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Sammanfattning:
I den här uppsatsen analyseras Södertörn högskolas kampanj jag är lärare, som lanserades år 
2014, utifrån de texter och bilder används för att förmedla dess budskap. Texten analyseras 
med hjälp av Systemisk funktionell grammatik (SFG) och de visuella elementen med 
Systemisk funktionell Multimodal Diskusanalys (SF-MDA). Det material som ingår i 
uppsatsen är litet och undersöks djupgående. Uppsatsen drar slutsatser om hur kampanjen 
låter bild och text samverka, både för att förhöja enade budskap och för att enhetligt 
presentera skilda budskap.  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1. Inledning
I takt med att tekniken gör framsteg kommunicerar vi allt mer genom visuella medel. 
Forskarna menar att vi ser ett maktskifte inom semiotiken. Texten har i flera hundra år varit 
det dominanta kommunikationsmedlet och haft en intellektuellt högre status än andra former 
av uttryck. Kress och van Leeuwen (2006, s. 16f) ser de tidiga skolåren som ett tydligt 
exempel på detta. Elevernas texter ses som något som ska rättas och bedömas, de har en status 
av fullskaligt kommunikationsmedel, medan elevernas bilder ses som en form av emotionellt 
eller experimentellt uttryck. När vi idag möts vi av allt fler visuella budskap är bildens 
växande status tydlig. 

Både vår personliga vardagskommunikation och de reklambudskap vi möts av har tagit nya 
former. De klassiska, textbaserade kommunikationsformerna, så som e-post och SMS, 
kompletteras eller ersätts av bildbaserade kommunikationsformer som till exempel Instagram 
och Snapchat. Företag och organisationer kommunicerar dagligen till oss med hjälp av bilder 
och grafiska element. Vi surfar på webbsidor där innehållet är väl strukturerat i bild, färg och 
form eftersom upphovsmännen bakom dem har goda kunskaper om möjliga och önskade 
läsvägar. Kort sagt, bildens funktion i såväl samhälleig som kommersiell och vardaglig 
kommunikation tar allt större plats. Björkvall (2009, s. 6) resonerar kring detta med begreppet 
uppmärksamhetsekonomi; i ett snabbare samhälle måste sändaren forma sitt budskap för en 
mindre mottaglig målgrupp. 

Med detta konstaterat vill jag dra slutsatsen att den som önskar arbeta med kommunikation 
idag bör ha en förståelse för såväl bild som text. I och med det ökande användandet av bild 
som kommunikationsmedel växer nya metoder för analys fram. I den här uppsatsen vill jag 
undersöka ett material ur både dess textuella och visuella element. Materialet som presenteras 
i den här studien är hämtat från kampanjen jag är lärare, som lanserades år 2014 med syftet 
att öka ansökningarna till Södertörns högskolas lärarutbildning.  Kampanjen har bevisats som 
väl genomförd i två aspekter; antalet ansökningar ökade över förväntan och den blev 
nominerad och prisad i Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråers årliga 
tävling 100-wattaren. Med detta som motivering till varför denna kampanj kan antas säga 
någonting om en möjlig form för ett välformulerat budskap, vill jag undersöka dess olika 
komponenter. Detta gör jag genom att använda två systemisk funktionella metoder där 
semiotisk betydelse bryts ner och där delarna kan analyseras både som fristående och som 
delar av en helhet. Med den här uppsatsen vill jag säga någonting om vilka olika meningsfulla 
aspekter som kan definieras i bild kontra text, samtidigt som jag vill sätta fingret på hur de 
skapar mening som en helhet. Uppsatsens frågeställningar blir således: 

• Vilka textuella respektive visuella betydelser realiseras i kampanjen? 
• Realiserar de textuella och visuella elementen samma betydelse?
• Hur komponeras betydelserna till ett budskap?
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1.1 Om kampanjen
Kampanjen jag är lärare togs fram av Södertörns högskola i samarbete med 
kommunikationsbyrån Gullers Grupp och lanserades hösten 2014 i Stockholm. Den 
nyanserades år 2015 med samma budskap men nya huvudpersoner. Det material jag 
analyserar i den här uppsatsen är endast hämtat från den första lanseringen hösten 2014. 

Våren 2014 tilldelades Södertörns lärarutbildning 493 nya platser av 
utbildningsdepartementet, vilket innebar en stor expansion (Södertörns högskolas nyhetsportal 
2014). Kenneth Wall, kommunikationschef på Södertörns högskola, uppger att målsättningen 
med kampanjen var att fylla de extra platser som då uppstod. ”Samtidigt behöver vi öka den 
allmänna kännedomen om att Södertörn har en lärarutbildning och stärka Södertörns 
varumärke”, förklarar Wall i en intervju i samband med lanseringen (Erlandsson 2014). Av 
just den anledningen valde Södertörn och Gullers Grupp att använda sig av affischering i 
tunnelbanan som ett av de främsta medierna. Kampanjens primära målgrupp var potentiella 
studenter i åldrarna 18-26. Det strategiska upplägget var att lyfta de positiva personliga 
egenskaper som en skicklig lärare besitter och använder sig av, genom att låta kampanjen 
fokusera på enskilda individer som visar prov på dessa egenskaper i sina yrkesområden. ”Det 
ska ge kampanjen en tvist, få målgruppen att reagera på personerna och tänka till på vårt 
budskap.”, menar Wall.

Året efter lanseringen, hösten 2015, nominerades jag är lärare till 100-wattaren. 100-wattaren, 
med sloganen ”Tävlingen som belönar kommunikation som fungerar”, arrangeras varje år av 
Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer. Jag är lärare nominerades i de två 
kategorierna Konsument-Kampanj och Ideellt-Kampanj med konklusionen:  ”Ansökningarna 
till Södertörns högskolas lärarutbildningar översteg målet med 500% och ökade med 323% 
jämfört med riksgenomsnittet. Kampanjen skräddarsyddes efter målgruppens 
mediekonsumtion och visade hur förebilder med hög status har samma egenskaper som 
lärare.” (Pressmeddelande från Södertörns högskola 2015a; 100-wattaren) Kampanjen vann en 
50-wattare i kategorin Ideell-Kampanj med motiveringen: ”Att gå emot fördomar är svårt, att 
påverka livsval nästan svårare. Denna kampanj har lyckats med båda och genom att lägga in 
en ny dimension i livsvalet, och därmed förhoppningsvis gett våra barn bättre förutsättningar i 
livet. Med sin målgruppsinsikt och sin lite annorlunda kommunikationslösning har ”Jag är 
lärare” gjort sig välförtjänt av årets 50-wattare.” (Pressmeddelande från Södertörns högskola 
2015b)

2. Tidigare forskning
I det här avsnittet presenterar jag tidigare forskning utifrån fyra synvinklar. Den första 
behandlar den växande meningen om att universitet och högskolor allt mer marknadsför sig 
som företag. De tre sista beskriver tidigare forskningsresultat om marknadsföring, framför allt 
av skolverksamhet, genom analyser av bild, text och slutligen en kombination av bild och text. 
I detta avsnitt avser jag kapsla in tidigare resultat från analyser som ligger nära den här 
uppsatsen avseende både material och metod. 
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2.1 ”Branding” av institutioner för högre utbildning
Branding syftar till processen i vilken företag befäster sitt varumärke, position på marknaden, 
målgrupp och de betydelser som de vill att varumärket ska ha för målgruppen. Kronberger 
(2010, i O’Halloran m.fl. 2015, s. 284) uttrycker detta med en enkel formel: ”functionality + 
meaning = brand”. Ledin och Machin ser en komplexare sida av branding, där dess betydelse 
väl kan jämföras med den hos diskurser. ”Like discourse, a brand is a set of associations 
comprising identities, ideas, values, sequences of activity, etc. Both can also be thought of 
systematic thing for shaping how things, processes or persons are understood. In each case, a 
text marker or designer seeks to communicate a discourse, comprising a way of viewing the 
world, a set of associations, through the deployment of specific semiotic choices in language 
and design.” (Ledin och Machin 2015a, s. 330) Blanco Ramírez ser branding som en 
meningsskapande process som syftar till att differentiera ett varumärke från andra. 
”…branding constitutes a process by which meaning-making resources are deployed in order 
to build the identity of a product by a process of opposition or differentiation.” (Blanco 
Ramírez 2015, s. 4)

Idag höjs många röster inom språk- och kommunikationsforskning om hur 
utbildningsinstitutioners marknadsföring har förändrats och kommersialiserats (jfr. Ledin och 
Machin 2015a,b; O’Halloran m.fl. 2015; Blanco Ramírez 2015). O’Halloran, Wignell och Tan 
studerar hur australiensiska Curtin Universitys webbsida utvecklas från mitten av 90-talet till 
nutid. Författarna menar på att det är möjligt att se ett skifte där institutioner för högre 
utbildning marknadsför sig med metoder som liknar de hos kommersiella företag (O’Halloran 
m.fl. 2015, s. 284). Ledin och Machin identifierar samma fenomen i en studie av Örebro 
universitets varumärkesarbete och menar att detta är en pågående trend. ”Critical discourse 
analysts have highlighted the worrying trend of a shift from more traditional values and 
practices associated with education and citizenship in universities ad other public institutions 
that have taken a market-driven turn, while adopting to brand culture.” (Ledin och Machin 
2015a, s. 331) 

2.2 Visuellt meningsskapande i kampanjer
Blanco Ramírez (2015) undersöker amerikanska universitets affischer och streamers i 
tunnelbanan. I ett urval av de över 100 fotografier han samlade in från 16 olika skolor var 
budskapet till stor del detsamma. ”While establishing a unique identity is central goal of the 
branding process, the messages conveyed in the advertisement campaigns have an uncanny 
level of similarity” (Blanco Ramírez 2015, s. 9) Efter en analys av kampanjernas alla 
semiotiska element visar Blanco Ramírez hur de näst intill entonigt erbjuder sin målgrupp 
kvalitet, valmöjligheter och framgång med hjälp av budskap som förmedlas av enskilda och 
centrerade individer. Blanco Ramírez når slutsatsen att universiteten etablerar en position på 
marknaden genom två steg. Först måste de skapa sig en plats på fältet; de efterliknar och 
skapar en samstämmig ton med sina konkurrenter för att skapa trovärdighet. Sedan måste de 
differentiera sig och överträffa sina konkurrenter och skapa sig sin egen plats på fältet. 
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Lim Fei och O’Halloran (2012) studerar Singapore Ministry of Educations (MOE) kampanjer 
för att attrahera fler att söka till Singapores lärarutbildningar. MOE har sedan början av 90-
talet skapat kampanjer i just detta syfte, med några år mellan varje lansering. Lim Fei och 
O’Halloran ser närmare på en serie kortfilmer som sändes på de statliga TV-kanalerna under år 
2008. Kortfilmerna går under sloganen ”Making Lessons Come Alive”. I en analys av rörlig 
bild får relationerna mellan varje bildruta stor betydelse. Analysen kan till strukturen liknas 
vid en samtalsanalys där förloppet delas in i faser och varje händelse relateras till vad som 
sker före och efter. Lim Fei och O’Halloran hämtar i sin analys många grepp från Kress och 
van Leeuwens (2006) teori om analys av bild, kombinerat med analysmetoder för rörlig bild. 
De finner att kampanjfilmerna främst skapar en kollektiv identitet för vad det innebär att vara 
lärare, i motsats till att låta varje lärare ha en individuell röst. De ser även att läraren i varje 
film är den aktiva deltagaren, medan studenterna lämnas textuellt frånvarande och visuellt 
förpassade till bakgrunden. Det är läraren som agerar i både de visuella processerna i filmens 
bildrutor och i de och textuella processerna i slogan-textena, då knutet till finita verb som 
skapa och inspirera (min översättning) (Lim Fei och O’Halloran 2012, s. 245f).

