) och till sitt arbete (brinner för de dementa). I närmare hälften av de 

mentala processerna är det återigen kommunen som påstår att Nyköpingsborna upplever 

något18. Kommunen beskriver vad Nyköpingsborna gillar: sport, fiske, springa i strandkanten 

och att sitta på Östra Klockberget. Det är därmed kommunen som påstår att Nyköpingsborna 

tycker om aktiviteter ute i det fria.  

7.2	  Relationen	  mellan	  kommunen,	  Nyköpingsborna	  och	  läsaren	  
Kampanjberättelserna består endast av påståendesatser19. Berättelserna kan på så sätt 

beskrivas som deskriptiva och som framställer kommunen och Nyköpingsborna som givande 

i sina talarroller eftersom de ger information om livet i Nyköping till läsaren. Berättelserna 

innehåller även tre modusmetaforer som realiserar erbjudanden. Nedan följer mina resultat av 

de erbjudanden som förekommer i texterna, hur flera röster kommer till uttryck i texterna och 

vad Nyköpingsborna påstår att de uppskattar. 

                                                
17 I 6 av 11 mentala processer uttrycker Nyköpingsbornas sina egna upplevelser. 
18 I 5 av 11 mentala processer uttrycker kommunen Nyköpingsbornas upplevelser. 
19 En berättelse från år 2011 innehåller en frågesats.  
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7.2.1	  Erbjudanden	  till	  den	  potentiella	  inflyttaren	  	  
Kampanjtexterna innehåller ett antal modusmetaforer, nämligen erbjudanden som realiseras 

som påståenden: 

 
Text 1 2012  Nyköpings gymnasium skickar varje år elever utomlands i olika samarbetsprojekt. 

Text 1 2012  Hamnen med restauranger, glassfik, uteställen är en given favorit särskilt en varm sommarkväll 

med kompisar och kajen full av turister.  

Text 3 2011  Han bor i Nyköping där en stallplats med foder och utsläpp i hagen kostar omkring 2500 kronor 

i månaden.  

 

Satserna ovan realisera påståenden. Där skildras information om Nyköping som mottagaren 

kan bekräfta eller inte. I satserna är det kommunen som är avsändare och som påstår något om 

Nyköping. Kommunen ger här information om vad som finns att göra i Nyköping och vad 

kommunen har att erbjuda. Samarbetsprojekt, en populär hamn under sommartid och en 

prisvärd stallplats där även meriterade hästar finns (påstås i den övriga texten) är dessutom 

exempel på varor och tjänster som kommunen erbjuder invånarna och inte endast informativa 

påståenden. Därför kan dessa påståendesatser tolkas som erbjudanden eftersom de erbjuder 

läsaren något om läsaren flyttar till kommunen. Modusmetaforerna i kampanjtexterna 

framställer därmed en givande avsändare som ger information om Nyköping och erbjuder 

varor och tjänster som tilldelas de som bor och de som flyttar till kommunen.  

7.2.2	  Rösterna	  i	  kampanjberättelserna	  	  
Kampanjberättelserna inleds med att kommunen ger information om Nyköpingsborna, sedan 

varvas de med citat från Nyköpingsborna och påståenden från kommunen. Kommunens 

påståenden handlar om var de är uppvuxna, var de bor och om de studerar eller arbetar. Detta 

exemplifieras i staserna nedan: 

 
Text 1 2011 Fredrik är fotograf på Sörmlands Nyheter och Anna är skulptör och formlärare på Nyköpings 

gymnasium. 

Text 5 2012  Mandarva är född och uppvuxen på landet strax nordost om Nyköping. 

Text 4 2011 Nu är Louise sexton år och går på häst- och ridsportlinjen på naturbruksgymnasiet i Gamleby. 

 

Påståendena handlar dessutom om vad Nyköpingsborna tycker om och vad de gör på sin 

fritid. Detta kan exemplifieras med påståendena i berättelserna från år 2011:  
 

Text 1 2011 Fredrik gillar att fiska och familjen är ofta ute i skärgården.  
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Text 5 2011 När vädret är vackert tycker Viktor om att sitta på Östra Klockberget, härifrån har man milsvid 

utsikt över hamnen och Nyköpings inlopp.  

Text 6 2011 Mitt favoritställe i Nyköping är nog Hummelvik, vi hade sommarställe i närheten när jag var 

liten och jag känner varenda klippa och badvik. 

 

Frågorna vad tycker du är bäst med Nyköping? har du någon favoritplats i Nyköping? vad gör 

du en bra dag? som ställdes till Nyköpingsborna under intervjun med Kicki Vallmo20  

återspeglas i kampanjens berättelser genom kommunens påståenden. Intervjusituationen 

fungerar som en bakgrund till författarens uttalanden och påståenden om Nyköpingsborna och 

den kan således förklaras som en heteroglossic backdrop i berättelserna (Martin och White 

2005:97). Med intervjusituationen som bakgrund kan kommunen göra påståenden om 

Nyköpingsborna och därmed framställa sig som vetandes om kommuninvånarnas liv och 

viljor.  

 

Intervjusituationen betonas ytterligare i berättelserna genom att de innehåller grafiska 

citattecken som signalerar att det är någon annan än kommunen och författarrösten som talar.  

Citattecknen är dessutom ett sätt att konstruera en textvärld där Nyköpingsbornas olika röster 

får tala och ställas mot varandra tillsammans med kommunens påståenden om dem. I 8 av 12 

kampanjtexter förekommer explicita citattecken där informanterna kommer till tals och 

uttrycker sig i jag- eller vi-form. I hälften av berättelserna framhävs Nyköpingsborna som 

talare ytterligare genom meddelande verb såsom berättar och säger: 

 
Text 1 2011 (…) Vill vi ha lite omväxling, gå på en utställning eller något sportevenemang gör vi det här 

eller tar en sväng till Stockholm, säger Anna.    

Text 3 2012 (…) Lillemor berättar att dansk-svensk gårdshund är en pigg och lättlärd hund ursprungligen 

från Skåne och Danmark. 

Text 5 2011 Vi har täta familjeband, vi ses ofta, lagar och äter middag ihop och så. I höst har vi lyxat med 
kräftor från sjön Båven nära Nyköping och ätit surströmming i trädgården hos mamma och 
pappa (…) säger Johanna.  

 

Den relation som skapas mellan Nyköpingsborna som förekommer inom texterna och 

kommunen som är författare är både solidarisk och neutral. Detta genom intervjun som är en 

bakgrund till kommunens påståenden om Nyköpingsborna och som framställer kommunen 

som att känna väl till kommuninvånarnas liv, deras favoritställen och vad de tycker mest om 

att göra på sin fritid. Den solidariska relationen framställs genom att kommuninvånarna tillåts 
                                                
20 Uppgift enligt Anna Malm den 3 december 2012. 
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ta utrymme i texterna och berätta om vad de uppskattar med livet i Nyköping. Detta utan 

invändningar från författaren. Neutraliteten framställs när kommunen citerar Nyköpingsborna. 

På så sätt distanserar sig kommunen från läsaren och låter Nyköpingsborna ta författarens 

plats och ansvara för den information och de uttalanden som ges i texten. Detta kan i sin tur 

vara ett sätt att öka trovärdigheten i kampanjberättelserna. När Nyköpingsbornas röster lyfts 

fram i berättelserna betonas deras närvaro och subjektivitet i dem. På så sätt nedtonas 

avsändaren kommunen och läsaren får då ta del av hur den verklige Nyköpingsbon beskriver 

livet i Nyköping.  

