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1 Inledning 

1.1 Svenska valaffischer 
ur ett andraspråks- och litteracitetsperspektiv 

Denna studie undersöker hur några sfi-deltagare uppfattar budskapet i ett an-
tal svenska valaffischer. 

I det svenska offentliga rummet möter vi dagligen visuella budskap där 
bild och text samverkar. Det kan vara reklamaffischer, samhällsinformation, 
eller propaganda av olika slag. Språk- och litteracitetsforskaren Barton skri-
ver om kraven i det alltmer textualiserade samhället att ”… we live in a tex-
tually mediated world and literacy is a central part of participating in most 
social activities” (Barton 2007:77). 

Som vuxen i ett modernt samhälle förväntas man kunna uppfatta och delta 
i denna kollektiva kommunikation utan större hinder och en läs- och skriv-
kunnighet och språkförståelse hos alla vuxna tas för given (Barton & Hamil-
ton 1998, Gee 1996, Gee, Hull & Lankshear 1996, Janks 2000, 2010, Karls-
son 2006, Stroud & Mpendukana 2009). Därtill betonar Kress redan 1989 i 
samband med sina undersökningar av visuell litteracitet att ”Participation in 
public life and the power which that distributes depend on access to and 
mastery of the forms of writing” (Kress 1989:47-48). Kunskap om och be-
härskning av visuella mediers informationsstruktur kan avgöra om man in-
kluderas eller blir ställd utanför centrala verksamheter i det alltmer textuali-
serade samhälle vi lever i. ”Not being ’visually literate’ will begin to attract 
social sanctions. ’Visual literacy’ will begin to be a matter of survival, espe-
cially in the workplace” (Kress & van Leeuwen 2006:3). 

Många som nyligen anlänt till Sverige har trots att de är vuxna inte till-
räckliga läs- och skrivfärdigheter. De kan också vara uppvuxna i miljöer 
med mycket begränsad tillgång till bilder och texter. För dem kan denna 
textbaserade kommunikation te sig alldeles omöjlig att uttyda och förstå 
(Invandrarprojekt -93 1994, Rydén 2007). Eftersom förmågan att läsa och 
skriva i olika praktiska sammanhang i de flesta samhällen anses vara en cen-
tral aspekt av vuxenidentiteten förutsätts den ofta i de roller och sociala situ-
ationer som hör vuxenlivet till. En för många symbolisk handling som visar 
att man tar sitt ansvar och är delaktig i samhället (och i en lyckad integra-
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tion) är att rösta och delta i kommunal- och riksdagsval (Franker 2000, 2003, 
Freire & Macedo 1987, Luke 1996, Möller & Pantzar 2006, Öhrvall 2006). 

Vi vet att endast 37 % av Sveriges röstberättigade utländska medborgare 
använde sin rösträtt i det svenska kommunalvalet 2006.1

Vigsø (2004) undersökte i sin avhandling 2002 års svenska valaffischer 
och visade med semiotiska och retoriska analyser

 I analysrapporter 
om valdeltagande som regelmässigt görs i Sverige och i många andra länder 
framkommer det att skolutbildning verkar ha en avgörande betydelse för om 
man använder sin rösträtt (Järnbert & Öhrvall 2003). Det bekräftas även i en 
amerikansk studie som visar att det inte är hög utbildning i sig som ökar 
sannolikheten att rösta utan snarare den påverkan skolgångens socialisa-
tionsprocess har på individen (Tam Cho 1999). I en svensk analys (Eriksson 
2004) konstateras sammanfattningsvis att kortutbildade och invandrare hör 
till de grupper där ett lågt valdeltagande traditionellt får starkast genomslag. 
Effekten blir att många i de grupperna inte utnyttjar sin demokratiska rätt att 
rösta. 