Ledin och Machin  (2015a,b) gör en multimodal diskursanalys av det varumärkesarbete som 
genomfördes på Örebro universitet år 2011. Genom att studera både det externa och interna 
material som tagits fram i arbetet visar de hur materialets olika semiotiska delar samspelar för 
att stötta den vision och det varumärke som Örebro universitet vill uppnå. Analysen visar att 
materialets bilder till stor del består av närbilder tagna framifrån på individer, dessa visar en 
hög grad av individualisering och personalisering (Ledin och Machin 2015b, s. 33). 
Tillsammans skapar bilderna en intertexualitet; deltagaren byts ut, medan bildernas distans, 
kodning och deltagarnas pose är densamma (Ledin och Machin 2015a, s. 336). Författarna 
finner även att spacing, det vill säga mellanrum mellan element och blanka utrymmen, utgör 
en stor del av materialets helhet. Dessa mellanrum skapar en känsla av ”att ha plats över” och 
konnotationer till lyx och andrum. Det speglas även i materialets fotografier, där bland annat 
en avbildad trappa inger en känsla av öppenhet och utrymme (Ledin och Machin 2015b, s. 27). 
Författarna ser att materialet som helhet realiserar ”öppenhet” och en kundorienterad och 
transparent identitet. Materialets spacing, menar författarna, speglar marknadsdiskursen som 
nu råder bland universitet och högskolor (Ledin och Machin 2015b, s. 37).

2.3 Textuellt meningsskapande i kampanjer
Rehnberg (2011) undersöker hur hjälteroller konstrueras i två texter som tagits fram i ett 
kommunalt storytellingprojekt. Med hjälp av Greimas modell identifierar hon texternas 
aktanter och analyserar sedan texterna efter deras transitiva och ergativa funktioner. Rehnberg 
finner att aktanten hjälte (den som strävar efter att uppnå något, få tag på något eller lösa ett 
problem) förekommer flest gånger i båda texterna, samt att hjälten är markant dominerande 
som förstadeltagare och agent. Hon ser även att aktanten erhållare (den som drar nytta av 
hjältens handlingar) ofta utgör en funktion som framhäver hjältens roll (Ibid, s. 77). Den 
transitiva analysen visar att texternas grammatik formas till att förstärka hjälten som 
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berättelsens handlingskraft. Rehnberg ger som exempel: får han hjälp att fylla på med snöisen 
från högen utanför ishallen och visar att hjälten här är förstadeltagare trots att han inte utför 
en handling, utan berörs av en utförd handling. Här formulerar texten en relationell process för 
att behålla hjälten som förstadeltagare (Ibid, s. 73). Hon visar även att hjälten i flera satser tar 
rollen som initiator, en funktion som används i komplexa verbgrupper som till exempel låta 
ta. Initiatorn är då förstadeltagare till låta, medan aktören är förstadeltagare till ta. Även 
denna grammatiska konstruktion hjälper texten att konstruera hjälten som handlingskraft 
(Ibid, s. 69 och 73f).

2.4 Samspel mellan text och bild i kampanjer
Yin Yuen (2004) undersöker ideationell betydelse i fem kampanjers textuella och visuella 
element efter Hasans (1996) generiska strukturer. Denna metods fokus ligger på 
förstadeltagaren, här kallad Lead.  Förstadeltagaren är det mest framskjutna elementet i 
bildkompositionen och refereras till som Locus of Attention, övriga element benämns 
Complements och analyseras främst i relation till föregående. Yin Yuen finner att 
kampanjernas textuella och visuella element samspelar och att budskapet hade haft minskad 
eller förändrad betydelse utan båda komponenterna. ”The Complements to the LoA 
(Comp.LoA) refer to components in the Lead which are comparatively less Salient than the 
LoA. They functionally enhance the Interpersonal and Ideational Salience of the LoA. In other 
words, the Comp.LoA plays a subordinate role, to channel and Focus viewers' attention on 
particular aspects of the LoA.” (Yin Yuen 2004, s. 168f).

Nord (2011) analyserar en annons för en epilator i tidningen Cosmopolitan med syftet att 
undersöka hur den hanterar att sälja en produkt som är mycket smärtsam att använda. 
Annonsen liknar flera av Yin Yuens (2004) exempel, dock reserverar Nord större utrymme för 
den betydelse som texten realiserar. Han ser främst till textens ideationella och interpersonella 
drag och undersöker sedan vad bilden tillför till budskapet. Nord börjar med att konstatera att 
annonsens sammanhang, skönhetsdiskursen och det kommersiella mötet mellan sändare och 
mottagare, bidrar till hur dess betydelse tolkas (2011, s. 191). 

Denna analys kan med fördel jämföras med Rehnbergs (2011) analys, som är beskriven i 
avsnitt 2.2 ovan, där texten formuleras till att framhäva aktörerna. Nord finner på motsatt sätt 
att epilator-annonsen använder transitivitetsrelationerna till att undvika det känsliga ämnet 
smärta, bland annat genom att formulera ofullständiga satser eller ersätta läsaren som aktör 
med nominaliseringar som epilering. Även grammatiska metaforer som mjukhet förekommer 
för att ersätta deltagare. Interpersonellt konstruerar annonsen många modusmetaforer, där 
erbjudanden och uppmaningar realiseras av påståendesatser (Nord 2011, s. 197). Nord ser att 
annonsens visuella element går hand i hand med den betydelse som texten realiserar. En 
kvinna ser mottagaren rakt i ögonen och intar en krävande position, samtidigt som hon är 
placerad i ögonhöjd för att signalera jämlikhet med sin betraktare. Bilden har en sinnlig 
kodningsorientering som används för att leda in mottagaren i en känslomässig verklighet. 
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Avslutningsvis ser Nord att både annonsens textuella och visuella element har många typiska 
reklamdrag, som helhet är den färgad av produktreklamens förutsättningar (Ibid, s. 202).

3. Metod
Analysen som följer i den här uppsatsen tar hänsyn till flera semiotiska element och lägger 
lika stor vikt vid text och bild. Metodförklaringen nedan beskriver två analysmetoder: 
Systemisk funktionell grammatik (SFG) som söker textuell mening och Systemisk funktionell 
multimodal diskursanalys (SF-MDA) som söker visuell mening. De två analysmetoderna 
baserar sig båda på en systemisk funktionell teori och ligger därför nära varandra i hur de 
undersöker sina respektive semiotiska element. Den systemisk funktionella teorin utgår från 
betydelse och identifierar hur budskapets metafunktioner, det vill säga dess specifika instanser, 
realiserar mening.

3.1 Metodteori
I min analys utgår jag från en konstruktiv språksyn. Den konstruktiva språksynen ser inte våra 
kommunikativa medel som givna, utan som sociala och kulturella konstruktioner där språk 
och samhälle speglar och skapar varandra. Hornscheidt och Landqvist (2014:23f) förklarar att 
denna språksyn ”bygger på hur språk används i olika situationer och hur språkanvändningen 
relaterar till vår verklighetsuppfattning”. 

Eftersom de systemisk funktionella metoderna sätter budskapet i centrum förutsätter de en 
observation av inom vilken kontext budskapen presenteras och inom vilka diskurser de verkar. 
I en diskursanalys studeras hur semiotiska instanser uttrycker mer eller mindre synliga 
betydelser och vilka grundläggande tankar dessa bygger på (Hornscheidt och Landqvist 2014, 
s. 87). Vilken betydelse som realiseras i ett budskap är alltså starkt anknutet till vilket 
sammanhang det presenteras i och vilka förkunskaper och förutfattade meningar som existerar 
om sammanhanget och budskapet.

Analysen genererar resultat som innefattar såväl sändarens som mottagarens perspektiv. Den 
urskiljer vilka strategiska val sändaren har gjort för att leda mottagaren till kärnan av det som 
förmedlas, med hjälp av grammatisk och visuell vinkling. Samtidigt ser den till mottagarens 
potentiella uppfattning av budskapet baserat på kontext och förankrade diskurser. 

3.2 Systemisk funktionell grammatik (SFG)
Systemisk funktionell grammatik, SFG, är samlingsnamnet för de metoder som används för 
att söka efter underliggande meningar i språket. SFG introducerades av Michael Halliday i 
boken Introduction to Functional Grammar år 1985. Sedan dess har både Halliday och andra 
forskare inom lingvistik utvecklat och byggt på metoden. I den här uppsatsen utgår jag från de 
teorier som presenteras i Introduction to Functional Grammars fjärde upplaga (Halliday och 
Matthiessen 2006) och de svenska förklaringarna Grammatik med betydelse (Holmberg och 
Karlsson 2013) och Funktionell textanalys (Holmberg, Karlsson och Nord 2011). Dessa 
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böcker refereras till som förkortningarna IFG (Introduction to Functional Grammar), GMB 
(Grammatik med betydelse) och FT (Funktionell textanalys). 

3.2.1 Texters ideationella mening
En ideationell textanalys syftar till att undersöka hur texten beskriver världen - textens 
föreställning, eller idé, om världen. Den vanligaste metoden för en sådan analys är den 
transitiva modellen, som identifierar varje sats processtyp och deltagare (FT, s. 22). 
Transitivitet handlar om överföring, riktning och relation. I transitivitetssystemet finns även 
den ergativa modellen, som fokuserar på vilken påverkan som realiseras i satsen, vem som 
aktivt handlar och vem som utsätts för handlingen (FT, s. 28).

DEN TRANSITIVA MODELLEN
En enkel beskrivning är att genom en transistivitetsanalys kan vi ta reda på vem som överför, 
hur överföringen sker och till vad eller vem överföringen sker. En mer realistisk förklaring är 
att detta hade varit möjligt om språket rättade sig efter klassisk skolboksgrammatik, men 
eftersom språket växer och utvecklas i människors talade kommunikation så stöter 
transitivitetsanalysen ibland på hinder på vägen, därför kommer jag i analyskapitlet löpande 
presentera vilka resonemang som ligger bakom de val jag har gjort.