7.2.3	  Uppskattning	  i	  berättelserna	  

I kampanjberättelserna realiseras flest positiva uppskattningar och då i relation till Nyköping 

som plats och med närhet till naturen. Dessa kan kopplas till syftet om att förmedla det goda 

livet. Uppskattningarna realiseras i de mentala processerna som beskriver Nyköpingsbornas 

sätt att uppleva sin egen omvärld. Detta visas exempelvis genom att Nyköpingsborna gillar, 

drömmer, längtar, tycker om, älskar och brinner för sport, musik, fiske, stranden, skärgården, 

klipporna, utsikten, att se sig om i världen och träffa nya människor. Uppskattningarna 

realiseras även genom adjektiv såsom bland annat: bra fiske, fina badklippor, ha/ är kul, det är 

skönt att ha gångavstånd, fint litet rådhus, det är vilsamt och vackert där. Nyköpingsborna 

uttrycker dessutom positiva uppskattar till sina sociala umgängen i Nyköping genom 

modaliteten gärna: Louise åker gärna hem till Nyköping, Vi spelar gärna och sjunger ihop, 

Jag skulle gärna göra det (plugga vidare på Campus Nyköping), Emma tar gärna med 

kompisar på bio, nu hänger han gärna här (på landet utanför Nyköping). Uppskattning 

realiseras även prosodiskt i texterna och nedan exemplifieras uppskattning som riktas till livet 

i Nyköping utifrån olika grammatiska realiseringar. De språkliga kategorierna som uttrycker 

uppskattning nedan är kursiverade: 

 
Text 2 2011 Att kunna sitta på trappen med morgonkaffet och njuta av lantidyllen och samtidigt ha 

småstaden på cykelavstånd och storstaden en timme bort är oslagbart.  

 

Text 4 2012 Det här är ett drömliv, säger Fia. Jag jobbar ofta hemifrån, min hälsostudio ligger precis bredvid 

boningshuset. Vi cyklar för det mesta till skola och förskola och slipper köer och irritation, korta 

avstånd är en av småstadens stora fördelar. På helgen packar vi en picknickkorg och sticker ut 

på små äventyr i skogen, till någon av de många sjöarna eller till kusten. Här lever vi 

småbarnsliv. Till Stockholm åker vi när vi vill ha storstadsliv och det är alltid lika skönt att 

komma hem igen! 

 



 34 

I exemplen ovan uppskattas Nyköping som en lantidyll, där är avstånden korta och storstaden 

nära. Fia menar att livet i Nyköping är ett drömliv. Hon uppskattar närheten till skola och till 

naturen samt till Stockholm dit de åker för att få en omväxling till livet i Nyköping. De 

uppskattningar som Nyköpingsborna uttrycker i kampanjen är dessutom nära förknippade 

med kampanjens slogan på hemsidan boinykoping.nu:  

 
Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm och 7 minuter från Stockholm 

Skavsta flygplats. Här finner du en stad i behagligt format, mitt i det sörmländska 

kulturlandskapet och alldeles invid havet21.  

 

De autentiska Nyköpingsborna legitimerar kampanjens påståenden om Nyköping genom sina 

uppskattningar. De uppskattar kommunen för ortens placering vid havet, nära naturen och 

med närhet till Stockholm.  

7.3	  Bildernas	  deltagare	  och	  interaktionspotential	  	  
Varje berättelse i kampanjen har en tillhörande bild. Bilderna från 2012 och 2011 är svartvita 

och de innehåller både djur och människor. Bilderna visar Nyköpingsborna som berättelserna 

handlar om och i alla bilder står de utomhus. Nedan beskriver jag resultaten av den kortfattade 

bildanalysen i relation till den ideationella och interpersonella textanalysen som jag ovan har 

redogjort för.  

7.3.1	  Deltagarrollerna	  i	  bilderna	  	  
I kampanjen Bo i Nyköping skildras aktörer på varje bild, människor som är i kast att göra 

något. Liksom i textmaterialet är det modellerna22 själva och inte Nyköping kommun som är 

handlingskraftiga. De spelar volleyboll på en studsmatta och sträcker sig efter bollen, de busar 

med en bebis och håller den högt upp i luften, de kysser och håller om varandra, de är på väg 

att kasta handduken på klipporna för att bada, de springer på stranden och marscherar på 

klipporna. Den materiella transitivitetsanalysen visade att modellernas handlingar främst 

cirkulerade kring arbete, studier och fritidsintressen. I bildmaterialet finns dock inga bilder på 

handlingar som är arbets- eller studierelaterade. Istället skildras modellerna på sin fritid vid 

havet där de utför olika aktiviteter. Att skildra fritid och inte arbete i kampanjens bilder kan 

möjligtvis förklaras med direktivet som ges till fotograferna att skapa en skön känsla (Malm, 

2012).  

                                                
21 Direktlänk: http://www.nykopingsguiden.se/sv/Boinykoping/ hämtat den 29 december 2012. 
22 Anna Malm använde termen modeller för att beskriva Nyköpingsborna på bilderna i kampanjen under 
intervjun den 3 december 2012. 
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Enligt mitt resultat för kampanjtexternas relationella processer (7.1.2) var majoriteten av de 

relationella processerna attributiva. De beskrev fördelar med livet i Nyköping såsom naturen, 

havet, klippor, kusten och korta avstånd. I alla bilder skildras Nyköpingsborna utomhus. 

Attributen kusten och havet förekommer dessutom i alla bilder bakom eller runt omkring 

modellerna. I fyra bilder skildras attributen klipporna. Modellerna som avbildas på bilderna 

står i sanden, på klipporna eller tittar ut över havet. De modeller som vinklar ansiktet mot 

kameran ser glada ut vilket attribueras genom deras leenden. De klassificerade processerna 

har att göra med hur bildelement presenteras i relation till de andra bildelementen i bilden. I 

bildmaterialet är det modellerna som visas i förgrunden på alla bilder. Bakgrunden är naturen 

och havet. Modellerna kan anses vara överordnade naturen eftersom att skärpan i bilden är 

fokuserad på dem. Naturen upptar störst del av bildytan. Att skärpans fokus ligger på 

modellerna men att de samtidigt upptar mindre del av bildens yta i relation till naturen gör att 

jag anser att de båda bildelementen, modellerna och naturen, ges lika mycket utrymme i 

bildmaterialet. Detta såsom föredelningen i den grammatiska analysen där de materiella 

processerna (Nyköpingsbornas handlingar) och de relationella processerna (beskrivningen av 

Nyköping) var ungefär jämt fördelade.  

7.3.3	  Interaktionen	  mellan	  bilden	  och	  betraktaren	  	  
Liksom i kampanjberättelserna består bildmaterialet av språkhandlingar i form av påståenden. 

I bilderna framställs Nyköpingsborna som givande i sina roller. De möter inte betraktarens 

blick och tillåter därmed betraktaren att ta del av bildernas information utifrån de motiv som 

de innehåller23. Kampanjbilderna innehåller flest distanserade bilder där Nyköpingsborna hela 

kroppsfigurer skildras och de upptar mindre än halva bildytan24. Distanserade bilder anses ha 

låg interaktionspotential eftersom Nyköpingsborna utför sina handlingar långt ifrån läsaren 

(Björkvall 2009:44). Naturen ges större plats på bildytan än Nyköpingsborna. Som tidigare 

nämnts skildras Nyköpingsborna i förgrunden på alla bilder med skärpan fokuserad på dem. 

Därför skulle jag vilja påstå att modellerna skildras nära betraktaren ändå och därmed ökar 

interaktionspotentialen i kampanjens bilder.  

 

I två av bilderna skildras Nyköpingsborna i medelavstånd där deras helfigurer tar upp störst 

del av bildytan. Dessa karaktäriseras som personliga vilka efterliknar en fysisk 

samtalssituation (Björkvall 2009:41). Ytterligare två bilder är så kallade närbilder. Den ena 

                                                
23 I endast en bild av tolv möter de avbildade betraktarens blick, det gäller bilden från 2011 som visar bandet 
Super Hot Giants spelare. 
24 8 av 12 bilder är distanserade.  
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visar gravida Annas mage i mitten på bilden och upplyst av solen. Den andra visar Louises 

porträtt där hon poserar skrattandes. Dessa bilder tenderar att skapa en intim känsla mellan 

den avbildade och betraktaren som symboliskt sett kommer nära inpå modellerna. Den intima 

känslan förstärks dessutom av att den okända betraktaren kommer nära inpå något så privat 

som Annas gravida mage. Det sker dessutom en maktbalans mellan betraktaren och 

Nyköpingsborna. I kampanjbilderna är Nyköpingsborna avbildade i höjd med betraktarens 

ögonhöjd och visas framifrån eller snett från sidan25. Bilderna kan därför kallas som 

interaktionella, modellerna inkluderar betraktaren genom att vända sig mot denne och 

positionerar sig i samma höjd som betraktaren som om de vore bredvid varandra.  