2

Vad betyder det extrema (kulturella) kontextberoendet ur en demokratisk 
synvinkel? Gör det det svårare för icke-initierade, som t ex invandrare, 
att förstå de politiska partiernas argumentation och på så vis skaffa sig 
en grund för sina beslut om vem man ska rösta på? (Vigsø 2005:399). 

 att många valaffischer har 
en ”dold, omedveten eller för mottagaren oklar” retorik, där argumentationen 
till stor del är underförstådd (ibid. 2004:89). Den typen är mycket vanligt 
förekommande och Vigsø formulerar en intressant fråga som direkt kan kny-
tas till syftet med denna studie nämligen: 

I förlängningen kan man således ställa sig frågan vilken betydelse valaffi-
schen har som medium för värvandet av väljare ur nya grupper, till exempel 
de cirka 425.000 utländska medborgare som har rösträtt i kommunalvalen 
och utgör cirka 5 % av den totala valmanskåren (SCB 2010). Såväl ur den 
enskilda individens som ur vuxenutbildningens synvinkel,3

De informanter som deltar i föreliggande studie är alla födda och uppvux-
na utanför Sverige och i olika grad bekanta med svenska förhållanden och 
det svenska språket. Studien får ses som ett första försök att ge ett svar på 
frågan om tillgänglighet och möjlighet till kommunikation mellan politiska 
partier och denna grupp faktiska och presumtiva väljare. Jag menar att studi-

 och även rent 
samhällsdemokratiskt är det därför angeläget att ta fram mer kunskap om 
vad som händer i mötet mellan svenskt valmaterial och dessa vuxna, faktiska 
eller presumtiva väljare. 

                                                      
1 Sverige har alltid kännetecknats av ett mycket högt valdeltagande, 84,6 % i riksdagsvalet 

2010 och 79,7 % i kommunalvalen. Utländska medborgare bosatta i Sverige fick rösträtt 
i kommunalvalen år 1976. Då var valdeltagandet 60 %. Sedan dess har deltagandet sjunkit 
och vid valet 2006 var det bara 37 % av de röstberättigade som använde sin rösträtt. 

2 Vigsø kallar sin kombinerade semiotiska och retoriska analys pragmatisk (2005). 
3 Främst en angelägenhet för den grundläggande vuxenutbildningen och svensk-

undervisningen för invandrare (sfi). 
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et av en specifik litteracitetshändelse (Heath 1983/1996, Street 2000) som 
denna ger underlag för att förbättra kommunikationen mellan institutioner 
och enskilda individer speciellt när såväl kulturella som språkliga barriärer 
måste överbryggas. I denna mikrostudie blir mötet mellan valaffischerna och 
de vuxna andraspråksinlärarna därför en konkretisering av villkoren för de-
ras möjligheter till aktiv medverkan i samhället (Morley 2000, Olausson 
2005).  

Även ur ett mer individcentrerat och kognitivt perspektiv är möjligheten 
till förståelse intressant att undersöka. I en nederländsk studie om metaling-
vistisk medvetenhet jämförde Kurvers, van Hout & Vallen (2006) hur vuxna 
utan formell skolgång och vuxna med grundskoleutbildning4 skiljde sig åt i 
tolkningen av olika verbala och visuella tecken. Att kunna tolka miljötexter5

Förutom hur informanternas bakgrund inverkar på interaktionen under-
söks även vilken betydelse de i texten inbyggda förutsättningarna för tolk-
ning, den så kallade modelläsaren, har för hur valaffischerna uppfattas. Kri-
terier för de visuellt retoriska och de sociosemiotiska konstruktionerna och 
hur de styr läsningen av de visuella texterna har hämtats från studier av 
Kjeldsen (2002), Vigsø (2005) samt Kress & van Leeuwen, (1996/2006) och 
Björkvall (2003). 

, 
t.ex. reklambudskap som innehöll skrift, var en av de uppgifter som signifi-
kant särskiljde läskunniga och icke-läskunniga vuxna. I min egen studie är 
det just hur informanternas bakgrund, bland annat deras litteracitetsnivå, 
påverkar deras uppfattning av och interaktion med en typ av miljötext, val-
affischer. Vissa informanter i studien saknar helt läs- och skrivfärdigheter 
och formell skolgång medan andra har en avancerad akademisk examen. 