För att undersöka hur texten framställer en händelse ringar vi in processer. För att ta reda på 
vem eller vad som är del av händelsen ringar vi in förstadeltagare; den som utför handlingen, 
och andradeltagare; den som utsätts för handlingen. Det finns fyra processtyper, dessa 
identifieras med hjälp av satsens huvudverb. Den materiella processen tillskrivs de satser där 
något görs eller händer, där händelsen medför en förändring i den yttre, materiella världen. 
Deltagarna i en materiella processen kallas för aktör; den som utför handlingen, respektive 
mål; den som handlingen berör eller påverkar (IFG, s. 224, GMB, s. 80). Den relationella 
processen tillskrivs de satser som beskriver ett förhållande, deltagarnas relation till varandra. 
Deltagarna i den relationella processen kallas bärare respektive attribut (GMB, s. 89). 
Mentala och verbala processer tillskrivs, som namnen antyder, de satser där en deltagare 
antingen upplever något eller uttrycker något. Deltagarna i mentala processer kallas 
upplevare; den som upplever något, och fenomen; det som upplevs. I verbala processer 
benämns förstadeltagaren som talare, medan andradeltagaren kan vara en lyssnare, utsaga 
eller ett talmål, beroende på hur satsen är formulerad. Satser med komplexa verbgrupper kan 
ha två förstadeltagare, den första av dem kallas då initiator. I verbgruppen låta ta är initiatorn 
förstadeltagare till låta och aktören förstadeltagare till ta (FT, s. 69)

DEN ERGATIVA MODELLEN
Den ergativa modellen är något enklare utformad än den transitiva. Syftet med en 
ergativitetsanalys är ofta att ta reda på vilka deltagare som framställs som handlingskraftiga, 
ansvariga och aktiva, samt vilka som framställs som att de utsätts för handlingar. Det ergativa 
systemet handlar uteslutande om att kartlägga om deltagarna genom processer är påverkade av 
varandra eller inte (FT, s. 28). En sats kan vara ergativ eller icke-ergativ, beroende på om de 
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har eller inte har en deltagare som påverkar en annan deltagare. Deltagarna i den ergativa 
modellen kallas för agent; den som utför eller orsakar en handling och medium; den som 
utsätts för handlingen. Agenten är alltså den yttre orsaken till att processen sker och mediet är 
den som processen realiseras genom (IFG, s. 336).

3.2.2 Texters interpersonella mening
Genom att analysera texters interpersonella mening söker vi de relationer som skapas i texten. 
Halliday, som i sin beskrivning av SFG utgår från både talat och skrivet språk, ser att detta är 
ett utbyte (eng. exchange) mellan deltagarna (IFG, s. 134f). När vi uttrycker något på ett visst 
sätt gör vi ett så kallat utspelsdrag (GMB, s. 36), detta lämnar alltid utrymme för ett begränsat 
antal möjliga svar, så kallade responsdrag (FT, s. 173). För att se närmare på detta delar vi in 
satserna i satstyp; satsens grammatiska formulering, och språkhandling; satsens egentliga 
mening baserad på i vilken kontext den används och vilka möjliga svar som finns till hands. 
För att definiera språkhandlingarna tar vi reda på om utgör en givande eller krävande talarroll, 
samt om de uttrycker ett utbyte av varor och tjänster eller information. Genom att korsa dessa 
värden får vi språkhandlingarna påstående, fråga, uppmaning och erbjudande. För att förstå 
hur dessa skiljer sig kan vi återgå till responsdragen. När vi ger information till någon yttrar vi 
ett påstående, vilket lämnar personen som får höra detta med två alternativ: Ska den bekräfta 
att påståendet stämmer, eller ska den ifrågasätta dess sanning? Se alla språkhandlingar och 
deras möjliga responsdrag i tabell 3.1 nedan. 

�
Figur 3.1) Språkhandlingar med förväntade och alternativa responsdrag 
(efter GMB, s. 36)

3.3 Systemisk funktionell multimodal diskursanalys (SF-MDA)
Den systemisk funktionella multimodala diskursanalysen används för att söka betydelse i 
bilder och visuella element. Den introducerades av Gunther Kress och Theo van Leeuwen 
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med boken Reading Images år 1990. I Reading Images hämtar Kress och van Leeuwen delar 
av Hallidays SFG-teorier och modifierar dem så att de kan tillämpas på bilder och andra 
visuella element. På så vis skapar de strukturer i vilka vi kan undersöka ”visuell grammatik”.  
SF-MDA-teorin är ännu ny och relativt outforskad, om man jämför med Hallidays grammatik. 
I den här uppsatsen följer jag de modeller som utformas av Kress och van Leeuwens senare 
utgåva Reading Images - The Grammar of Visual Design (2006), kompletterat med den 
ytterligare teori, samt förklaring och översättning, som presenteras i Anders Björkvalls Den 
visuella texten - Multimodal analys i praktiken (2009). I följande förklaring om den 
multimodala analysen kommer jag att använda ordet bild för att beskriva det som analyseras. 
Därför är det viktigt att nämna att en bild inom SF-MDA kan vara allt ifrån ett fotografi till ett 
barns teckning eller ett diagram. Den kan också vara en sammansättning av till exempel 
grafiska former och verklighetstrogna fotografier, som tillsammans utgör en meningsfull 
helhet. Materialet i den här uppsatsen innefattar främst fotografier som är sammanfogade med 
andra semiotiska element.

Behovet av en metod för att på ett strukturerat sätt kunna undersöka och kartlägga visuella 
element ökar i och med att vi idag använder oss allt mer av dem. Kress och van Leeuwen 
(2006, s. 16f) menar att bilden länge har varit i underläge till förmån för den mer intellektuella 
texten, men att vi nu ser att den trenden är på väg att vända. Björkvall (2009, s. 6) förklarar 
bildens återkomst med begreppet uppmärksamhetsekonomi, och menar att uppmärksamhet 
med hjälp av visuella hjälpmedel har blivit allt mer värdefullt för den som vill nå ut med 
kommersiella budskap.

I inledningen till Reading Images belyser författarna två viktiga punkter. För det första måste 
vi när vi betraktar en bild med analytiska ögon förstå att det finns motivation för varför bilden 
är utformad på ett visst sätt. Vi formar visuella element efter vad vi vet, känner igen och 
kopplar samman. För det andra kan en bild, på grund av just detta, inte förstås som ett 
universellt språk. (Kress och van Leeuwen 2006, s. 4) Även fast en bilds element är visuellt 
tillgängliga på samma vis för alla, betyder det inte att vi läser den på samma sätt. ”Visual 
communication is always coded. It seems transparent only because we know the code already 
[…]” (Ibid 2006, s. 32) I västvärlden förstår vi till exempel vänster-höger som likställt med 
början-slut, och likaså längst upp-längst ner som en överordnad-underordnad struktur, 
eftersom det är så vårt skriftspråk fungerar (Ibid 2006, s. 4). Detta medför att vi strukturerar 
visuella element på samma sätt. Så när vi till exempel ser en före- och efter-bild är förväntar 
vi oss att före-bilden är placerad till vänster. Likaså förväntar vi oss att kunna bläddra igenom 
dagens tidning och skapa oss en överblick genom att bara fästa blicken på sidornas övre halva, 
där den sammanfattande informationen finns. Det är just detta som citatet ovan syftar till; vi 
besitter kunskaper om informationsstrukturer som är så självklara för oss att vi knappt förstår 
att de är kunskaper. I länder där skrift läses från höger till vänster, till exempel arabisktalande 
länder, eller nerifrån och upp, som i många delar av Asien, är våra kunskaper om struktur inte 
längre tillämpliga.  Med detta resonemang vill jag framhäva att vårt skriftspråk till stor del 
ligger till grund för hur vi uppfattar olika elements betydelser efter var i sammanhanget de är 
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placerade. Analysen i den här uppsatsen är därför starkt kopplad till de sociala och kulturella 
associationsmönster som existerar i Sverige och västvärlden och hade säkerligen kunnat tolkas 
helt annorlunda i en annan kontext. 

3.3.1 Bilders ideationella mening
Den ideationella analysen av visuella element söker efter dynamik och aktivitet. Precis som 
transitivitetssystemet frågar den: Är det någon som gör, är, säger eller tänker något? Vem? 
Och slutligen, mot vad eller till vem? Vilka som är deltagare i visuella processer ser vi ofta 
ganska tydligt. Det är de som avbildas närmare eller skarpare än den övriga bilden.

Kress och van Leuuwen delar in de visuella processerna i två sorters strukturer; konceptuella 
(eng. analytical, översättning av Björkvall 2009) och narrativa. De konceptuella processerna 
förekommer inte i den här uppsatsens material, därför ger jag endast en kort förklaring om 
dem för att visa hur de två strukturerna skiljer sig åt. De konceptuella strukturerna hör till 
statiska bilder som inte visar något tecken på aktivitet, utan presenterar hur något är. De utgörs 
av tre processtyper som alla liknar SFG:s relationella processer. Den process som ligger 
närmast är den analytiska processen, som precis som en relationell process identifierar 
deltagarna bärare och attribut. Som exempel på denna använder Kress och van Leuuwen en 
bild från en lärobok som föreställer en upptäcktsresande på Antarktis. Bilden demonstrerar 
den upptäcktsresandes kläder, om den skulle ersättas av en skriven mening skulle den säga 
”Upptäcktsresandens kläder består av en balaklava, en vindtät jacka, pälsvantar…” (2006, s. 
51, min översättning). Den symboliska processen fungerar på samma vis, men illustrerar en 
bärare av ett symboliskt attribut eller en symbolisk bärare. Det symboliska utgörs av ett 
element som har en särskild association, till exempel det kristna korset eller ett mjukt ljus. 
Den sista konceptuella processen är den klassificerande processen, som visar på en hierarkisk 
ordning av elementen i bilden, ofta genom trädstrukturer. 

Som nämnt tidigare består materialet som undersöks i den här uppsatsen av bilder med 
narrativa strukturer. Processerna i de narrativa strukturerna kan härledas till SFG:s materiella 
processer. De demonsterar dynamik, handling och förändring. De kännetecknas av att bilden 
innehåller en vektor, en tydlig linje som förbinder deltagarna (Kress och van Leeuwen 2006, s. 
59). En vektor kan till exempel vara en utsträckt arm eller en blicklinje, någonting i bilden 
som indikerar att processen är aktiv och i rörelse. Det är genom närvaron eller frånvaron av en 
vektor som vi kan bestämma om bilden utgörs av narrativa eller konceptuella processer. De 
narrativa strukturerna utgörs huvudsakligen av fyra processtyper och tre omständigheter. 
Kress och van Leeuwen har utvecklas en mycket omfattande modell som redovisar alla 
element och deras möjliga egenskaper (jfr. Kress och van Leeuwen 2006, kap 2). I den här 
uppsatsen har jag valt att följa analysens huvudmoment (som presenterade i Björkvall 2009). 
Nedan följer en beskrivning av dessa moment och avslutningsvis en modell som visar min 
analys olika delar. 
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Aktionsprocessen, likt SFG:s materiella process, är knuten till den yttre, materiella världen. 
Den visar deltagaren aktör som gör någonting som påverkar deltagaren mål. Men eftersom en 
bild med narrativ struktur fångar en dynamik måste aktionsprocesserna specificeras som fyra 
möjligheter. Den enkelriktade aktionsprocessen visar en aktörs handling mot ett mål. Den 
dubbelriktade aktionsprocessen visar ett sammanhang med två deltagare som agerar mot 
varandra, dessa benämns då som interaktörer. Den intransitiva aktionsprocessen visar en 
aktör men lämnar målet utanför bilden. Vi kan se att aktören handlar mot något, men inte vem 
eller vad. Slutligen har vi den motsatta möjligheten, där målet avbildas medan aktören lämnas 
utanför bilden, detta kallas för en händelse (Björkvall 2009, s. 65f). 