 

Den svartvita färgskalan och att läsaren inte får se de aktiviteter och de platser som 

Nyköpingsborna talar om i texterna gör att bilderna framställs som fiktiva. Bilderna visar 

dock vem berättelserna handlar om och det anser jag däremot öka trovärdigheten i både bild 

och textmaterialet.  

8.	  Sammanfattning	  av	  analysresultaten	  	  	  	  
I kampanjberättelserna skildras två perspektiv. I hälften av satserna återger kommunen 

Nyköpingsbornas handlingar, deras beskrivningar av Nyköping och deras inre upplevelser. 

När kommunen påstår något om Nyköpingsborna görs detta genom namn eller pronomen. I 

hälften av berättelsernas huvudsatser är det Nyköpingsborna som berättar vad de gör eller har 

gjort, de beskriver sina egna liv i Nyköping och hur de upplever sin omvärld. 

Nyköpingsbornas perspektiv realiseras i texterna utifrån jag- eller vi-form. Berättelserna 

innehåller en övervägande mängd materiella processer vilket skapar en aktivitetsfylld värld 

där Nyköpingsborna själva och kommunen berättar om sina liv och handlingar i Nyköping. 

Detta i ett spektrum av studier, arbete, hobby och fritid. Texterna innehåller även en stor 

mängd relationella processer vilket gör att berättelserna karaktäriseras som beskrivande. 

Tillsammans beskriver kommunen och Nyköpingsborna det goda livet i Nyköping som är 

syftet med informationen på hemsidan boinykoping.nu (Mörner, 2010). Det goda livet innebär 

närhet till arbete, skola, vänner och naturen, möjlighet till fritidsaktiviteter såsom bio och 

sport. Beskrivningar av ett enklare liv, korta avstånd, vardag och fritid, kust och skärgård till 

en målgrupp barnfamiljer, pensionärer och storstadsbor som är ute på en marknad för att byta 

livsstil är dessutom värden som kan frambringa en skön känsla, vilket är syftet med 

kampanjens text- och bildspråk.  

                                                
25 9 av 12 bilder är i skildrade i nivå med betraktarens ögonhöjd och snett framifrån eller från sidan.  
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Analysen av språkhandlingar visar att texterna innehåller flest påståendesatser som realiserar 

kommunen och Nyköpingsborna som givande i sina talarroller och som ger information om 

Nyköping till läsaren. Kommunen ger information om erbjudanden för familjer med barn som 

ska börja på gymnasiet, sommaraktiviteter och om tillgängliga stallplatser. Dessa erbjudanden 

riktas till kommuninvånarna och den potentiella inflyttaren. Kampanjberättelserna innehåller 

dessutom flera röster. Där förekommer intervjusituationen som en bakgrund till kommunens 

påståenden om Nyköpingsbornas liv, favoritställen och fritidsintressen. Kommunen 

positionerar sig på så sätt som vetandes i berättelserna. Intervjusituationen yttrar sig även 

genom grafiska citattecken och meddelande verb såsom säger och tycker. I kampanjtexterna 

framställs både en solidarisk och en neutral författare som utan invändningar utvidgar texterna 

och låter Nyköpingsborna ta plats i dem för att uttrycka sina egna åsikter om livet i 

kommunen. Genom att citera Nyköpingsborna och betona deras närvaro ytterligare genom de 

meddelande verben nedtonas kommunen som avsändare och den verklige kommuninvånarens 

perspektiv framhävs i berättelserna. Detta kan i sin tur vara ett sätt att öka trovärdigheten för 

kommunen och för de påståenden som kommunen ger om Nyköpingsborna. 

  

I kampanjens berättelser uppskattar Nyköpingsborna naturen runt Nyköping, deras sociala 

aktiviteter i kommunen och ortens placering nära havet och storstaden. Uppskattningarna 

återfinns bland annat i kampanjens slogan och på så sätt legitimerar Nyköpingsborna den. 

Hemsidans syfte att betona det goda livet återspeglas dessutom i Nyköpingsbornas 

uppskattningar. De uppskattar att leva i kommunen och ett gott liv för dem är bland annat där 

det finns bra fiske och fina badklippor, där man kan ha kul med sina umgängen och där 

gångavstånden är små och där det är vilsamt och vackert.  

 

Kampanjens bilder återger inte innehållet i berättelserna där handlingarna främst är arbets- 

och studierelaterade. Istället fungerar bilderna som en kompletterande karaktär vilka skildrar 

Nyköpingsborna på sin fritid vid havet och där de utför andra aktiviteter än de som 

berättelserna beskriver. Detta kan således vara ett medvetet val som är kopplat till direktivet 

att skapa en skön känsla. I bildmaterialet skildras Nyköpingsborna som handlingskraftiga i 

kampanjens bilder liksom i textanalysen. Alla bilder skildrar Nyköpingsborna utomhus och 

återger dem i naturen, vid kusten och havet. Bilderna innehåller en hög interaktionspotential 

där Nyköpingsborna framställs som givande i sina roller och erbjuder bildernas motiv till 

betraktaren. Naturen ges större plats än Nyköpingsborna i bilderna. På så sätt framställs 

Nyköpingsborna som mindre och distanserade. Jag anser dock att interaktionen förblir 
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densamma då Nyköpingsborna figurerar i bildernas förgrund. Två bilder interagerar på en 

intim nivå med betraktaren. I bilderna sker dessutom en maktbalans mellan Nyköpingsborna 

och betraktaren. Detta genom att de avbildas i nivå med betraktarens ögonhöjd och vänder sig 

emot denne för att inkludera betraktaren i den bildvärld som illustreras. Svartvita bilder har 

enligt teorin låg verklighetsförankring och i kampanjen framställs motiven som fiktiva när de 

varken innehåller färg eller återger berättelsernas innehåll. Men sett utifrån perspektivet att 

bilderna kompletterar texterna genom att återge den person som berättelserna handlar om och 

visa autentiska Nyköpingsbor som företräder Nyköping i kampanjen så ökar bilderna 

kampanjens trovärdighet.  

9.	  Slutsatser	  och	  diskussion	  

I det här avsnittet diskuterar jag mina resultat och besvarar mina frågeställningar i 

syftesformuleringen. Jag kommer att diskutera sättet som kommunen och Nyköpingsborna 

framställs på genom att återknyta till kampanjens syften och till de identiteter som kampanjen 

erbjuder läsaren. Nedan diskuteras dessutom mina resultat i förhållande till de två andra 

studierna om kampanjen Bo i Nyköping vilka presenterades under Tidigare studier om 

Kampanjen Bo i Nyköping (3). Avslutningsvis sker en reflektion kring min analysmetod.  

9.1	  På	  vilket	  sätt	  framställs	  Nyköpingsborna	  i	  text	  och	  bild?	  	  

Transitivitetsanalysen visade att Nyköpingsborna är huvudrollerna i kampanjens berättelser 

och bilder. Detta utifrån att de agerar i alla materiella processer, skildrar sina känslor och 

upplevelser i de mentala processerna och talar i de verbala processerna. På så sätt framställs 

Nyköpingsborna som handlingskraftiga i den textvärld som förekommer i kampanjen enligt 

SFL:s teorier. Nyköpingsborna framställs även som beskrivande då de beskriver tillstånd och 

företeelser som finns i Nyköping i de relationella processerna. Nyköpingsborna tilldelas även 

en framträdande roll i kampanjens berättelser när de ges talarutrymme genom de attributiva 

heteroglosserna. I citaten framhävs deras subjektivitet genom att de ger sitt perspektiv på livet 

i Nyköping i jag och vi- form. Deras närvaro betonas ytterligare genom de finita verben 

säger. Nyköpingsborna framställs dessutom som positiva. Deras attityd till tillvaron i 

Nyköping yttrar sig genom positiva evalueringar utifrån vad de uppskattar med livet i 

kommunen. Nyköpingsborna framställs som företrädare för kommunen genom att gestalta 

kampanjens riktlinjer. De personifierar riktlinjen om det goda livet, de förmedlar en skön 

känsla till mottagaren i sina berättelser och på bilderna och de legitimerar kampanjens slogan 

genom sina uppskattningar.  
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I kampanjens bilder framställs Nyköpingsborna som aktiva på sin fritid och de tillåter 

betraktaren att ta del av deras privata och lediga tid. I bilderna återges Nyköpingsbornas 

beskrivningar av Nyköping och de framställs som glada vid kusten och havet. I bilderna är de 

centrala i framställningen och med skärpan fokuserad på dem. Samtidigt framställs de som 

likvärdiga med naturen som tilldelas störst bildyta och som distanserar Nyköpingsborna från 

betraktaren vilket sänker interaktionspotentialen. Nyköpingsborna framställs däremot som 

generösa i bildernas kontaktskapande resurser. De delger bildernas information till läsaren, de 

avbildas i nivå med betraktaren och de figurerar i bildernas förgrund och vänder sig sällan 

ifrån denne.  