Ovanstående perspektiv aktualiserar frågor som är angelägna för såväl 
andraspråksforskning och litteracitetsforskning som sociosemiotiskt inriktad 
forskning. Hur går andraspråkinlärare tillväga för att förstå budskapet i van-
ligt förekommande multimodala texter? Är det någon skillnad om man är en 
god läsare eller inte? Vilken betydelse har språkkunskaper? Vad betyder 
tidigare erfarenheter av svensk samhällskontext, val och demokratiska pro-
cesser för skapandet av betydelse i valaffischerna? 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att på gruppnivå undersöka och jämföra hur vux-
na andraspråksinlärare interagerar med och uppfattar ett antal svenska val-
affischer från valkampanjen år 2002. Studien har särskilt fokus på om och i 
så fall hur formell skolutbildning, litteracitetsnivå och tid i Sverige inverkar 
på tolkningen av affischerna. 

                                                      
4 De vuxna var samtliga födda utanför Nederländerna. Även en grupp med nederländska 

förskolebarn ingick i studien. 
5 På engelska: environmental print. 
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Syftet är formulerat i tre forskningsfrågor: 

• Hur går tolkningsprocessen av de svenska valaffischerna 
i respektive grupp till? 

• Hur påverkar valaffischernas grafiska form samt 
bild- och textelement gruppernas tolkningar? 

• Hur inverkar andraspråksinlärarnas formella skolutbildning, 
litteracitetsnivå och tid i Sverige på gruppernas tolkning? 

1.3 Studiens disposition 
I kapitel 1 presenteras bakgrunden till studien och det syfte och de fråge-
ställningar som leder in i arbetet medan kapitel 2 ger de teoretiska ramarna 
för studien och även reder ut en del begrepp som prövas och används i stu-
dien. De relativt sparsamt förekommande studierna som berör denna avhand-
lings fokus: vuxna andraspråksinlärare, vuxnas litteracitet och visuella texter 
i samhällskommunikation presenteras i kapitel 3. Det fjärde kapitlet är cent-
ralt och beskriver min metod, mina urval av informanter och affischer och 
mina språkrelaterade överväganden samt hur insamling och analys genom-
förts. Kapitlet avslutas med en kritisk metoddiskussion. I de två följande 
kapitlen 5 och 6 redogör jag för de förutsättningar som läsarna respektive 
valaffischerna har med sig till interaktionen, deras repertoarer. Dessa ligger 
sedan till grund för mina tolkningar av resultatet från fokusgruppsdiskussio-
nerna. Kapitel 7 innehåller en redovisning av undersökningens resultat. Där 
presenteras informanternas interaktion och reception i relation till val-
affischernas utformning och budskap. Gruppernas läsvägar och uppmärk-
samhetsfokus beskrivs noggrant och jämförs med modelläsarens. Studien 
avslutas i kapitel 8 med de slutsatser som dras utifrån deltagarnas interaktion 
med och uppfattning och tolkning av valaffischerna. Allra sist följer en dis-
kussion där studien sätts in i ett mer övergripande sammanhang och en nöd-
vändig och önskad framtida forskning inom fältet skrivs fram. 
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2 Teoretiska ramar och centrala begrepp 

2.1 Teoretiska ramar 
Ontologiskt och kunskapsteoretiskt har denna studie, dess forskningsfrågor 
och val av analysredskap sina rötter i en konstruktivistisk och sociokulturellt 
situerad uppfattning av verkligheten och en syn på kunskap som ständigt 
återskapad mellan tänkande och agerande människor. Den situerade naturen 
hos varje interaktion mellan läsaren (aktören) och mediet (texten, bilden, 
symbolerna eller andra artefakter) är central inom den sociokulturella forsk-
ningstraditionen (Säljö 2000, 2005). 