Reaktionsprocessen kopplar den inre verkligheten hos människor, där reaktioner på 
omgivningen äger rum, till den yttre verkligheten (Björkvall 2009, s. 66). Deltagarna i 
reaktionsprocessen är reaktör; den som reagerar, och fenomen; den eller det som ger upphov 
till reaktionen. Vektorn i reaktionsprocessen utgörs av reaktörens blick, som formar en linje 
mot fenomenet. På samma sätt som med aktionsprocesserna delas även reaktionsprocesserna 
in efter vilka aktörer som är synliga. En reaktionsprocess med synlig reaktör och fenomen är 
enkelriktad. När två deltagare reagerar mot varandra är processen dubbelriktad och deltagarna 
kallas för interreaktörer. När reaktörens blicklinje landar på ett fenomen som ligger utanför är 
processen intransitiv (Björkvall 2009, s. 66f). Precis som i SFG har den visuella ideationella 
analysen lämnat rum för verbala och mentala processer. Men eftersom ett fotografi inte kan 
uttrycka betydelser som ”sa hon” eller ”tänkte han”, utan endast visa en deltagares 
handlingar eller reaktioner, kan de verbala och mentala processerna uttryckas med hjälp av 
prat- eller tankebubblor (Kress och van Leeuwen 2006, s. 68). 

Ofta när vi har identifierat bildens process och deltagare återstår det deltagare vars betydelse 
inte har räknats med, dessa identifierar vi som bildens omständigheter. En eller flera deltagare 
kan ses som omständigheten bakgrund när processens deltagare överlappar och skymmer 
dem. Om en eller flera deltagare inte är del av processen kallas dessa för sällskap. Redskap 
som assisterar bildens aktör kallas för medel, dessa följer eller förstärker ofta processens 
vektor (Kress och van Leeuwen 2006, s. 72ff; Björkvall 2009, s. 68).
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Figur 3.2) Processer och omständigheter i narrativa strukturer

3.3.2 Bilders interpersonella mening
Genom att undersöka bilders interpersonella mening kan vi dels urskilja de avbildade 
deltagarnas relation till varandra och relationen mellan den avbildade och den som betraktar 
bilden (bildens mottagare). Den interpersonella analysen handlar om varifrån deltagarna 
avbildas, om vi förutsätter att bilden är ett fotografi kan vi säga att relationen som speglas kan 
härledas direkt till var fotografen stod när den tog bilden. För att undersöka detta ser vi till tre 
dimensioner. 

Först tittar vi på vilken bildhandling som realiseras (Kress och van Leeuwen 2006, s. 116ff; 
Björkvall 2009, s. 37) . Till skillnad från en text, som har fyra möjliga språkhandlingar (se 
Figur 3.1), kan en bild realisera två bildhandlingar; krav eller erbjudande. Dessa realiseras 
genom deltagarens blick, som antingen ser på eller bort från mottagaren. När bildhandlingen 
är ett krav betyder det att deltagaren har intagit en krävande roll; den knyter ögonkontakt med 
mottagaren, den visar att den vet att den tittas på och kräver att mottagaren tittar tillbaka. En 
krävande bild adresserar mottagaren direkt och realiserar ett visuellt ”du”. van Leeuwen kallar 
detta för ett symboliskt krävande och menar att kravet återspeglas i flera av bildens element. 
”If they do look at us, if they do address us directly with their look, the picture articulates a 
kind of visual ”you”, a symbolic demand. The people in the picture want something from us - 
and what that something is, is then signified by other elements of the picture: by face 
expressions, by gestures, and also by angles, e.g., by whether they look down at us or not, and 
whether their bodies are angled towards us or not” (van Leeuwen 2006, s. 141) I en 
erbjudande bildhandling tittar deltagaren inte på mottagaren, utan åt sidan eller bortom den, 
och intar på så vis en givande roll. Den adresserar mottagaren indirekt, och erbjuder 
mottagaren att betrakta den.
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Figur 3.3) Deltagarroller och bildhandlingar

Den andra dimensionen av interpersonell analys av bilder bedömer mottagarens relation till 
bilden efter distansen mellan dem. Kress och van Leeuwen (2006, s. 124f) hämtar inspiration 
för mottagare-bild-distans från Halls (1966) forskning om sociala relationer och distanserna 
som är bundna till dem. Hall definierar sex osynliga sociala gränslinjer (min översättning) 
efter hur nära vi önskar befinna oss en annan person i verkliga livet. Gränslinjerna är baserade 
på vilka av våra sinnen som kan känna personens närvaro, till exempel om vi kan känna en 
lukt eller sträcka ut en hand och röra vid den. Kress och van Leeuwen lånar Halls definitioner 
av distans och applicerar dem på hur nära någon befinner sig till oss på en bild. Personlig 
intim distans innebär att deltagaren är avbildad så nära att vi endast kan se ansiktet, personlig 
nära distans avbildar ansikte och axlar och personlig lång distans visar personen från midjan 
och uppåt. Social nära distans visar en helfigur och social lång distans visar en helfigur med 
luft runt omkring. Offentlig distans visar minst fyra personers helfigurer. 

Den tredje dimensionen benämns attityd och ser till hur bildens perspektiv representerar makt 
och inkludering. För att ta reda på detta ser vi först till om bilden har en vinkel. Bilder med ett 
inbyggt perspektiv, som tvingar mottagaren att de på dem ur ett visst perspektiv, är subjektiva. 
Bilder som saknar perspektiv är objektiva. När det kommer till fotografi är det omöjligt att 
inte avbilda något med ett perspektiv, de flesta objektiva bilder är grafiska, till exempel ett 
föremål i genomskärning (Björkvall 2009, s. 51). De subjektiva bilderna undersöks sedan från 
två perspektiv, det vertikala och det horisontella (Kress och van Leeuwen 2006, s. 133ff). Det 
vertikala perspektivet undersöker bildens maktförhållanden genom att fråga vem som ser vem 
ovanifrån - deltagaren eller mottagaren. Deltagaren kan även vara avbildad ”öga mot öga” 
med mottagaren, detta visar på maktbalans. Det horisontella perspektivet ser till hur 
deltagaren i bilden involverar mottagaren efter dess position, framifrån (inkluderar mottagaren 
i bilden), bakifrån (exkluderar mottagaren från bilden) eller från sidan (demonstrerar att 
mottagaren inte är en del av bildens värld och sammanhang). En deltagare som är avbildad 
öga mot öga och vänd mot mottagaren signalerar alltså jämlikhet med och engagemang för 
mottagaren, budskapet är ”vi är samma”. Om den i stället hade avbildats underifrån och från 
sidan hade bilden format en annan relation till mottagaren, en känsla av ”jag står över dig i 
min mystiska värld, du kan bara försöka uppnå min nivå” - ett budskap som ofta återkommer i 
reklam för kläder och skönhetsprodukter där det som säljs ska uppfattas som exklusivt och av 
högre rang. 
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Figur 3.4) Den interpersonella analysens dimensioner

MODALITET 
Vid en analys av modalitet i texter tittar vi på hur uttryck kan förstärkas eller försvagas. Detta 
sker med hjälp av interpersonella satsadverbial som möjligen eller lyckligtvis och modala 
hjälpverb som ska, vill eller måste (TF, s. 7ff). I bildens värld är dessa uttryck begränsade, 
därför ser vi i stället till hur stort anspråk bilden gör på verkligheten. Kress och van Leeuwen 
framhåller att man i en modalitetsanalys aldrig kan påstå att något är sant eller falskt, utan 
endast visa om det representeras som sant eller osant. Modalitet är även beroende av bildens 
kontext, sanningen ligger i vad som uppfattas som verkligt för de som bilden är avsedd för 
(Kress och van Leeuwen 2006, s. 156). 

I modalitetsanalysen knyts bilden till en av fyra kodningar. Den naturalistiska; vanligen ett 
fotografi som avbildar något så nära verkligheten som möjligt, den vetenskaplig-teknologiska; 
vanligen en grafisk formgivning som illustrerar en förståelse för verkligheten, den sinnliga; 
där ljus och färger syftar till att avbilda en känsla, eller den abstrakta; vanligen modern konst 
som inte gör anspråk på verkligheten. För att se närmare på detta ser vi till fem visuella 
resurser: färgmättnad, detaljrikedom (i förgrund och bakgrund), djup, belysning och kontrast. 
De olika koderna har olika förutsättningar, den vetenskaplig-teknologiska kommer till 
exempel att uppfattas som mer trovärdig med lägsta färgmättnad, det vill säga som svartvit, 
medan den naturalistiska behöver färg för att uppfattas som verklig (Kress och van Leeuwen 
2006, s. 166). 
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3.3.3 Komposition av element
Denna förklaring av multimodal analys har till viss del vinklats för att lägga största möjliga 
fokus på att beskriva studiet av narrativa och naturalistiska bilder. Detta eftersom materialet i 
den här uppsatsen skapar mycket av sin betydelse genom fotografier. Kress och van Leeuwen 
(2006) redogör även utförligt för analyser av objektiva visuella element, så som diagram och 
illustrationer för hierarki. Men även om fotografierna i materialet är det som fångar ögat först, 
är andra delar av bilden viktiga för dess sammantagna betydelse. För att kartlägga de olika 
elementens betydelse analyserar vi bildens komposition i tre steg. 

Första steget är elementens informationsvärde, det vill säga var i bilden de är placerade. 
Informationsvärdet utgår från en skala mellan längst upp och längst ner och en mellan vänster 
och höger, dessa kan liknas vid journalistikens devis ”det viktigaste först”. Längst upp i bilden 
hittar vi elementen som är ideala och ger övergripande och generell betydelse (detta kan 
jämföras med en journalistisk rubrik, och är i många fall en faktisk rubrik). Längst ner hittar vi 
elementen som är reella och ger mer specifik information. Till vänster i bilden finns de 
element som är givna; det som presenteras som något som mottagaren redan har kunskap om, 
till höger finns de som presenteras som nya (Kress och van Leeuwen 2006, s. 180ff; Björkvall 
2009, s. 90ff). Vi kan även se till vad som placeras i bildens centrum och vad som lämnas till 
bildens periferi. I detta fall ses det eller de element som finns i mitten som det centrum som 
omgivande element kretsar kring och de omgivande elementen som beroende av det som finns 
i mitten (Björkvall 2009, s. 90f.) I avsnitt 3.1 diskuterar jag kort hur resultaten av en 
multimodal analys är starkt knutna till dels det sociokulturella sammanhang där de presenteras 
och dels det verksamma skriftspråket där de representeras. I just analysen av en bilds 
informationsvärde är detta mycket viktigt att ha i åtanke, eftersom mottagarnas förkunskaper 
och förutfattade meningar om var en bild ”börjar” kan skilja sig åt beroende på var bilden är 
avsedd att presenteras. 