9.2	  På	  vilket	  sätt	  framställs	  kommunen	  i	  text	  och	  bild?	  	  
Transitivitetsanalysen visade att kommunen som avsändare inte förekommer som 

förstadeltagare i berättelserna. Det betyder att kommunen varken handlar, upplever, beskriver 

tillstånd eller talar. Genom att presentera Nyköpingsborna med namn eller pronomen 

framställs kommunen som en berättare i texterna som berättar om kommuninvånarnas 

aktiviteter, företeelser och inre upplevelser. På så sätt delar kommunen och Nyköpingsborna 

på berättarperspektivet i kampanjberättelserna, där ungefär hälften av satserna återger 

Nyköpingsbornas perspektiv på sina liv och i hälften kommunens. Den sociala relation som 

framträder mellan kommunen och Nyköpingsborna i texterna är dialogisk. I berättelserna 

varvas stycken med kommunens påståenden och stycken där Nyköpingsborna citeras. 

Kommunen framställer sig själv som en neutral rapportör och som ger plats åt 

Nyköpingsbornas perspektiv genom att citera dem och meddelar att de talar. Detta utan att 

invända mot deras påståenden. Kommunen framställs dessutom som vetandes om 

kommuninvånarnas liv, preferenser och viljor. Detta utifrån de svar som Nyköpingsborna har 

gett under intervjusituationen och som i berättelserna återges av kommunen genom 

påståenden. Kommunen framställs dessutom som informativ och säljande i sin talarroll och 

som erbjuder varor och tjänster till kommuninvånarna och den potentiella inflyttaren. Enligt 

resultatet av bildernas visuella grammatik tilldelas omgivningen lika stor plats som 

Nyköpingsborna. På så sätt kan man konstatera att Nyköping kommun återfinns i 

bildmaterialet genom de platser som visas på alla bilder. I bildmaterialet har kommunen 

således implicit en minst sagt lika framträdande roll som Nyköpingsborna på bilderna. 
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9.3	  Vilka	  identiteter	  erbjuder	  kampanjens	  text	  och	  bildspråk	  läsaren	  utifrån	  det	  sätt	  som	  
kommunen	  och	  Nyköpingsborna	  framställs	  på?	  	  
Kampanjen Bo i Nyköping har som marknadsföringsstrategi att låta människorna som bor i 

kommunen företräda den i kampanjen. Utifrån resultatet av den språkliga analysen menar 

Björkvall (2003) att man kan studera de erbjudna identiteter som reklamtexter presupponerar. 

I relation till mitt resultat innebär det att studera de identiteter som presupponeras i kampanjen 

utifrån hur kommunen och Nyköpingsborna framställs till läsaren. För att läsa kampanjens 

berättelser presupponeras exempelvis att modelläsaren har fått kännedom om kampanjen i 

kollektivtrafiken, på Ryanair plan eller längst med storbilderna på E4:an där kampanjen 

förekommer och ”eftersom han eller hon redan har funderat på ett större boende, med en 

”humanare prisbild” och en tryggare uppväxtmiljö för barnen, går han eller hon in på 

boinykoping.nu (…)” (Mörner 2010:2). Målgruppsbeskrivningen presupponerar att 

modelläsaren vill spara pengar och samtidigt få ett större boende och att modelläsaren söker 

efter en tryggare uppväxtmiljö för barnen. Därför är modelläsaren intresserad av att flytta till 

Nyköping. Att spara pengar och att erbjuda en tryggare uppväxt för barnen presupponeras i 

kampanjens text och bildspråk. Fredrik och Anna menar exempelvis att de spara både tid och 

pengar med de korta avstånden i Nyköping (Text 1, 2011) . Tryggheten presupponeras 

gentemot läsaren i nästan alla kampanjberättelser genom värden såsom, närhet mellan skola, 

dagis, arbete och boende på landet med äppelträd och berså, möjligheten för barn att leka av 

sig på stranden, för ungdomar att ha ett bra jobb efter gymnasiet, att pappor hinner hem och 

kan natta sina barn och att föräldrar kan sticka ut på små äventyr i skogen till sjöar och till 

kusten på sin lediga tid.  

 

Brozén och Fasth (2007) diskuterar de presupponerade identiteterna i kampanjen Bo i 

Nyköping. Detta utifrån de konsumtionsvanor som enligt dem lockar en välutbildad, 

ekonomiskt stark och socialt välutbildad medelklass genom att gestalta myten om det goda 

livet i informationen på hemsidan boinykoping.nu (Brozén och Fasth 2007:28). De 

konsumtionsvanor som erbjuds mottagaren görs enligt Brozén och Fasth via ideala identiteter 

i form av vinproducenten, golfproffset, paret som har hittat sitt drömboende, tjänstemannen 

som pendlar och använder tiden till att arbeta på sin bärbara dator samt den gravida kvinnan 

som dricker ur en Bersåkopp designad av Stig Lindberg. Enligt min åsikt presupponeras en 

ekonomisk trygghet till läsaren i kampanjens berättelser och bilder. I berättelserna har alla en 

utbildning och en anställning. Där har dessutom alla tid över till fritid och möjlighet till att ha 

fritidsintressen i form av sport, hästar och båtar. Detta betonas även i bildmaterialet som 
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skildrar Nyköpingsborna på sin fritid. Dessutom presupponerar kampanjen att 

Nyköpingsborna har tid över och är villiga att ge sin lediga tid åt marknadsföringen av 

kommunen, trots att de är småbarnsföräldrar och att de inte får någon ersättning för det. 

Brozén och Fasths (2007) resonemang att kommunens texter presupponerar 

konsumtionsvanor vilka tilltalar en köpstark medelklass kan dessutom liknas med kampanjen 

Bo i Nyköpings berättelser. I kampanjens berättelser och bilder presupponeras att barnfamiljer 

i Nyköping har råd att äga hästar, sporta och tävla på elitnivå, äga båtar och planerar att köpa 

flera.  

 

Brozén och Fasths (2007) hävdar att varumärkesinriktade marknadsföringsstrategier med 

målgruppsanpassning kan vara problematiska för myndigheter. Detta på grund av att 

målgruppsanpassningen i ett tillväxtmål för att öka inflyttarantalet till kommunen riktar sig till 

vissa inflyttare och exkluderar andra. Anna Malm menar att kommunen riktar sig till alla, 

trots att de har sina specifika målgrupper. Hon menar att alla ges förutsättningen att se 

kampanjen och ta till sig budskapen i den (Malm, 2012). Jag invänder inte mot detta men 

menar att mitt resultat av den språkliga analysen av kampanjens text och bildspråk inkodar 

vissa specifika roller att identifiera sig med. I kampanjen förekommer exempelvis få 

invandrare, inga handikappade eller arbetslösa, inga ensamstående samt inga homosexuella 

par. Dessa är därför inga identiteter som erbjuds till den intresserade och potentiella 

inflyttaren via kampanjen. En potentiell inflyttare som är skild, arbetslös och inte har några 

barn identifierar sig därför troligtvis inte med de identiteter som kampanjen erbjuder. Detta 

vilket i sin tur kanske påverkar dennes beslut att flytta till kommunen.  