Studiens teoretiska bas är en sociosemiotisk syn på kommunikation och 
språk som utgår från att kulturella fenomen oupphörligt realiseras och repro-
duceras i produktion och reception av visuella texter i samhället (Halliday 
1985; 1994, Kress & van Leeuwen 1996/2006, van Leeuwen & Jewitt 2001, 
Scollon & Scollon 2003, Martinec & Salway 2005, Säljö 2005). Utgångs-
punkten är att förståelsen av språk och texter alltid är baserad på konstruk-
tion av mening. Det innebär att ett bild- och textbaserat budskap förstås ut-
ifrån sitt bidrag till helheten genom de relationer som tillsammans konstitue-
rar helheten. Grundantagandet i den systemiskt funktionella teorin6

I analogi med detta synsätt ses litteracitet som socialt situerad och kon-
struerad i interaktion. Vidare ansluter studien sig till Streets ideologiskt base-
rade litteracitetsbegrepp med uppfattningen att praktiken består av olika 
”litteraciteter” (literacies) snarare än en given litteracitet. Inte sällan betrak-
tas den litteracitet som praktiseras inom det offentliga skolväsendet och 

 (SFL) är 
att språk och handling är två oseparabla fenomen vilket medför att sociala 
fenomen alltid visar sig i språkliga strukturer. Dessa realiseras i text i form 
av tre olika metafunktioner: en handlingsinriktad, en interaktionsinriktad och 
en mer språkinriktad funktion (mening) (se vidare avsnitt 2.3.3). 

                                                      
6 Den Hallidayska systemiskt funktionella teorin om kultur, kommunikation och språk är en 

konstruktivistisk modell för att beskriva språket och dess semiotiska omgivning/inbäddning 
(Halliday 1994). Teorin brukar illustreras med flera cirklar som ingår i varandra på följande 
sätt. Innerst finner vi en cirkel med språkets fonologi/grafologi, sedan kommer lexiko-
grammatiken (en sammanvävning av språkets vokabulär och grammatik) och ytterst 
semantiken. Dessa språkliga komponenter innefattas och ska ses som en del av ett register 
som i sin tur ingår som en del av genrer inom den situationella/sociala kontexten. Vilken 
i sin tur ingår i kulturkontexten som är ideologisk. 
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sanktioneras av detsamma som den enda rätta (Street 1995, 2000). Bartons 
(2007) ekologiska angreppssätt på litteracitet som ligger nära Streets innebär 
att man söker förstå hur litteracitet, läs- och skrivpraktiker, är inbäddade i 
sociala och mentala såväl som historiska och utbildningsmässiga samman-
hang.  

Instead of studying the separate skills which underlie reading and writing, 
it involves a shift to understanding literacy as a set of social practices 
associated with particular symbol systems and their related technologies. 
To be literate is to be active; it is to be confident within these practices 
(ibid. 2007:32). 

Den rekonstruktion som görs i varje konkret textmöte baseras alltid på text-
producentens och läsarens kulturella och utbildningsmässiga resurser och 
överväganden, med läsforskaren McCormicks ord: deras repertoarer (1994). 
Såväl produktion som reception av text ses i denna studie som en del av den 
sociokulturella praktik som omger dem och sätter spår i såväl texten som 
tolkningen av den (Säljö 2000). Detta ligger också nära det sätt på vilket stu-
dier som använder kritisk diskursanalys (t.ex. Carlson 2002, Franker 2007, 
Karlsson 2007, Sundberg 2006) närmar sig analysen av samspelet mellan 
den sociokulturella praktiken och (själva) texten genom att kritiskt granska 
hur texten medieras i den diskursiva praktiken. 

Till skillnad från Björkvall (2003) som undersökt svensk reklam utifrån 
ett textteoretiskt SFL-perspektiv och Vigsø (2005), som har den visuella re-
toriken i fokus när han tittar på politisk kommunikation i allmänhet (och har 
använt valaffischer som ett konkret uttryck för detta), har denna studie ett 
tydligare mottagarperspektiv och ställer, på ett övergripande plan, frågor om 
hur de politiska partiernas budskap faktiskt uppfattas av presumtiva väljare 
och mer specifikt, väljare med en icke-svensk bakgrund. Studien undersöker 
hur man som analfabet7

2.1.1 Analysbegrepp 

 eller extremt kortutbildad uppfattar dessa multimo-
dala texter, bestående av både verbal text och visuella representationer, jäm-
fört med hur man som litterat med god grundutbildning uppfattar dem, un-
dersöks genom att koppla samman analysmetoder från främst sociosemiotis-
ka och receptionsteoretiska studier.  