�
Figur 3.5) Informationsvärde (Efter Björkvall 2009, s. 90)

Det andra steget definierar elementets visuella framskjutenhet (Kress och van Leeuwens 
benämning är salience). I de allra flesta bilder finns en hierarki mellan elementen, något som 
talar om för oss vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. För detta finns många 
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resurser, bland annat elementets placering, storlek, skärpa, kontrast till eller överlappning av 
andra element (Kress och van Leeuwen 2006, s. 201; Björkvall 2009, s. 97ff). Det tredje 
steget ser till hur elementen avgränsas från eller relateras till varandra; ju närmare elementen 
är varandra, desto mer är de representerade som sammanhängande (Kress och van Leeuwen 
2006, s. 203) Vanliga grepp för detta är att låta textens typsnitt tala för vilket ämne eller nivå 
texten behandlar, färgplattor och linjer för att rama in element eller skilja dem åt och att låta 
avståndet mellan elementen tala för hur de hänger samman (Björkvall 2009, s. 105ff). Man 
kan säga att analysen ser till helhetens visuella rim, de element med sammanhängande 
betydelse presenteras i liknande visuell form. 

3.4 Metodreflektion
Den här uppsatsen söker i stora drag att analysera meningsskapande, både från sändarens och 
mottagarens sida, i en kampanj. Jag önskar nå ett djupgående resultat som inspekterar 
materialet från flera synvinklar. De systemisk funktionella analysmetoderna bryter ner  
semiotiska helheter och förser oss med ett strukturerat sätt att undersöka dem från olika 
vinklar. Just detta är, i min mening, vad som gör dem effektiva men som samtidigt kan bidra 
till en viss subjektivitet. Eftersom studiet av semiotik alltid måste anpassas efter det 
dynamiska i kommunikationsmedel är det tacksamt att ha tillgång till en metod som hjälper 
till att kvantifiera betydelse. Samtidigt medför metoden att forskaren gör en mängd små 
bedömningar som kanske inte alltid är fullt objektiva. Jag har personligen många gånger 
analyserat en sats och fått fram ett resultat som jag är säker på, för att sedan återkomma några 
dagar senare till samma sats och se den ur ett helt annat perspektiv. För att undvika 
felaktigheter i den här uppsatsen så förklarar jag löpande vilka resonemang som ligger bakom 
de beslut jag tar. 

De systemisk funktionella metoderna kan inte kan antas generera universella resultat. Som jag 
redan diskuterat ovan är de beroende av kontext och diskurser, samma material kan alltså 
tolkas olika beroende på var eller för vem det presenteras. Ett mer ingående resonemang om 
bilders betydelsepotential finns i avsnitt 3.3. 

4. Material
Materialet i den här uppsatsen är hämtat från Södertörn högskolas kampanj jag är lärare från 
2014. Allt material är lånat från kommunikationsbyrån Gullers Grupp som tog fram 
kampanjen tillsammans med Södertörn. I kampanjen presenteras fyra personer: Klackledaren 
Daniel ”Katten” Andersson, Rapparen Rawda, Make up-artisten Linda Hallberg och 
Modeprofilen Andreas Wijk. Varje person har ett fotografi och en presentationstext som alltid 
förekommer i anslutning till varandra. Till kampanjen hör även en text om lärarutbildningen, 
texten visas alltid på en gul färgplatta. Denna benämns i fortsättningen som textplattan. 
Materialet har alltså tio huvudelement: fyra fotografier, fyra presentationstexter, en text om 
lärarutbildningen och en gul färgplatta. Dessa element återanvänds genom olika 
kombinationer, storlekar och beskärningar. Viktigt att nämna är att de fyra personerna har 
använts i olika omfattning. Rawda och Daniel ”Katten” Andersson förekommer i fler former 
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och kanaler än Linda Hallberg och Andreas Wijk. Analysens resultat blir således ojämnt, då 
det inte finns möjlighet att undersöka beskärning och presentationsgrepp i samma utsträckning 
för samtliga delar av materialet. 

4.1 Strukturering av material och analys
Kampanjens olika delar har lanserats som affischering på centrala och välbesökta 
tunnelbanestationer i centrala Stockholm, tryck i tidningarna DN och Nöjesguiden, i stillbild 
respektive animerad form på DN, Nöjesguiden och Allastudier.se:s webbsidor, på en 
fristående webbplats och som videofilm i olika kanaler (de två sistnämnda inbegrips inte av 
analysen, se 4.2 Avgränsningar). Samma material återanvänds genom alla kanaler, för den 
visuella analysens fördel strukturerar jag därför materialet efter storlek efter beskärning, det 
vill säga hur stor del av fotografiet som använts i annonseringen. Affischerna i tunnelbanan är 
det material där störst del av fotografiet sparats, övriga fotografier har beskurits längre in för 
att passa mindre medier. Den minsta delen av materialet är en bildlänk där fotografiet på 
rapparen Rawda har beskurits till att endast visa delar av hennes ansikte. 

4.2 Avgränsningar
Två delar av materialet har uteslutits ur analysen. Den första är kampanjens webbsida 
www.jagärlärare.se, eftersom webbsidans innehåll har ändrats sedan lanseringen 2014 och 
skärmdumpar av dess originalinnehåll inte finns att tillgå. Den andra är de videofilmer som 
lanserades som TV-reklam, på kampanjens webbsida och Södertörns Youtube-kanal. Dessa 
har uteslutits eftersom en multimodal analys av videofilm kräver en mer utvecklad metod (jfr. 
Lim Fei och O’Halloran 2012). Då jag i den här uppsatsen önskar att djupgående undersöka 
varje del av materialets specifika betydelsepotentialer skulle filmerna som material bidra till 
en resultatbehandling som överskrider både det här arbetets tidsramar och förväntade storlek, i 
och med att analysen då även skulle innefatta bland annat CA-transkriptioner av filmernas 
talade text och en analys av bildrute-relationer.

5. Analys
I analysen som följer presenterar jag de fyra personerna Rapparen Rawda, Daniel ”Katten” 
Andersson, Make up-artisten Linda Hallberg och Modeprofilen Anderas Wijk, samt 
textplattan. När analysen behandlar en bild av eller text om en enskild person kommer den 
stundtals att benämnas med personens förnamn. Bilderna respektive texterna om personerna 
som grupp benämns som personbilderna respektive persontexterna (benämningen personbild 
används för att påminna om att bilden som helhet inte bara är ett fotografi, utan en 
komposition av olika semiotiska element). 

Analysen är uppdelad i sex avsnitt. I de fyra första redogör jag för SFG-analysen och sedan 
för SF-MDA-analysen av respektive personbild. I SF-MDA-analysen utgår jag främst från 
respektive tunnelbaneaffisch, då dessa är de fysiskt största och minst beskurna delarna av 
materialet. Jag ser även till de förminskade eller beskurna delarna av varje persons 
kampanjmaterial för att undersöka vilka delar av varje bild upphovsmannen har valt att 
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behålla eller beskära bort. I det femte avsnittet gör jag en SFG-analys av kampanjtexten. I det 
sjätte och avslutande avsnittet analyserar jag kampanjens komposition och intertextualitet för 
att undersöka hur materialet som helhet har presenterats, vilka element som presenteras som 
centrala och hur elementen har relaterats eller avgränsats från varandra. 

5.1 Rapparen Rawda
Rapparen Rawda förekommer i sex olika medier, och därmed i sex olika utföranden. Dessa är 
(efter fysisk storleksordning störst-minst): affisch i tunnelbanan, affisch som tryckmaterial för 
Södertörn att använda fritt, helsida i Nöjesguiden, omslagsbild på Södertörns Facebooksida, 
animerad webblänk på Nöjesguidens webbsida och stillbildslänk på Allastudier.se. Figur 5.1 
nedan illustrerar hur bilden har återanvänts i olika form och med olika beskärning. De gröna 
ramarna visar var bilden har beskurits.

�

Figur 5.1) Beskärning av Rapparen Rawda
1) Tunnelbaneaffisch; 2) Affisch; 3) Helsida i Nöjesguiden; 4) Omslagsbild på Södertörns Facebooksida; 5) 
Animerad bild på Nöjesguidens webbsida; 6) Stillbild på allastudier.se
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5.1.1 SF-MDA: Rapparen Rawda

�
Figur 5.2) Vektorlinjer, Rapparen Rawda 
1) Vektorlinje från Rawdas pekande finger; 2) Mikrofon som medel

Den ideationella analysen visar Rawda som ensam deltagare i en narrativ aktionsprocess. Vi 
kan se en tydlig vektorlinje som mynnar från Rawdas pekande finger (1 på Figur 5.2 ovan), 
som egentligen återspeglas i flera delar av bilden med hjälp av hennes position. Mikrofonen i 
Rawdas andra hand fungerar som medel, den följer och förstärker vektorlinjen (2 på Figur 5.2 
ovan). Processen är intransitiv, vi ser att Rawda agerar i en tydlig riktning mot en eller flera 
andra deltagare som står utanför bilden. 

Med den interpersonella analysen kan vi definiera bilden som givande; Rawdas blick är inte 
riktad mot mottagaren, hon begär inte att tittas på. Bilden är beskuren vid midjan, vilket 
klassas som personlig lång distans. Rawda är fotograferad underifrån, vilket lämnar henne 
med makt över mottagaren. Den som betraktar bilden måste titta upp på Rawda. Hon är även 
fotograferad från sidan, detta ger Rawda ännu ett övertag över bildens mottagare. Hennes 
position som deltagare bjuder inte in, visar inget engagemang, för mottagaren utan låter denna 
betrakta hennes värld utan möjlighet till inträde till den. Hon säger inte ”välkommen”, utan 
”det här är min värld och du är inte en del av den”. 

Bilden har en naturalistisk kodningsorientering, den gör anspråk på att spegla verkligheten 
som vi ser den, men mycket låg modalitet. Den främsta påverkan på modaliteten är 
avsaknaden av färg, men vi ser även förhöjda ljusvärden och en kontrast mellan skärpa i 
förgrund och bakgrund. Av beskärningarna i Figur 5.1 kan vi se att personen Rawda är det 
viktigaste budskapet i bilden. På den mest beskurna bilden (6) har bilden gått från att visa 
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henne i social nära distans till personlig intim distans; endast delar av ansiktet kvarstår. Andra 
valmöjligheter hade till exempel kunnat transformera bilden från en narrativ process till en 
relationell process genom att beskära bort de element som utgör vektorer, eller att låta bilden 
byta struktur genom att enbart visa mikrofonen som en konceptuell process.

5.1.2 SFG: Rapparen Rawda

Figur 5.3) Text om Rapparen Rawda

Interpersonellt ser vi texten om Rawda som en påståendesats som realiserar en 
påståendespråkhandling. Satsen är alltså interpersonellt kongruent. Ideationellt och med hjälp 
av transitivitetssystemet kan vi tydligt urskilja att Rawda som förstadeltagare och andra som 
andradeltagare. Denna identifikation är överförbar till det ergativa systemet, som ser Rawda 
som agent och andra som medium. Satsen visar alltså klart vem som gör något och mot eller 
genom vem handlingen realiseras. Svårigheterna i denna sats börjar vid huvudverbet peppar. 
Den systemisk funktionella grammatiken söker alltid efter satsens underliggande funktion och 
i detta fall kan funktionen ses på olika sätt. För att definiera peppas process ska vi därför 
undersöka ordet uppifrån (utifrån betydelse), nedifrån (utifrån formen) och från sidan (utifrån 
den funktionella konstruktionen) (FT, s. 24f). Uppifrån är peppa en verbal, eller åtminstone 
kommunikativ, handling. Det går inte att peppa någon utan att använda språk. Nedifrån och 
från sidan står det klart att satsen inte menar att Rawda specifikt har uttryckt något, utan att 
hon i sin person är en kraft som påverkar personer i den yttre världen. Satsens transitiva 
realisering är alltså materiell. 