 

Jag skulle dock vilja påstå att den dialogiska relation som skapas mellan kommunen och 

Nyköpingsborna i texterna och i bilderna presupponerar ett nytt och demokratiskt 

förhållningssätt till kommunen. I texterna framställs inte kommunen som en myndighet utan 

som en journalistisk rapportör som återger livet i kommunen i både text och bild. Detta 

genom att varva berättarperspektivet och talarutrymmet med Nyköpingsborna och låta 

Nyköpingsborna marknadsföra kommunen. Det kan vara ett sätt att framställa en modern 

kommun i framkant och att låta begreppet kommun uppfattas mer positivt vilket är 

kommunikationsmål i kampanjen och för hela organisationen (Mörner, 2010:1, Mörner 

2006:3). Klangeryd (2009:51) hävdar dessutom i sin studie av kommunens 

marknadsföringsstrategi att kampanjen har lett till en intern stolthet bland kommuninvånarna 

och för kommunen fungerar Nyköpingsborna som goda ambassadörer vilka kan vittna om 
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Nyköping som en attraktiv boendemiljö. Anna Malm stödjer påståendet och menar att 

kampanjen är ett samarbete som stärker relationen internt i Nyköping (Malm, 2012). De som 

ställer upp i kampanjen får en mer personlig relation till kommunen. Nyköpingsborna tilldelas 

ett ansvar och företräder kommunen i marknadsföringen och får vara med och påverka andras 

inställning till kommunen och synen på den. Kampanjen har därför också potential att stärka 

den interna relationen samt dialogen mellan kommunen och medborgaren i Nyköping.  

9.4	  Metodreflektion	  	  	  

Jag uppfattar att kombinationen av SFL, appraisal och den multimodala analysen var fruktbar 

i den här studien. Utifrån metoden har jag kunnat betrakta mitt material utifrån tre synvinklar 

och samtidigt kunna analysera både text och bild. En svaghet med min egen modell har varit 

att jag på grund av uppsatsen omfång har varit tvungen att begränsa mig till några få 

analyskategorier. Bildanalysen hade exempelvis kunnat fördjupas liksom fler delar ur 

appraisalmodellen hade kunnat tillämpas. SFL som analysmodell har varit tacksam då den går 

på djupet för att beskriva hur en verklighetsuppfattning skapas genom språket och hur språket 

kan forma relationer mellan författaren, de personer som förekommer inom texten och 

läsaren. En svaghet med modellen är att den fokuserar på texternas huvudsatser. På så sätt har 

delar som funnits i texternas bisatser fått mindre fokus i analysen. En annan svaghet är att 

SFL inte ger någon vidare förklaring till hur relationen som konstrueras mellan avsändaren 

och läsaren ska tolkas. Framförallt när interaktionen är låg som i påståendesatser. Därav 

hjälpte Björkvalls (2003) teorier om modelläsaren mig i tolkningen av hur identiteter erbjuds 

läsaren i kampanjens text och bildspråk. Appraisal var en fruktbar modell att komplettera 

analysen med för att beskriva Nyköpingsbornas attityd i texterna. En svårighet som jag stod 

inför var att karaktärisera den prosodiska fördelningen av attityd i texterna. När började 

värderingarna och när slutar de? Till vad eller vem riktade sig värderingarna? Ytterligare en 

svårighet med appraisal är att systemet är mycket omfattande och därför gör det svårt att 

skilja underkategorierna ifrån varandra. Detta leder till att forskare verkar fokusera på olika 

kategorier och delar i appraisalsystemet, vilket i sin tur gör det svårare att få en helhetsbild 

över hur metoden ska tillämpas. Även den multimodala analysen är omfattade och jag 

tillämpade endast delar ur den. Bildernas interaktionspotential måste ses som symbolisk 

eftersom inget kan bevisa att vi uppfattar bilderna på det sätt som teorin säger, som 

exempelvis att det är en kravställande handling att möta betraktarens blick. Att kombinera hur 

texter och bilder skapa betydelse tillsammans anser jag dock har gett en djupare förståelse för 
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och en mer komplett bild av interaktionen som skapas mellan avsändare och läsare i 

kommunikationen.  

 	  



 44 

Källförteckning	  

Tryckta	  källor	  	  
Björkvall, Anders (2003), Svensk reklam och dess modelläsare. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell international.    
 
Björkvall, Anders (2009), Den visuella texten. Multimodal analys i praktiken. Uppsala: 
Hellgren & Fallgren. 
 
Brozén, Åsa, Fasth, Julia (2007), Konsten att kränga en kommun. En diskursanalys av en 
kommuns externa kommunikation. Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet.  
 
Eco, Umberto (1984), The role of the reader. Explortations in semiotics of texts. 
Bloomington: Indiana University Press.  
 
Folkeryd, Wiksten, Jenny (2006), Writing with an attitude. Appraisal and student texts in the 
school subject of Swedish. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 
 
Hallesson, Yvonne (2011), Abstraktion i en DN-ledare. I: Holmberg, Per, Karlsson, Anna-
Malin (red.), Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik, 2011. 
Uppsala: Hellgren & Fallgren.  
 
Halliday, Michael, Mathiessen, Christian (2004), An introduction to functional grammar. 
Third edition. London: Arnold. 
 
Holmberg, Per (2002), Emotiv betydelse och evaluering i text. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis.  
 
Holmberg, Per, Karlsson, Anna-Malin (2006), Grammatik med betydelse. En introduktion till 
funktionell grammatik. Uppsala: Hellgren & Fallgren.  
 
Holmberg, Per, Karlsson, Anna-Malin, Nord, Andreas red. (2011), Funktionell textanalys. 
Stockholm: Norstedts.    
 
Jonasson, Emilia (2010), Attityd och dialogicitet i äldreomsorgens texter. Evaluerande 
språkbruk i dokumentationen på ett vårdboende. Institutionen för nordiska språk, Stockholms 
universitet.  
 
Karlsson, Anna-Malin (2011), Texters ideationella grammatik. I: Holmberg, Per, Karlsson, 
Anna-Malin (red.), Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik, 
2011. Uppsala: Hellgren & Fallgren.  
 
Klangeryd, Sara (2009), Bo i Nyköping. En fallstudie av Nyköping om marknadsföring och 
branding av städer. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.  



 45 

 
Kress, Gunther, van Leeuwen, Theo (2006), Reading images. The grammar of visual design. 
Second edition, London & New York: Routledge.  
 
Martin, James, Peter White (2005), The language of evaluation. Appraisal in English. London 
& New York: Palgrave Macmillan.  
 
Nord, Andreas (2008), Trädgårdsboken som text 1643 – 2005. Stockholm: Acta Universitatis 
Stockholmiensis.  
 
Rainisto, Seppo (2003), Success factors of place marketing: a study of place marketing 
practices in Northen Europe and The United States. Helsinki University of Thechnology, 
Finland.  
 
Westberg, Gustav (2008), Beskyddande pappor och oroliga mammor. Evaluering och 
attityder i föräldralitteratur. Institutionen för nordiska språk, Stockholm universitet.  

Övriga	  dokument	  
Mörner, Palaemona (2006), Kommunikationsplattform för Nyköping kommun. 
Kommunikationsavdelningen, Nyköping kommun, 06-12-08.  
 
Mörner, Palaemona (2010), Plan för fortsatt arbete men Bo i Nyköping 2011- 2013. 
Kommunikationsavdelningen, Nyköping kommun. Diarienummer KK07/441.  
 
Skatteboe, Susanna (2011), Rapport från Bo i Nyköping-kampanjerna 2011. Nyköping 
kommun, 11-10-26.  
 
Skatteboe, Susanna (2010), Rapport från Bo i Nyköping-kampanjen 2010. Nyköping 
kommun, 10-10-20.  

Övrig	  media	  
Anna Malm (2012). Inspelad semistrukturerad intervju 3 december 2012. Cirka 50 minuter. 
 