De analyser som görs söker identifiera processer och variationer i andra-
språksinlärarnas möte med det multimodala textmaterialet och blottlägga 
eventuella mönster och strukturer i gruppernas konstruktion av betydelse. 
Centralt för analysen av informanternas tolkningar är receptionsforskaren 

                                                      
7 Jag undviker i fortsättningen användandet av begreppet analfabet då jag anser att det är för 

statiskt och alltför lätt blir stigmatiserande. Det förmår inte på ett korrekt sätt beskriva de 
personer som ofta förhåller sig till och kan hantera skrivna texter på olika sätt men som inte 
haft möjlighet att lära sig använda skrift på det sätt som ofta krävs och tas för givet inom ett 
formellt skolväsende (Franker 2004:696, Muspratt, Luke & Freebody 1997). 
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McCormicks ideologiska läsmodell (McCormick 1994) och begreppet reper-
toar. Ett annat begrepp som används i sammanhanget är läsväg och modell-
läsare hämtat från sociosemiotiken (Eco 1979, 1994, Kress 2003, Björkvall 
2003). För utformningen av läsvägarna har även begreppet uppmärksamhets-
fokus och scan paths från kognitionsvetenskapliga studier, använts som in-
spiration (Holšánová 2001, 2007, Holšánová, Rahm & Holmqvist 2006). En 
närläsning av valaffischerna görs med hjälp av en sociosemiotisk visuell 
analys (Kress & van Leeuwen 2006) och en kortare visuellt retorisk analys 
med kriterier från Vigsøs (2004) och Kjeldsens (2002) studier. Dessa analy-
ser bildar tillsammans med en bearbetning av informanternas repertoarer en 
bas för tolkningen av gruppernas läsvägar och konstruktion av betydelse i 
valaffischerna. 

2.2 Diskurs och genrekompetens 
Diskursbegreppet definieras av många forskare och får inom olika traditioner 
olika innehåll (Olausson 2005). Studien ansluter sig till dem som ser ett nära 
samröre mellan diskurs och ideologi (Eco 1994, Janks 2010, McCormick 
1994). Eagleton (1991:11) ser t.ex. ideologi som ”the medium in which men 
and women fight out their social and political battles at the level of signs, 
meanings and representations”. Detta gör att den kan användas som ett me-
del att förstå sambanden mellan språk, makt och underordning på olika nivå-
er i samhället. Begreppet diskurs används i denna studie som ett socialt kon-
struerande sätt att se på eller tänka om verkligheten. Jag menar som flera 
forskare (bl.a. Björkvall 2003, Carlson 2002) att det finns diskurser som 
omfattar stora delar av ett samhälle t.ex. ”myndighetsdiskursen” eller ”poli-
tikerdiskursen” men även diskurser som är knutna till mer begränsade om-
råden som vissa företag eller institutioner, t.ex. sfi-diskursen. Till skillnad 
från den mer övergripande diskursen är en genre alltid förankrad i en spe-
ciell social situation som kräver att den utformas på ett särskilt sätt. Interak-
tionen sker genom texter (i vidgad betydelse) som hanteras på ett visst sätt. 
Liksom Björkvall (2003:19) anses en viss genre inte primärt uttrycka något 
om övergripande värderingar och syn på samhället som en diskurs gör, där-
emot kan rådande attityder och värderingar mycket väl avspeglas i genren. 

En genre kan i sin tur bestå av flera texttyper, ofta i samverkan. Texttyp är 
ett deskriptivt begrepp som typologiskt brukar baseras på olika framställ-
ningsformer för skrivna texter såsom berättande, beskrivande, argumente-
rande, förklarande eller utredande (Hellspong & Ledin 1997). Begreppet 
basgenre används numera inom studier som använder SFL, den systemisk- 
funktionella lingvistiken, och representerar då ofta de olika framställnings-
former som nämnts ovan (Holmberg & Karlsson 2006). 