Texten om Rawda består av två satser, en fri överordnad och en bunden underordnad. Att 
överträffa sig själva är inte en fullständig sats, utan en utvidgande specificering om 
omständigheterna i föregående sats (GMB, s. 122). Denna specificering ligger närmast en 
sakomständighet, tilläggsinformation som förs till processen. Sakomständigheter hänger ofta 
samman med verbala processer, detta kan kopplas till ovan resonemang om att huvudverbet 
utifrån betydelse realiserar en verbal process (GMB, s. 105).

5.2 Klackledaren Daniel ”Katten” Andersson
Klackledaren Daniel ”Katten” Andersson förekommer i fem olika medier och lika många 
utföranden. Dessa är (efter fysisk storleksordning störst-minst): affisch i tunnelbanan, affisch 
som tryckmaterial för Södertörn att använda fritt, tryckt helsida i DN, omslagsbild till 
Södertörns Facebooksida och som animerad webblänk på Allastudier.se. Figur 5.4 nedan 
illustrerar hur bilden har återanvänts i olika form och med olika beskärning. De gröna ramarna 
visar var bilden har beskurits.
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�
Figur 5.4) Beskärning av Klackledaren Daniel ”Katten” Andersson 
1) Tunnelbaneaffisch; 2) Affisch; 3) Helsida i DN; 4) Omslagsbild på Södertörns Facebooksida; 5) Animerad 
bild på allastudier.se

5.2.1 SF-MDA: Klackledaren Daniel ”Katten” Andersson

�
Figur 5.5) Vektorlinjer och position, Daniel ”Katten” Andersson
 1) Vektorlinje från Daniels höjda arm; 2) Megafon som medel

Bilden på Daniel kan sägas utgöra både en aktionsprocess och en reaktionsprocess, då hans 
armar bildar en tydlig vektor uppåt samtidigt som vi kan urskilja en tydlig blicklinje. Jag 
väljer här att definiera den narrativa processen som den tydligaste, då Daniels något 
bakåtlutade position och bildens perspektiv överensstämmer med riktningen ”uppåt”. Vi ser 
även ett medel, en megafon, i Daniels ena hand som förstärker vektorns riktning (se 1 och 2 
på Figur 5.5). Mycket i den här bilden representerar fart. En fristående analys av deltagarna i 
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bakgrunden skulle resultera i flera narrativa processer och reaktionsprocesser, men Daniels 
framskjutenhet i bilden identifierar honom som en tydlig aktör och hans handling är inte riktad 
mot deltagarna i bakgrunden. Detta skapar en intransitiv process och lämnar deltagarna i 
bakgrunden att identifieras som omständigheten sällskap. Vi ser att bildens sällskap är något 
suddigare än vad Daniel är och är vända i en annan riktning än hur han står. Daniel står lätt 
lutad och agerar åt andra hållet. Figur 5.4 ovan visar Daniel som färglagd i grönt för att 
illustrera hur hans position skiljer sig från bildens sällskap. Dessa två faktorer - suddighet 
kombinerat med lutning - används för att spegla just fart. Bilden kan på många vis liknas vid 
trappan i Ledin och Machins (2015b, s. 27) studie av Örebro universitet (se Figur 5.6 nedan). 
Trots att trappan måste sägas utgöra en konceptuell struktur visar även den på lutning, riktning 
uppåt och suddig rörelse i bakgrunden. 

�  

Figur 5.6) ”The inside cover of the Vision, Goals and Strategies document of Örebro University (2011), featuring 
a visual of a staircase that recurs across branding documents” (Ledin och Machin 2015b, s. 27)

I Figur 5.4 ser vi att Daniel är det viktigaste i bilden, alla beskärningar lämnar honom som 
centrerad i bilden. Värt att nämna är dock att beskärningen av omslagsbilden på Södertörns 
Facebooksida klipper av en del av Daniels armar och kortar därmed av vektorerna och raderar 
medlet. Processen förblir densamma men bildens betydelse försvagas något. 

Den interpersonella analysen definierar bilden på Daniel som givande, vi har inte ögonkontakt 
med honom utan lämnas att egenhändigt välja hur vi betraktar bilden. Vi ser Daniel på 
personlig lång distans. Även här finns det valmöjligheter; bildens storlek lämnar utrymme för 
att presentera honom i helfigur men har valt att avbilda honom honom centrerat. Daniel är 
avbildad underifrån och från sidan, vilket likt bilden på Rawda lämnar honom med makt över 
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mottagaren och i en exkluderande position, det vill säga att mottagaren har en lägre 
maktposition än Daniel och välkomnas inte in i hans och bildens värld. 

Modaliteten skulle vid en snabb anblick kunna tas för att vara hög i den här bilden, då färger 
och ljus är väldigt naturalistiska. Det som avslöjar bildens modalitet är främst skillnaden på 
skärpa mellan förgrund och bakgrund. Daniel är tydligt skarpare än personerna som vi ser i 
bakgrunden. Vid en närmare anblick kan vi se att även bildens mättnad och belysning är 
modifierad. Figur 5.7 visar bilden på Daniel till vänster och en omodifierad bild på 
Hammarbys klack till vänster. Med en jämförelse som denna kan vi enkelt upptäcka en höjd 
mättnad, främst i den gröna färgen, och hur bildens vita delar har belysts. Bildens 
modifieringar gör att den trots att den är ett naturalistiskt fotografi ligger nära den sinnliga 
kodningsorienteringen, då färg, skärpa och lutning anspelar på känsla och inte verklighet. 

�
Figur 5.7) Mättnad och belysning i bilden på Daniel ”Katten” Andersson. (Bild till höger. Fotograf: Peter 
Jonsson, Källa: Hammarby Fotbolls bildarkiv ”Publikbilder 2012”)

5.2.2 SFG: Klackledaren Daniel ”Katten” Andersson

Figur 5.8) Text om Klackledaren Daniel ”Katten” Andersson

Interpersonellt ser vi att texten om Daniel är en påståendesats som realiserar en 
påståendespråkhandling och därmed kongruent. Ett intressant val här är det modala verbet kan 
som försvagar sannolikheten i påståendet. I texten om Daniel är den ergativa betydelsen viktig 
eftersom den visar Daniel som tydlig agent, deltagaren som utför handlingen, och flera tusen 
människor som medium, de som processen realiseras genom. Den ergativa betydelsen är 
viktig eftersom den tillför betydelse till den transitiva. Verbet få tillskrivs Daniel och gör 
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honom till förstadeltagare i en materiell process, men det förlorar sin funktionella mening utan 
tillägget att samarbeta. Det avslutande verbet tillskrivs dock inte Daniel eftersom det är inte 
han som samarbetar. Texten om Daniel kan därför sägas ha två förstadeltagare, där Daniel är 
initiator till få och flera tusen människor är aktör till samarbeta (FT, s. 69).

5.3 Make up-artisten Linda Hallberg
Make up-artisten Linda Hallberg förekommer i två delar av materialet: som tunnelbaneaffisch 
och som omslagsbild på Södertörns Facebooksida. Figur 5.9 nedan illustrerar hur bilden har 
återanvänts i olika form och med olika beskärning. De gröna ramarna visar var bilden har 
beskurits.

�
Figur 5.9) Beskärning av Make up-artisten Linda Hallberg 
1) Tunnelbaneaffisch; 2) Omslagsbild på Södertörns Facebooksida

5.3.1 SF-MDA: Make up-artisten Linda Hallberg

�
Figur 5.10) Blicklinje och försvinnande punkter, Make up-artisten Linda Hallberg
 1) Blicklinje; 2) Fotografens position efter bildens försvinnande punkter

Den ideationella analysen av bilden på Make up-artisten Linda Hallberg visar en 
reaktionsprocess med Linda som interaktiv deltagare. Processen är intransitiv eftersom 
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fenomenet som reaktionen riktas mot inte är avbildat. Den interpersonella analysen visar att 
även denna bild är givande. Vid en närmare anblick ser vi att Linda inte ser mottagaren i 
ögonen, det går inte att knyta ögonkontakt med bilden utan hennes blick landar någonstans 
bortom eller bakom mottagaren. Analysen definierar även Linda som avbildad underifrån. 
Detta är inte alldeles självklart, hon tycks befinna sig rakt framifrån, men med hjälp av bildens 
försvinnande punkter (min översättning, eng. vanishing point) som ligger vid Lindas högra 
öga går det att dra en linje till fotografens position strax nedanför och till höger om henne. 
Lindas bakåtlutade huvud, svagt nedåtgående blick och hand under hakan bidrar till 
definitionen av henne som den makthavande i sändare-mottagare-relationen, samt till ett 
exkluderande perspektiv. Vi ser Linda från en personlig intim distans med tydliga detaljer. 
Den jämngrå bakgrunden och pastellrosa tonerna tyder på att bildens mättnad har försvagats 
och de ljusa tonerna i Lindas ansikte och ögon samt rosorna i hennes hår visar på en förstärkt 
belysning. Bilden uppvisar en blandning mellan naturalistisk och sinnlig kodningsorientering. 

5.3.2 SFG: Make up-artisten Linda Hallberg

Figur 5.11) Text om Make up-artisten Linda Hallberg

Interpersonellt ser vi texten om Linda som en påståendesats som realiserar en 
påståendespråkhandling. Satsen är alltså interpersonellt kongruent. Den ideationella analysen 
visar en stor skillnad från texterna om de andra personerna, då Linda är den enda som inte i 
person är förstadeltagare och agent i processen. Satsens tema är Make up-artisten Linda 
Hallbergs skapelser, vilket gör att processen är kopplad till skapelser. Likt i analysen av 
Daniels text ovan, finner vi även här två förstadeltagare; en initiator och en aktör. Lindas 
skapelser initierar en förändring i den yttre världen, vilket gör att verbet funktionellt verkar 
som en materiell process. Men eftersom satsens fulla mening är att få att våga tänka finner vi 
även andra som förstadeltagare i den mentala processen med andra som upplevare och nytt 
som fenomen. Texten om Linda har två bundna betydelser, där temat är överordnat och remat 
är underordnat. Den ergativa analysen betonar att tema är överordnat, då Lindas skapelser är 
agent och skapar en händelse genom mediet andra.