Malm, Anna (2012). Kicki Kontaktar dig. E-post till Nyköpingsborna som deltog i kampanjen 
Bo i Nyköping hösten 2012. Skickat den 28 augusti 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

Bilaga	  1:	  Berättelser	  kampanjen	  2012	  	  
 
Text : 1 Erica, Christopher, Melanie och Emma från Nyköpings gymnasium  
Chrisopher, Erica och Emma gillar sport. Chrisopher går på hockeygymnasiet och Emma, 
som tog studenten i våras, gick samhäll med inriktning mot fitness. Erica tävlar i dressyr och 
drömmer om att köpa en egen häst. Hon läser barn & fritidsprogrammet i årskurs 3 och vill 
plugga vidare till förskolelärare. Melanie håller på med musik och jobbar på Svenskt Skolfoto 
i Nyköping. I våras gick hon ut från samhäll med europeisk språkinriktning och sparar pengar 
för att kunna resa tillbaka till Indien där hon gjorde ett projektarbete i en by utanför Chennai. 
Nyköpings gymnasium skickar varje år elever utomlands i olika samarbetsprojekt. 
 
Att vara ung i Nyköping är rätt ok, särskilt sommartid. Hamnen med restauranger, glassfik 
och uteställen är en given favorit särskilt en varm sommarkväll med kompisar och kajen full 
med turister. Emma tar gärna med kompisarna på bio, Nyköping har Sveriges största bioduk 
på hela 161kvm i den nybyggda biostaden. Melanie slår ett slag för Allaktivitetshuset 
Magasinet! 
 
Text 2: Bästa viken för fiske. Pelle är på väg ut till båten med Abby  
Pelle har alltid bott i Nyköping. - Jag har rest mycket i jobbet och nu är det är skönt att ha 
gångavstånd till det vi behöver i vardagen, det blir enklare när man har små barn. Jag är 
museitekniker på Sörmlands museum och bygger utställningar över hela Sörmland, men jag 
kommer alltid hem på kvällen och kan natta mina barn. Det är vardagslyx för mig. Min 
relation till Nyköping handlar både om vardag och fritid. Jag har mina vänner sen gammalt 
här, vi spelar bluesinspirerad rock i bandet 12 Bar Blues och kopplar av tillsammans. 
 
– Min fru Maria och jag gifte oss i Rådhuset, det gör visst över hundra par om året. Det är ett 
fint litet rådhus från 1700-talet som ligger mitt på torget. Vi har ett torp vid Nynäs slott, det är 
vilsamt och vackert där, men om jag ska önska mig något… jag längtar ut i skärgården. Min 
familj seglade när jag var liten och det är en dröm jag har att vi en dag ska köpa en segelbåt 
och lära ungarna segla som jag och min syster fick göra. 
 
Text 3: Abby 5 år, tar en köttbullepaus och blickar ut över vattnet vid Kovik  
Hunden Abby var fotograferingens mest klart lysande stjärna. Cool och nyfiken är bra 
egenskaper när man ska vara modellhund. Abbys matte Lillemor berättar att dansk-svensk 
gårdshund, en sådan som Abby, är en pigg och lättlärd hund ursprungligen från Skåne och 
Danmark. Från början var hundarna råttjägare och vakthundar, numera är de trevliga 
kompisar som passar bra i den aktiva familjen. 
 
Abby är en glad tik som gillar att gå i skogen och aldrig tackar nej till ett bad i Östersjön. Hon 
jagar och bär runt på både levande och döda möss. Den stora bollen som är med på en av 
bilderna blev Abbys gage och är numera hennes favoritleksak. 
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Text 4: Fia och Jörgen bor i Nyköping med döttrarna Nova (på bilden) och Nellie  
Jörgen spelade hockey på elitnivå, sporten tog honom och Fia hela vägen till Italien. Men 
myllrande gator i Milano byttes så småningom mot Nyköpings lugn. Här driver Fia ett företag 
i hälsobranschen och Jörgen har bytt hockeyrören mot jobb på ett IT-företag. I ett vitt hus 
strax utanför centrum, nära skog och ängar har de hittat hem. 
 
– Det här är ett drömliv, säger Fia. Jag jobbar ofta hemifrån, min hälsostudio ligger precis 
bredvid boningshuset. Vi cyklar för det mesta till skola och förskola och slipper köer och 
irritation, korta avstånd är en av småstadens stora fördelar. På helgen packar vi en 
picknickkorg och sticker ut på små äventyr i skogen, till någon av de många sjöarna eller till 
kusten. Här lever vi småbarnsliv. Till Stockholm åker vi när vi vill ha storstadsliv och det är 
alltid lika skönt att komma hem igen! 
 
Text 5: Mandarva och Erik bjöd in till sommarbröllop i hennes föräldrahem 
Mandarva är född och uppvuxen på landet strax nordost om Nyköping. 
 
– Familjen köpte hästar när jag var tolv år, jag var inte särskilt intresserad, men efter första 
dagen med häst på gården var jag fast! Jag tränade både dressyr, hoppning och fälttävlan. Min 
relation med Nyköping är landet och kusten, en egen badvik på sommaren och svampskogen 
på hösten. 
 
– Erik är från Stockholm, vi gifte oss i mitt föräldrahem i somras, hela trädgården var full av 
gäster, jag red in på hästen jag fick när jag var tolv och min buddistiske gudfar från England 
förrättade vigseln. Det var magiskt. Jag åker hit nästan varje helg och bara kopplar av. Erik är 
inbiten storstadsbo och det krävdes en del övertalning att få med honom i början, men nu 
hänger han gärna här. Jag kan inte tänka mig en skönare kontrast till Stockholm än landet 
utanför Nyköping. 
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Bilaga	  2:	  Berättelser	  kampanjen	  2011	  
 
Text1: Familjen Laaksonen i gåsmarsch på klipphällarna vid Kungshamn nära 
Nyköping.  
Fredrik och Anna med sönerna Vincent, Edvin och Teodor. Fredrik och Anna kommer båda 
från Nyköping. Fredrik är fotograf på Sörmlands Nyheter och Anna är skulptör och 
formlärare på Nyköpings gymnasium. 
 
Fredrik och Anna har nära mellan jobbet och dagis och pojkarna har sina kompisar i husen 
runtomkring, de bor i Stigtomta strax utanför stan med äppelträd och berså. Fredrik gillar att 
fiska och familjen är ofta ute i skärgården. De tar båten från Ånga och hittar bra fiske och fina 
badklippor vid Lökholmarna ett par distansminuter från fastlandet. Anna är med i 
konstnärsgruppen Hyenan, ett kompisgäng som ställer ut tillsammans och har kul ihop. 
 
- Livet är enkelt i Nyköping och vi sparar tid med de korta avstånden. Vill vi ha lite 
omväxling, gå på en utställning eller något sportarrangemang gör vi det här eller tar en sväng 
till Stockholm, säger Anna. 
 
Text 2: Gravid 
Anna är född och uppvuxen på en gård i Svärta strax utanför Nyköping men flyttade efter 
gymnasiet. Det blev studier i Paris, jobb i Oslo och journalistutbildning i London – livet i 
storstäderna gav mersmak, men Anna återvände. Varför det? 
 
- För att jag blev kär och mannen i fråga bodde i Nyköping. Nu bor vi med våra två små barn 
på landet utanför Nyköping och stortrivs. Att kunna sitta på trappen med morgonkaffet och 
njuta av lantidyllen och samtidigt ha småstaden på cykelavstånd och storstaden bara en timme 
bort är oslagbart. 
 
Anna är hästtjej sedan barnsben och arbetar som chefredaktör för tidningen Häst & Ryttare. 
Hon har möjlighet att jobba hemifrån men reser varje vecka till Stockholm och Eskilstuna för 
möten. Delar av arbetsveckan ägnas åt uppdraget som fritidspolitiker i kommunen. 
 
Text 3: Häst 
Toy Boy gillar att springa i strandkanten tillsammans med Louise. Toy Boy är ett halvblod 
från Tyskland med framtiden för sig, bara fem år gammal och redan meriterad hopphäst. Han 
bor i Nyköping där en stallplats med foder och utsläpp i hagen kostar omkring 2 500 kronor i 
månaden. Här finns flera ridhus och stall som erbjuder ridskola, stallplats och en mängd olika 
utbildningar och kurser både för nybörjare, vana ryttare och hästägare. 
 