Analogt med diskussionen om genre menar jag som Hellspong och Ledin 
(1997) att det är mer relevant att tala om genrekompetens än läskompetens i 
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största allmänhet. Genom att läsa texter inom en viss genre; deckare, poli-
tiska reportage, läroböcker i matematik eller irakisk poesi, blir man van vid 
dem och förstår dem snabbt. Att ha en passande genrekompetens skulle då 
innebära att man har det intresse, de förkunskaper och de vanor som den 
avsedda tolkningen av dessa texter förutsätter. Björkvall (2003) betonar även 
reklamens upprepande av samma affisch eller samma TV-film som ett effek-
tivt sätt att skapa empiriska läsare som agerar på det från avsändaren av-
sedda sättet. Läsaren ges en identitet som passar budskapet. 

Den basgenre som vanligtvis används i valaffischer är om vi följer Holm-
berg & Karlsson (2006) att beteckna som argumenterande. Affischens argu-
menterande budskap ska förstärka samhörigheten mellan väljaren och partiet 
och syftet är att uppmana till handling och helst en handling som innefattar 
att rösta på just det partiet. Inom genren ”valaffisch” karaktäriseras de skrift-
liga budskapen bl.a. av uppmaningar, kortfattade texter av slagordskaraktär 
och meningsförkortningar som t.ex. ”Starkare tillsammans” och ”Rösta på 
ditt Sverige”. Valaffischer innehåller inte sällan porträttbilder på företrädare 
för ett visst parti. Erfarenhet av denna affischtyp skulle kunna underlätta en 
genrebestämning i alla fall om den som Vigsø påpekar (2004:31) ”uppträder 
i det offentliga rummet i samband med ett val”. 

2.3 Semiotiska resurser 
Inom sociosemiotiken talar man om semiotiska resurser och objekt som har 
semiotiska potentialer och menar med det allt vi använder för att kommuni-
cera med och som vi kan tala om och referera till. De semiotiska resurserna i 
form av semiotiska modaliteter används inte bara för att organisera språkliga 
fenomen som talade eller skrivna texter utan inbegriper även andra menings-
fulla helheter som bilder, gester, och paralingvistiska uttryck som vi använ-
der för att göra oss förstådda och förstå andra genom. Precis som bokstavs-
resurserna är byggstenar till skrift är ljud byggstenar till tal, våra två vanli-
gaste semiotiska modaliteter (Björkvall 2009:14ff). Van Leeuwen (2005) 
föreslår att det är dags att byta ut det av Searle (1969) myntade begreppet 
talhandling mot kommunikativ handling genom att det senare är så mycket 
mer än det verbala språket som bestämmer det kommunikativa syftet med ett 
uttalande. ”Speech acts should be renamed as communicative acts and un-
derstood as multimodal microevents in which all signs present combine to 
determine its communicative intent.” (van Leeuwen 2005:8). Resurserna 
skapas och återskapas ständigt i de konkreta sammanhang där de används. 

Precis som språk inte är en kod eller en uppsättning regler för att produce-
ra korrekta meningar utan som Halliday (1978:192) menar ”a resource for 
making meaning” så är semiotiska resurser både konkreta handlingar och 
mer fysiska artefakter som vi använder när vi kommunicerar med andra, 
”actions and artefacts we use when we communicate, whether they are pro-
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duced physiologically […] or by means of technologies” (van Leeuwen 
2005:68). Semiotiska resurser har dock inga objektivt fasta betydelser utan 
är socialt, kulturellt och historiskt situerade. Resurserna skapas och återska-
pas ständigt i de konkreta sammanhang där de används (Scollon & Scollon 
2003).  

Begreppet semiotiska resurser eller ett objekts semiotiska potentialer 
skulle kunna jämföras med begreppet affordanser (affordances) (Gibson 
1977, 1979). Båda begreppen beskriver objekt (språkliga och icke-språkliga, 
bilder eller artefakter) som har inneboende egenskaper vilka kan användas 
för att skapa kommunikativa handlingar. Dessa egenskaper kan vara mer 
eller mindre framträdande och de kan upptäckas av aktören eller förbli dol-
da. Inom den kognitiva psykologin gäller fortfarande Gibsons begreppsdefi-
nition där affordanser förklaras som: 

all ‘action possibilities’ latent in the environment, objectively measurable 
and independent of the individual’s ability to recognize them, but always 
in relation to the actor and therefore dependent on their capabilities 
(Gibson 1979:52). 