5.4 Modeprofilen Andreas Wijk
Modeprofilen Andeas Wijk förekommer i två delar av materialet: som tunnelbaneaffisch och 
som omslagsbild på Södertörns Facebooksida. Figur 5.9 nedan illustrerar hur bilden har 
återanvänts i olika form och med olika beskärning. De gröna ramarna visar var bilden har 
beskurits.
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Figur 5.12) Beskärning av Modeprofilen Anderas Wijk 
1) Tunnelbaneaffisch; 2) Omslagsbild på Södertörns Facebooksida

5.4.1 SF-MDA: Modeprofilen Andreas Wijk 

�
Figur 5.13) Vektorlinjer, Modeprofilen Anderas Wijk 
1) Blicklinje; 2) Hand som medel; 3) Fot som medel

Den ideationella analysen av bilden på Modeprofilen Andreas Wijk visar en intransitiv 
reaktionsprocess, Andreas blicklinje landar på ett fenomen utanför bilden. Analysen 
identifierar även två medel i Andreas kroppshållning; höger fot och vänster arm följer lätt den 
riktning som blicken går.  Andreas är placerad i bildens högra kant, mot samma håll som 
blicklinjen rör sig, och ger nästan intryck av att han redan har förflyttat sig över bänken och är 
på väg bortåt. Den interpersonella analysen definierar bilden som givande, ingen möjlighet till 
ögonkontakt med Andreas som deltagare ges. Vi ser Andreas på social nära distans, det vill 
säga att hela hans figur är avbildad men klipps precis uppe vid toppen av huvudet och nere vid 
tårna. Bilden har ett tydligt ovanifrånperspektiv där Andreas övre kroppshalva presenteras 
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som större än den nedre. Han är avbildad från sidan och exkluderar därmed mottagaren från 
bildens värld. I en jämförelse av beskärningen av de två bilderna på Andreas kan vi identifiera 
bänken som en fixerad mittlinje. Den förblir centrerad på den beskurna omslagsbilden, medan 
Anderas ben klipps av vid knäna. Detta innebär att det från början övertydliga 
ovanifrånperspektivet försvagas och medför en viss förändring i relationen mellan bild och 
mottagare. Det visar samtidigt att upphovsmannen, likt i bilden på Rawda, väljer att behålla 
den övre delen av bilden för att bevara Anderas ansikte. Denna bild ligger närmare en 
naturalistisk kodningsorientering än de föregående. Detaljerna i förgrund och bakgrund är lika 
skarpa, vi kan till exempel se formerna i trycket på Andreas t-shirt lika tydligt som graffitin på 
bänken som han sitter på. De tydligaste modalitetstecknen framgår i de blå tonerna på t-
shirten och bänken, som tycks ha en förstärkt mättnad, och i Andreas ansikte, där en varmare 
ton kan ha frambringats av ett orange filter. 

5.4.2 SFG: Modeprofilen Andreas Wijk

Figur 5.14) Text om Modeprofilen Anderas Wijk

Interpersonellt ser vi att texten om Anderas är en påståendesats som realiserar en 
påståendespråkhandling och därmed kongruent. Den ideationella analysen visar att texten om 
Anderas är den enda av de fyra persontexterna som är icke-ergativ. Motiveringen till den 
slutsatsen är kopplad till den transitiva analysen. Huvudverbet berör skapar konnotationer till 
en mental process, eftersom att bli berörd är en inre upplevelse. Om meningen hade lytt 
”Modeprofilen Andreas Wijk berörs av andras liv” hade detta lämnat en mental process med 
Anderas som upplevare. Sett uppifrån ligger huvudverbet nära till en mental process. Men i 
satsen i fråga är det Anderas som utför en handling som riktas mot och skapar en förändring i 
den yttre världen. Sett från sidan, till satsens form, är huvudverbet avsett som transitivt, trots 
att satsen utelämnar målet som handlingen riktas mot. Slutsatsen den transitiva analysen blir 
att satsen utgör en materiell process utan mål. Eftersom Anderas är ensam deltagare i satsen 
ser den ergativa analysen att han inte bara är den som utför handlingen, utan även den som 
handlingen realiseras genom. Därav får Anderas rollen som medium och satsen ses som icke-
ergativ (FT, s. 29).

5.5 Textplatta
Textplattan består av en text om lärarutbildningen och Södertörn högskolas logga mot en gul 
bakgrund, den är den mest informativa delen av kampanjen. Den förekommer fristående på 
affischerna i tunnelbanan, de tryckta affischerna och som omslagsbild på Södertörns 
Facebooksida. Den ligger även som nedre del, ovanpå fotografierna i de tryckta annonserna i 
DN och Nöjesguiden, samt som halvt fristående i animeringen på webbsidorna Nöjesguiden 
och Allastudier.se. Texten förblir näst intill oförändrad i de olika materialen och medierna. 
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Den skillnaden som uppstår mellan olika delar av materialet är en växling mellan 
uppmaningarna läs mer och sök på jagärlärare.se och läs mer och sök vår lärarutbildning, en 
förkortad version av texten i omslagsbilden på Facebook samt olika brytning av textrader 
beroende på mediets bredd. 

5.5.1 SFG: Textplatta

�
Figur 5.15) Textplatta, nedre delen av kampanjannons i tidningen Nöjesguiden

Inför en SFG-analys av kampanjtexten är det viktigt att påpeka att texten alltid presenteras i 
anslutning till satsen jag är lärare på fotografierna av personerna. Detta är kampanjens slogan 
och ett av de textuella element som är mest framskjutna i kampanjen. Detta återkommer vi till 
i avsnitt 5.6, i en analys av materialets komposition. 

I en interpersonell analys av texten framgår det att den innehåller många inkongruenta 
språkhandlingar, så kallade modusmetaforer (FT, s. 104). Detta beror på textens syfte och 
sammanhang. Sett uppifrån är språkhandlingen en konstruktion av relationen mellan skribent 
och läsare, vilket här är säljare-konsument. Från sidan ses språkhandlingen som ett av flera 
drag i interaktionen, vilket hjälper analysen att dra slutsatsen att om flera satser är definitiva 
erbjudandespråkhandlingar så kan även språkhandlingarna som ligger i gränslandet 
identifieras som erbjudanden. Sett nedifrån identifieras språkhandlingen efter sin 
lexikogrammatiska funktion (FT, s. 105). Denna text presenteras i ett säljande sammanhang, 
vilket ger analysen anledning att definiera flera språkhandlingar som erbjudande eller 
uppmanande. Samtidigt innehåller den faktiska uppmaningar, vilka med från sidan-
perspektivet leder analysen till att definiera fler uppmaningar. 

Textens slogan jag är lärare är ett kongruent påstående. Den följs av frågan: Har du också 
rätt egenskaper för att vara lärare? Sett till frågans möjliga responsdrag (se Figur 3.1) kan vi 
se att frågan realiserar ett erbjudande. Detta är dessutom förstärkt av den intensitetsskapande 
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modaliteten också. Därefter kommer den kongruenta uppmaningen läs mer och sök. Efter ett 
radbyte talar texten om för läsaren att Du behövs! Sett till satsen är detta ett påstående, men de 
möjliga responsdragen, åtagande och vägran, skvallrar om att satsen realiserar en uppmaning. 
Den avslutande satsen Vi gör dig till lärare… är även den formulerad som ett påstående, men 
sett uppifrån och från sidan definieras denna som ett erbjudande. 

I en ideationell analys av texten finner vi en blandning av processtyper. Texten realiserar ett 
förhållande genom de relationella processerna jag är lärare, har du också rätt egenskaper… 
och du behövs. Just processen jag är lärare är extra framskjuten med sin återkommande 
placering på varje personbild, vilket vi återkommer till i avsnitt 5.6. Dessa relationella 
processer tyder på att texten vill spegla en värld eller situation som ett fixerat faktum. Efter 
varje relationell process realiseras en materiell, genom sök och vi gör dig till lärare…. De 
indikerar och manar till förändring, någonting som sker i den yttre världen. Till finns den lilla 
mentala processen läs mer, som kompletterar den materiella sök. Texten visar även prov på 
tydliga aktörer. Det är du som har rätt egenskaper och som behövs, det är vi som gör dig till 
lärare. I en alternativ formulering av texten, som hör till animeringen av Rawda på 
Nöjesguidens webbsida, står det även vår lärarutbildning. Den mest avkortade versionen av 
texter återfinns på Facebooksidan och lyder: 

HAR DU RÄTT EGENSKAPER 
FÖR ATT VARA LÄRARE FÖR VERKLIGHETEN?  
LÄS MER OCH SÖK PÅ jagärlärare.se

På samma vis som beskärning av fotografier visar vad upphovsmannen prioriterar, framgår 
detta även här i beskärning av text. Antalet ord har reducerats och textens första mening har 
klippts ihop med slutet på dess sista mening. Omständigheten för verkligheten tycks vara 
central i textens budskap. 

5.6 Kampanjen som helhet: Komposition och intertextualitet
I analysens avslutande del analyserar jag kampanjens komposition och intertextualitet. Jag 
kommer här att presentera hur de visuella respektive textuella elementen knyts samman eller 
avgränsas från varandra.
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5.6.1 Komposition och visuella relationer

�
Figur 5.16) Kampanjaffischering på Högtorgets tunnelbanestation i Stockholm

I figur 5.16 ser vi ett fotografi av kampanjens affischering på Hötorgets tunnelbanestation i 
Stockholm. Analysen ovan har konstaterat att personerna i kampanjen har avbildats med olika 
distans. Detta framgår tydligt på bilden ovan, där vi ser Daniel, Rawda och Linda bredvid 
varandra. Vi ser också att trots att bilderna har en liknande grad av modalitet så skiljer sig 
sättet på vilket bilderna har modifierats åt märkbart. 

Vid en analys av personbildernas komposition framkommer ändå en del likheter. Rawda, 
Linda och Andreas (se Figur 5.12 och 5.13) är alla placerade vid bildens högra kant, något 
som signalerar att de är bildens nya budskap. Det är svårare att bestämma om personerna 
presenteras högt upp eller långt ner eftersom de alla är avbildade med en distans som låter 
dem fylla hela eller nästan hela bilden. I detta fall lutar jag mig mot det tidigare konstaterandet 
att upphovsmannen i beskärningarna väljer att bevara eller centrera personernas ansikten, 
vilket visar på att den delen av bilden ses som den viktigaste. Särskilt tydligt är det i 
beskärningen av Rawda (se Figur 5.1). Detta låter analysen definiera dessa tre personer som 
högt placerad och därmed ideell information. Bilden på Daniel skiljer sig åt från de övriga, då 
han i alla beskärningar förblir i bildens centrum och därmed definieras som ett kärnbudskap 
(Kress och van Leeuwen, s. 196)

Texten på personbilderna varierar mellan att vara placerad i mitten och strax under mitten. Jag 
är lärare och den ackompanjerande persontexten definieras av analysen som ett kärnbudskap 
som till viss del spelar en given, specificerande roll. Texten på textplattan ligger till största del 
över bildens mittlinje. Den utgör ideell information i förhållande till den reella och 
specificerande informationen i Södertörn högskolas logga och texten lärarutbildningen 
En del av kunskapsresan, som är placerade i bildens nedre kant. 

För att se till vad i materialet som är framskjutet och hur elementen är relaterade till varandra 
tittar vi bland annat på elementens kontraster, storlek, färger och typsnitt. I materialet finns två 
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aspekter som ger kampanjen som helhet ett visuellt rim. Det första är de tre återkommande 
färgerna gult, svart och vitt. Det andra är två återkommande typsnitt: ett med seriffer som 
alltid skrivs med gemener (samma som används i Södertörns högskolas logotyp) och ett fetat 
utan seriffer som alltid skrivs med versaler. 