Text 4: Porträtt 
Hästar är Louises passion sedan hon var liten och var i stallet med sin mamma. Nu är Louise 
sexton år och går på häst- och ridsportlinjen på naturbruksgymnasiet i Gamleby. Det tyska 
halvblodet Toy Boy som hon har haft ett år är med i Gamleby och Louise tränar både 
hoppning och dressyr med honom.  
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Louise satsar på att bli proffs och för att nå dit krävs både hårt arbete och rätt känsla. Efter 
utbildningen skulle hon gärna åka till Tyskland och vidareutbilda sig. För Louise är det 
viktigare att det känns bra än att rabbla placeringar på tävlingar. För att ladda om och hitta 
den där rätta känslan åker Louise gärna hem till Nyköping. Här finns lugnet och alla sköna 
ställen där hon och Toy Boy kan leka av sig eller bara ta det lugnt.  
 
Text 5: Bandet Super Hot Giant Alien 
Viktor och hans kompisar gick estetiska programmet tillsammans på Nyköpings gymnasium 
och spelar ihop i bandet Super Hot Giant Alien. 
 
- Nu när vi har slutat skolan blir det inte lika ofta längre eftersom alla jobbar och sångaren har 
flyttat från stan. Men när alla är hemma och är lediga är det kul att träffas och spela, säger 
Viktor.  
 
Själv jobbar han på Hellmanska Gårdens café, ett bra jobb där han får träffa mycket 
människor och sälja närodlat och ekologiskt i en skön miljö från 1700-talet. Mitt i Nyköping.  
 
- Om något år vill jag läsa grafisk design på Konstfack eller kanske arkitektur, jag tror att det 
är bra att se sig om.  
 
När vädret är vackert tycker Viktor om att sitta på Östra Klockberget, härifrån har man 
milsvid utsikt över hamnen och Nyköpings inlopp. Ett annat favoritställe är piren vid 
Vattensportens hus, den långa vågbrytaren i trä där det känns som om man står mitt i vattnet. 
 
Text 6: Naken 
Johanna flyttade till Nyköping från Gnesta när hon var nitton. Hennes föräldrar och två yngre 
bröder flyttade nyligen hit. 
 
- Vi har täta familjeband, vi ses ofta, lagar och äter middag ihop och så. I höst har vi lyxat 
med kräftor från sjön Båven nära Nyköping och ätit surströmming i trädgården hos mamma 
och pappa. Vi älskar musik och när vi ses spelar vi gärna och sjunger ihop. Vi kanske är lite 
bohemiska…, säger Johanna.  
 
Jag jobbar med yngre dementa, människor som mitt i livet har drabbats av sjukdomar som gör 
att de inte kan bo hemma. Jag brinner verkligen för dem och har föreläst om demensvård för 
andra som jobbar inom vården. 
 
Om jag skulle plugga vidare till sjuksköterska skulle jag gärna göra det här på Campus 
Nyköping, det skulle passa mig perfekt att läsa på distans. 
 
Mitt favoritställe i Nyköping är nog Hummelvik, vi hade sommarställe i närheten när jag var 
liten och jag känner varenda klippa och badvik. Min hund Ozric och jag tar långpromenader 
där när jag vill koppla av och rensa huvudet. 
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Text 7: Cykel 
Rickard kände för miljöombyte och flyttade från Gnesta till Nyköping för tre år sedan. Jobbet 
som brevbärare är fritt och medan han cyklar sin runda planerar han nästa långresa. 
 
- Jag tycker om att se mig om i världen, träffa nya människor och se nya platser. Häromåret 
var jag i Afrika. Just nu planerar jag en resa till Thailand och Indien. Jag och mina kompisar 
kommer att åka runt en del med tåg och buss, vi är borta i tre månader. 
 
Rickard kommer från en musikalisk familj och spelar bas i ett kompisband. Han är bror till 
Johanna som också syns på bild i årets Bo i Nyköping-kampanj.  
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Bilaga	  3:	  Bilder	  från	  kampanjen	  2012	  	  
 

   
Tillhörande text 1  Tillhörande text 2 Tillhörande text 3 
 

  
 
Tillhörande text 4  Tillhörande text 5 
 
Foto: Denise Grünstein 2012  
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Bilaga	  4:	  Bilder	  från	  kampanjen	  2011	  	  
 

   
Tillhörande text 1  Tillhörande text 2 Tillhörande text 3 
 

      
Tillhörande text 4  Tillhörande text 5 Tillhörande text 6 
 

 
Tillhörande text 7 
 
Foto: Tobias Regell 2011 
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Bilaga	  5:	  Redovisning	  av	  Ideationell	  analys	  
 
I tabellen redovisas den ideationella analysen av kampanjtexternas materiella, relationella, 
mentala och verbala processer.  
 
Materiella processer    
Text 1 2012 Christoffer går på hockeygymnasiet 
Text 1 2012 Emma gick samhälle med inriktning 

mot fitness 
Text 1 2012 Erica tävlar i dressyr 
Text 1 2012 Hon   läser barn & 

fritidsprogrammet i 
årskurs 3  

Text 1 2012 Erica vill plugga vidare 
Text 1 2012 Melanie håller på (spelar) med musik 
Text 1 2012 (Melaine) jobbar på svenskt skolfoto 
Text 1 2012 Hon (Melaine) gick (ut) från samhälle med 

europeisk inriktning 
Text 1 2012 (Melaine) sparar pengar för att kunna resa 

tillbaka till Indien  
Text 1 2012 Nyköpings gymnasium skickar varje år elever 

utomlands i olika 
samarbetsprojekt. 

Text 1 2012 Emma tar gärna med kompisarna på bio 
    
Text 2 2012 Pelle har alltid bott i Nyköping 
Text 2 2012 Jag (Pelle) har rest  mycket i jobbet  
Text 2 2012 Jag (Pelle) bygger utställningar 
Text 2 2012 (jag, pelle) kommer alltid hem på kvällen  
Text 2 2012 (jag, pelle) kan natta mina barn 
Text 2 2012 Vi spelar  bluesinspirerad rock  
Text 2 2012 (vi) kopplar av tillsammans 
Text 2 2012 Min fru maria och jag gifte oss i Rådhuset 
Text 2 2012 över hudar par om året gör det 
Text 2 2012 Min familj seglade när jag var liten 
    
Text 3 2012 Hon jagar  -  
Text 3 2012 Hon bär  runt på både levande och 

döda möss 
    
Text 4 2012 Jörgen spelade hockey på elitnivå 
Text 4 2012 Sporten tog honom och fia hela 

vägen till Italien 
Text 4 2012 Myllrande gator i Milano byttes  mot Nyköpings lugn 
Text 4 2012 Fia driver ett företag i 

hälsobranschen 
Text 4 2012 Jörgen har bytt hockeyrören mot jobb på 

ett It-företag 
Text 4 2012 De har hittat hem 
Text 4 2012 Jag jobbar ofta hemifrån 
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Text 4 2012 Vi cyklar till skola och förskola 
Text 4 2012 Vi packar  en picknickkorg 
Text 4 2012 Vi sticker ut på små äventyr  
Text 4 2012 Vi lever småbarns liv 
Text 4 2012 Vi åker till Stockholm 
    
Text 5 2012 Familjen köpte hästar 
Text 5 2012 Jag  tränade både dressyr, hoppning 

och fälttävlan 
Text 5 2012 Vi gifte oss i mitt föräldrahem 
Text 5 2012 Jag  red in på hästen  
Text 5 2012 Min buddistiske gudfar förrättade vigseln 
Text 5 2012 Jag  åker  hit nästan varje helg 
Text 5 2012 (jag) kopplar av 
Text 5 2012 Han hänger gärna här 
    
Text 1 2011 Fredrik och Anna  kommer  båda från  Nyköping. 
Text 1 2011 De bor i Stigtomta  
Text 1 2011 De tar båten från Ånga  
Text 1 2011 (de) hittar bra fiske och fina 

badklippor  
Text 1 2011 Vi sparar tid med de korta 

avstånden 
Text 1 2011 Vi gör  det här 
Text 1 2011 (vi) tar en sväng till Stockholm 
    
Text 2 2011 Livet i storstäderna  gav mersmak 
Text 2 2011 Anna återvände  
Text 2 2011 Mannen i fråga  bodde i Nyköping 
Text 2 2011 Vi med med våra två små barn  bor på landet utanför 

Nyköping 
Text 2 2011 (vi) stortrivs  - 
Text 2 2011 (hon) arbetar som chefredaktör för 

tidningen Häst & 
Ryttare. 