Affordans används också inom interaktionsdesignforskningen av bl.a. Nor-
man (2002) för att beskriva hur ett föremål genom sin design erbjuder eller 
snarare inbjuder användaren till vissa handlingar. Ett dörrhandtag eller en 
gest med handen på ett särskilt sätt kan till exempel signalera till betraktaren 
att dörren går att öppna. Affordanser brukar inom kommunikativt inriktad 
språkforskning beskrivas som de egenskaper hos ett teckensystem, som kan 
vara språkliga eller icke-språkliga och som styr över användningspotentialen 
(Greeno 1994, van Lier 2004). I en studie av Sandwall (2010) används affor-
dansbegreppet som ett verktyg vid analysen av en sfi-deltagares interageran-
de med omgivningen på en språkpraktikplats. Sandwall visar att de affordan-
ser som erbjöds visserligen upplevdes som hjälp för förståelse och underlät-
tade ett korrekt agerande men inte alls utnyttjades för ett mer medvetet lä-
rande och förbättrande av meningsskapandet i förekommande kommunika-
tiva praktiker. 

2.3.1 Socialt inbäddade kodsystem 
Gemensamma koder och teckensystem är förutsättningar för att kommunika-
tion ska kunna uppstå. Bilder är precis som texter bärare av sociala, kulturel-
la och politiska betydelser och de påverkar såväl människors socialisation 
som identitetsarbete. Såväl bilder som olika typer av symboler och skrivna 
texter kräver således kunskap om rådande konventioner för att kunna tolkas 
och förstås. 

För skriftspråkliga tecken; alfabetiska, syllabiska eller logografiska, är 
just den nära kopplingen till ett visst talspråk något som inte andra typer av 
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tecken har.8 Kopplingen mellan tal och skrift är i stort sett arbiträr, men för 
den skull inte slumpmässig. Relationen mellan muntliga uttryck och deras 
skriftliga motsvarigheter är unik för varje språk och förändras ständigt ge-
nom de vanor och konventioner som förekommer i den kultur där språket 
används. De språkliga tecknen bygger på det sättet upp och är medskapande 
av betydelse i alla typer av texter (Coulmas 2003). Det som avbildats på en 
fotografisk bild kan däremot ofta kopplas direkt och ovillkorligt till en refe-
rent, något konkret i verkligheten. Det är just detta som är bildens styrka och 
svaghet (Eriksson 2008). Den ger igenkänning men kan samtidigt begränsa 
läsarens associationer genom sin verklighetsanknytning. Ytterligare en typ 
av konventionsbundna tecken är symboler. Det är tecken som finns mellan 
den verklighetsnära fotografiska bilden och den helt verbalspråkligt bundna 
texten. De bygger på en faktisk eller tänkt social överenskommelse, det vill 
säga på relationer som är (nästan helt) oberoende av ett skriftspråkligt teck-
ensystem9. Här finner vi piktogram, ideogram och logotyper av olika slag. 
Innebörder i symboler kan även de förskjutas i tid och rum och den mening 
eller betydelse som de hade när de skapades kan förändras och kanske 
glömmas bort eller upplevas helt annorlunda beroende på socialt samman-
hang (Sonesson 1992).10

Många konstteoretiker och bildforskare (Hansson, Karlson & Nordström 
2006, Lester 1995, Mirzoeff 1998, Sahlström 1997, Åberg 2004) betonar 
dessa koders kulturbundenhet och Mitchell (1998) menar att bilders betydel-
se endast är möjliga att nå genom att dechiffrera de koder som de är upp-
byggda med: 

 

... vision and visual images [...] are actually symbolic constructions, like 
a language to be learned, a system of codes that interposes an ideological 
veil between us and the real world (Mitchell 1998:91). 