Kampanjens slogan jag är lärare skrivs på personbilderna och är alltid det största 
textelementet, det skrivs med gul färg i typsnittet med seriffer. Textplattans text, det som kan 
ses som säljbudskapet, är alltid det mest framskjutna. Det skrivs med svart och fetad text utan 
seriffer på en gul färgplatta. Textplattans text definieras som den mest framskjutna på grund av 
kontrasten som uppstår mellan den gula bakgrunden och de svarta, feta bokstäverna. Jag är 
lärare har andra framskjutande kvaliteter, dess storlek och trendbrytande typsnitt gör att det 
fångar mottagarens öga.

Typsnittet med seriffer förekommer i gult som jag är lärare och i vitt som jagärlärare.se och 
lärarutbildning. De två sistnämnda i vitt är materialets minst framskjutna element. Typsnittet 
utan seriffer förekommer i svart och vitt: i svart på textplattan och i vitt som persontext. Både 
färg och typsnitt hjälper till att relatera textens nivåer till varandra. Typsnittet med seriffer 
används vid övergripande information medan typsnittet utan seriffer används för specificering 
av budskapet. Dessa semiotiska drag används även för att relatera personbilderna, som 
varierar i färg, till textplattan där mottagaren finner kampanjens säljande text. Utöver 
typsnitten som används på personbilderna finns även en gul, vertikal rektangel i varje av 
bildernas högra kant som hjälper mottagaren att följa kampanjens önskade läsväg, som börjar 
vid en personbild och för vidare mottagarn till textplattan med det specificerande budskapet.

5.6.2 Intertextualitet
Persontexterna visar på en stark intertextualitet. Interpersonellt är de alla påståendesatser som 
realiserar påståenden. Detta kan även relateras till satsen jag är lärare som återfinns ovanför 
varje persontext och som även den är ett kongruent påstående. Ideationellt bär alla 
persontexter på egenskaper signalerar påverkan på omvärlden. Den ergativa analysen visar att 
Rawda, Daniel och Linda alla är tydliga agenter. Texten om Anderas lämnar honom som 
medium, men det ska nämnas att satsen är formulerad med ett transitivt huvudverb och att det 
hade varit grammatiskt möjligt att infoga ett mål i den. Den transitiva analysen visar att Daniel 
och Linda är indikatorer till händelser, då verbkomplexen formulerar en kedja av påverkan, 
medan Rawda och Anderas är aktörer. 

Textplattan visar ingen intertextualitet med persontexterna, utan speglar ett säljande 
sammanhang genom bland annat inkongruenta erbjudanden och relationella processer. 

6. Resultat och diskussion
Följande behandlar och diskuterar analysens sammantagna resultat. I de två första avsnitten 
sammanfattar jag vad som skiljer och förenar analysresultaten för bild respektive text. I det 
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tredje och sista diskuterar jag möjliga orsaker till resultaten, tolkar dem efter kontexten de 
presenteras inom och jämför dem med tidigare forskningsresultat. 

6.1 Sammanfattning: Bilderna
Den multimodala analysen visar på många likheter. Två av personbilderna visar en 
aktionsprocess (Rawda och Daniel) och två en reaktionsprocess (Linda och Andreas). Båda 
aktionsprocesserna är intransitiva, deltagarna är avbildade ensamma men visar genom 
vektorer att de agerar mot någon. Båda deltagarna har hjälp av ett medel. Båda bilderna är 
givande, deltagaren har inte ögonkontakt med mottagaren. Båda deltagarna är avbildade 
underifrån, vilket ger den avbildade deltagaren makt, och från sidan, vilket tyder på att 
mottagaren inte släpps in i deltagarens värld. Det som skiljer dem åt är deras position i 
kompositionen; Rawda befinner sig i bildens högerkant medan Daniel är centrerad, och 
modalitet; Rawda är svartvit och har mycket låg modalitet medan Daniel visserligen lutar åt 
en sinnlig kodningsorientering men ändå ligger mycket närmare en naturalistisk avbildning. 

De två reaktionsprocesserna är även de intransitiva, deltagarna har avbildats ensamma men 
det finns en blicklinje som landar på någon utanför bilden. Båda bilderna är givande, 
deltagarna är avbildade från sidan och placerade långt till höger i kompositionen. Det som 
skiljer bilderna åt är framför allt distansen, Linda är avbildad på personlig intim distans; vi ser 
enbart hennes ansikte, medan Anderas är avbildad på social nära distans i helfigur. Bilden på 
Linda har även en något lägre modalitet.

Sammanfattningsvis finns det många aspekter som förenar de fyra personbilderna. Bortsett 
från vilken process de realiserar så har varje personbild en avvikande aspekt från de övriga. 
Alla utom Rawda har medelhög modalitet, alla utom Daniel är placerade i bildens högerkant, 
alla utom Anderas är avbildade underifrån och alla utom Linda har en viss distans till 
mottagaren. Alla personbilder avbildar en ensam deltagare i en givande deltagarroll från sidan. 
Det som främst skiljer dem åt är hur deras modalitet har förändrats. De övriga semiotiska 
elementen; text och färgplatta på på personbilderna samt textplattan, har samma typsnitt och 
färgkodning vilket visar på en stark intersemiotik i materialet.

6.2 Sammanfattning: Texterna
Som diskuterat i avsnitt 5.6.2 bär persontexterna på en stark intertextualitet, vilket framgår av 
både den interpersonella och den ideationella SFG-analysen. Förutom att de alla är 
påståendesatser som realiserar påståendespråkhandlingar konstruerar alla satser ett starkt 
agentiv och mycket handlingskraft för sina förstadeltagare. Detta sker på olika sätt; två av 
texterna konstruerar förstadeltagaren som initiator och två som aktör. Alla processer bärs upp 
av ett transitivt verb, dock saknar Anderas text ett mål. Sammantaget om persontexterna kan 
alltså sägas att de interpersonellt presenterar ett faktum, ett sammanfallande påstående, och att 
de ideationellt representerar handlingskraft.
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Textplattans formulering skiljer sig mycket från persontexterna. Den interpersonella analysen 
visar flera inkongruenta språkhandlingar som realiserar erbjudanden eller uppmaningar. 
Ideationellt utgör dess satser en blandning av materiella och relationella satser, det vill säga 
satser som manar till en förändring och satser som uttrycker ett fixerat förhållande i världen. 
Textplattan presenterar kampanjens säljargument. 

6.3 Diskussion
Materialet som har analyserats i den här analysen måste först och främst förstås som del av en 
säljande kontext. Det som talar mest för det är de medier som används i kampanjen. När en 
mottagare möter ett budskap som medieras genom till exempel affischer på en 
tunnelbaneperrong, en tidningsannons eller en webbsidebanner är den medveten om den 
säljande diskursen. Mottagaren har en förförståelse för att den själv intar rollen som 
konsument. 

Personbilderna och persontexterna visar flera tecken på att höra samman. Analysen har visat 
att bilderna speglar en stark individualitet och personalisering. De presenterar ensamma 
personer i narrativa intransitiva processer, det vill säga personer som på ett eller flera sätt visar 
rörelse och agentiv. De är alla avbildade från sidan i en givande position, och tre av dem 
underifrån. De skapar en relation där mottagaren lämnas att se upp till deras identitet och får 
en inblick i deras värld utan att erbjudas att delta. De tvingar inte mottagaren att möta deras 
blick, utan förväntar sig i stället att mottagaren själv väljer att betrakta dem. Det 
individbetonande greppet går igen i marknadsföring av utbildning (jfr. Ledin och Machin 
2015a,b; Blanco Ramirez 2015). Ledin och Machin ser att personbilderna i Örebro universitets 
material, som föreställer personal och andra personer som är knutna till universitetet, fungerar 
som ett hjälpmedel för att förstärka institutionens identitet. ”This is a work environment of 
’openness’, realizing a visual identity of both customer orientation and transparency. 
Academics are not remote and self-absorbed, but communicative.” (2015b, s. 33) 
Personbilderna i detta material kan tolkas på samma sätt: ”detta är olika versioner av en 
lärare”. 

Persontexterna, och inte minst sloganen jag är lärare, förstärker detta budskap. Interpersonellt 
formulerar jag är lärare ett rakt påstående utan modaliteter och ideationellt en relation. Satsen 
presenterar alltså ett faktum. Persontexterna förstärker den individualitet aktivitet som 
bilderna skapar med hjälp av tydliga förstadeltagare och ett starkt agentiv. De talar om för 
mottagaren att ”den här individen påverkar andra”. I likhet med Rehnbergs (2011) analys av 
det kommunala storytellingprojektet, där hon ser att satserna på olika sätt konstrueras till att 
förstärka eller bibehålla hjälten som den handlingskraftiga personen, kan vi här se att satserna 
konstrueras till att förstärka personernas aktiva påverkan på sin omvärld. 

Personernas individualitet förstärks av personbildernas olika modalitetsmodifikationer. Om 
bildernas modalitet skulle kvantifieras i en skala av högt-lågt hade analysen placerat dem 
ganska nära varandra. Vad som gör skillnaden är vilka val som gjorts vid modifikationen. Som 
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nämnt tidigare ligger de alla i gränslandet till en sinnlig kodningsorientering som projicerar en 
känsla mer än en verklighet. Den redigering som gjorts av bilderna har använts till att 
förstärka deras individualitet och skilja dem åt. Nord (2011) och Ledin och Machin (2015b) 
finner sinnlig kodningsorientering i sina respektive analyser och drar samma slutsats: 
modaliteten har används till att förstärka ideologin i budskapet. ”In this manner, images do not 
document everyday life in the university, but symbolize ideas and values about university 
life.” (Ledin och Machin 2015b, s. 28)

Textplattan är den del av materialet som både textuellt och visuellt skiljer sig från övriga delar. 
Dess koppling till personbilderna ligger i färgval och typsnitt, men betydelsemässigt realisar 
den en annan mening. Dess funktion är att förmedla säljbudskapet. Med tjocka svarta 
bokstäver mot en gul bakgrund formulerar den en text som tydligt manifesterar att detta är 
kommunikation mellan säljare och konsument. Nord (2011, s. 197) definierar ”…en glidning 
mellan språkhandlingarna, där satser som fungerar som uppmaningar och erbjudanden ofta får 
låna påståendets form” som ett tecken på en säljande diskurs. På textplattan finner vi 
strategiskt utformade satser som skapar en relation till mottagaren genom att erbjuda eller 
uppmana den lärarutbildningen. Satserna växlar mellan att skapa relationell betydelse som 
fastställer faktum och materiell betydelse som manar till aktion och förändring.

I kampanjen som helhet kan vi se att två diskurser skapas. Den ena formar en idé om läraren 
som stark, handlingskraftig person som bara genom att existera påverkar sin omgivning. Den 
andra formulerar ett säljande, och samtidigt specificerande, budskap som liknar den reklam vi 
möter varje dag. 

7. Slutsats
I kampanjen jag är lärare samspelar visuella och textuella element för att realisera två 
betydelser. Bilder på starka och aktiva personer samverkar med definierande texter med 
tydligt agentiv för att befästa en idé om en lärare som en individ som påverkar sin omgivning. 
Stark färg och distinkta typsnitt gör de skriftliga säljbudskapen till det mest framskjutna 
elementet i kampanjens material. Kampanjen uppvisar ett genomgående visuellt rim med hjälp 
av färg, färgplattor och typsnitt som hjälper mottagaren att ta emot och förena de två 
betydelserna.  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