Text 2 2011 (hon) reser varje vecka till 
Stockholm och 
Eskilstuna för möten 

Text 2 2011 Delar av arbetsveckan  ägnas åt uppdraget som 
fritidspolitiker i 
kommunen 

    
Text 3 2011 Han bor i Nyköping  
    
Text 4 2011 (hon) går  på häst- och 

ridsportlinjen på 
naturbruksgymnasiet  

Text 4 2011 Louise tränar både hoppning och 
dressyr med honom 

Text 4 2011 Louise satsar på att bli proffs  
Text 4 2011 Hon skulle gärna åka åka till Tyskland 
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Text 4 2011 Louise åker gärna hem till Nyköping 
    
Text 5 2011 Viktor och hans kompisar  gick estetiska programmet 

tillsammans  
Text 5 2011 Viktor och hans kompisar  spelar ihop i bandet Super Hot 

Giant Alien 
Text 5 2011 Sångaren har flyttat från stan 
Text 5 2011 Han (Viktor) jobbar på Hellmanska Gårdens 

café 
Text 5 2011 jag (Viktor) vill läsa grafisk design på 

Konstfack eller kanske 
arkitektur 

    
Text 6 2011 Johanna flyttade till Nyköping från 

Gnesta när hon var 
nitton 

Text 6 2011 Hennes föräldrar och två yngre 
bröder 

flyttade nyligen hit 

Text 6 2011 Vi ses ofta 
Text 6 2011 (vi) lagar (och äter)  middag ihop och så 
Text 6 2011 Vi har lyxat lyxat med kräftor från 

sjön Båven  
Text 6 2011 Vi spelar gärna ihop 
Text 6 2011 (vi) sjunger ihop 
Text 6 2011 Min hund Ozric och jag  tar långpromenader 
Text 6 2011 Jag jobbar med yngre dementa 
Text 6 2011 Sjukdomar gör att de inte kan bo 

hemma 
Text 6 2011 Jag skulle plugga vidare till sjuksköterska  
Text 6 2011 Jag skulle gärna göra det här på Campus 

Nyköping 
    
Text 7 2011 (Rickard) flyttade från Gnesta till 

Nyköping  
Text 7 2011 Jag planerar en resa till Thailand och 

Indien 
Text 7 2011 Jag och mina kompisar kommer att åka en del med tåg och buss 
Text 7 2011 (Rickard) spelar bas i ett kompisband 
    
    
Relationella processer    
Text 1 2012 Att vara ung i Nyköping  är rätt ok 
Text 1 2012 Hamnen är en given favorit 
Text 1 2012 Nyköping har Sveriges största bioduk 
    
Text 2 2012 Det  är  skönt att ha gångavstånd 

till det vi behöver i 
vardagen   

Text 2 2012 det (livet) blir  enklare 
Text 2 2012 Jag är  museitekniker 
Text 2 2012 Det (att hinna hem och natta barnen) är  vardagslyx för mig 
Text 2 2012 Min relation till Nyköping  handlar både om  vardag och fritid 
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Text 2 2012 Jag har mina vänner sedan 
gammalt här 

Text 2 2012 Det (torpet) är  ett fint litet rådhus 
Text 2 2012 Vi har ett torp 
Text 2 2012 Det  är  vilsamt och vackert där 
Text 2 2012 Det (att segla) är  en dröm 
    
Text 3 2012 Hunden Abby var fotograferingens mest 

klart lysande stjärna 
Text 3 2012 Cool och Nyfiken är bra egenskaper 
Text 3 2012 hundarna var råttjägare och 

vakthundar 
Text 3 2012 De är trevliga kompisar 
Text 3 2012 Abby är  en glad tik 
Text 3 2012 Den stora bollen blev Abbys gage 
Text 3 2012 (bollen) är numera hennes 

favoritleksak 
    
    
Text 4 2012 Det här  är ett drömliv 
Text 4 2012 Min hälsostudio ligger precis bredvid 

boningshuset 
Text 4 2012 Korta avstånd är  en av småstadens stora 

fördelar 
Text 4 2012 Det (tomt) är alltid lika skönt att 

komma hem igen 
    
Text 5 2012 Mandarva är  född och uppvuxen på 

landet 
Text 5 2012 Jag var inte särskilt intresserad 
Text 5 2012 Jag var fast 
Text 5 2012 Min relation med Nyköping är landet och kusten 
Text 5 2012 Erik  är  från Stockholm 
Text 5 2012 Trädgården  var full 
Text 5 2012 det (vigseln) var  magiskt 
Text 5 2012 Erik är inbiten storstadsbo 
    
Text 1 2011 Fredrik   är fotograf på Sörmlands 

Nyheter  
Text 1 2011 Anna är skulptör och formlärare 

på Nyköpings 
gymnasium 

Text 1 2011 Fredrik och Anna har nära mellan jobbet och 
dagis  

Text 1 2011 Pojkarna har sina kompisar i husen 
runtomkring 

Text 1 2011 Familjen är ofta ute i skärgården 
Text 1 2011 Anna  är med i konstnärsgruppen 

Hyenan 
Text 1 2011 Livet är enkelt i Nyköping  
    
Text 2 2011 Anna är född och uppvuxen på 
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en gård i Svärta  
Text 2 2011 Det blev studier i Paris 
Text 2 2011 (det) är oslagbart 
Text 2 2011 Anna är hästtjej  
Text 2 2011 Hon har möjlighet att jobba 

hemifrån  
    
Text 3 2011 Toy Boy är ett halvblod från 

Tyskland  
Text 3 2011 Här finns flera ridhus och stall  
    
Text 4 2011 Hästar är Louises passion  
Text 4 2011 Louise är  sexton år 
Text 4 2011 Toy Boy  är med i Gamleby  
Text 4 2011 (det) krävs både hårt arbete och rätt 

känsla 
Text 4 2011 Det är viktigare 
Text 4 2011 Här finns lugnet och alla sköna 

ställen  
    
Text 5 2011 Det blir inte lika ofta längre 
Text 5 2011 Det är  kul att träffas och spela 
Text 5 2011 Man har milsvid utsikt över 

hamnen och Nyköpings 
inlopp 

Text 5 2011 Ett annat favoritställe är piren vid Vattensportens 
hus 

    
Text 6 2011 Vi har täta familjeband 
Text 6 2011 Vi kanske är lite bohemiska 
Text 6 2011 (jag) har föreläst om demensvård 

för andra som jobbar 
inom vården 

Text 6 2011 Mitt favoritställe är nog Hummelvik 
Text 6 2011 Vi hade sommarställe i närheten  
    
Text 7 2011 Jobbet som brevbärare  är fritt 
Text 7 2011 Jag  var i Afrika 
Text 7 2011 Vi är borta i tre månader. 
Text 7 2011 Rickard kommer  från en musikalisk familj  
Text 7 2011 Han är bror till Johanna  
    
    
Mentala processer    
Text 1 2012 Christoffer, Erica och Emma gillar sport 
Text 1 2012 (Erica) drömmer om att köpa en egens 

häst 
    
Text 2 2012 Jag längtar ut i skärgården 
    
Text 5 2012 Jag kan inte tänka mig en skönare kontrast 

till Stockholm 
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Text 1 2011 Fredrik gillar att fiska 
    
Text 3 2011 Toy Boy gillar att springa i 

strandkanten  
    
Text 5 2011 Jag (Viktor) tror att det är bra att se sig 

om 
Text 5 2011 Viktor tycker om att sitta på Östra 

Klockberget 
    
Text 6 2011 Vi älskar musik 
Text 6 2011 Jag brinner verkligen för dem  
Text 6 2011 Jag känner varenda klippa och 

badvik 
    
Verbala processer    
Text 1 2012 Melanie slår ett slag för 

Allaktivitetshuset 
Magasinet! 

Text 3 2012 Lillemor berättar att dansk-svensk 
gårdshund är en pigg 
och lättlärd hund 
ursprungligen från 
Skåne och Danmark 

Text 4 2012 Fia säger  
    
Text 1 2011 Anna säger  
    
Text 5 2011 Viktor säger  
    
Text 6 2011 Johanna säger  
    
 
 