Koderna är även enligt sociosemiotiska teorier inbäddade i de sociala, histo-
riska och kulturella kontexter som påverkat deras tillblivelse och som också 
ständigt påverkar tolkningen av dem (Eco 1979, Kress & van Leeuwen 
2001). För lärandet i stort, oavsett vilken typ av artefakt man använder sig av 
gäller denna sociala och kulturella inbäddning (Vygotskij 2000). 

                                                      
8  Skriftens bokstav, syllabogram och logogram kopplas till talspråkets fonem, stavelse 

och morfem. 
9  Den grundläggande symbolfunktionen är universell och själva symbolbegreppet kan 

härledas till det grekiska ordet ”cymbal”, två delar som slås samman. Detta refererar till 
två personer som kommit överens om något och som tecken på detta bryter en ring och 
tar varsin unik del vilket blir beviset på deras avtal. Detta är urtypen för en konventionell 
symbol, utseendet har ingen betydelse utan det som betyder något är att den valts ut och 
att den givits just denna innebörd. 

10 T.ex. hunden som symbol för trofasthet i målningar från medeltid och renässans och ugglan 
som kan symbolisera både vishet (i Europa) och varsla om död (i Iran). Detta blev komvux 
varse när de använde ugglan som logotyp för utbildningen i alla sina utskick till presumtiva 
studerande. Färger har ofta symboliska värden och används inte sällan i nationalistiska, 
politiska eller religiösa sammanhang för att skapa enhet. 
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2.3.2 Visuella texter 
Begreppet text ges inom senare didaktisk forskning och textforskning ofta en 
utvidgad betydelse där allt som bidrar till en meningsskapande kommunika-
tion kallas för text. Traditionellt avser man med text en sammanhängande, 
meningsfull följd av skrivna ord oftast med tonvikt på innehållet mer än på 
formen. Det vidgade textbegreppet diskuteras i alltifrån kursplaner och di-
daktiska handledningar till olika typer av forskningsartiklar (Karlsson 
2007:20, McCormick 1994, Myndigheten för skolutveckling 2007) och in-
begriper även att vi läser varandras kroppsliga uttryck likväl som bilder, film 
och musik. I ett multimodalt budskap innebär det vidgade textbegreppet att 
även bilder, symboler och logotyper, förutom den verbala texten, ingår i 
texten. 

Begreppet visuell text, i betydelsen den utläsbara betydelsen av en bild, är 
från början formulerat och teoretiserat av Barthes (1976, 1998) och innebär 
att visuella media, till exempel fotografi, målning, film och television, är 
uppbyggda med koder på samma sätt som verbalspråket. Barthes menar att 
precis som en text skapas med hjälp av verbalspråkliga teckenelement ska-
pas bilder med hjälp av visuella teckenelement. Det är dock först när läsaren 
kan tolka det verbala eller visuella meddelandet som texten uppstår. Be-
greppet visuell text kan även användas som ett samlingsnamn för alla två-
dimensionellt uttryckta kommunikativa budskap (se Björkvall 2009:8). De 
skulle då innefatta även alla symboler t.ex. pictogram, ikoner, logotyper och 
andra symboler, som ligger mellan de arbiträra bokstavstecknen och den 
fotografiska ikoniska bilden. 

Fortsättningsvis i denna studie används text om en tryckt eller skriven 
text11

2.3.2.1 Semiotiskt rum – två kommunikationssystem 

 och ibland skrivs uttryckligen verbaltext ut. Det verbala budskapet är 
således enbart den skrivna textens budskap. Bild används för alla bild-
element medan symboler, t.ex. de logotyper som förekommer i affischerna, 
inte inkluderas utan benämns för sig. Visuell text eller multimodal text an-
vänds båda om hela bild- och textbudskapet alltså står för bildens, symboler-
nas och textens gemensamma budskap och innefattar såväl bild- och text-
element, som symboler och grafiska element inklusive typografi (Kress & 
van Leeuwen, 2006). I senare didaktiskt inriktad läromedelsforskning an-
vänds just dessa kriterier av Jewitt (2008), Bezemer och Kress (2009) och 
Bezemer (2010) i analys av läromedelsbilder och av Björkvall (2003, 2009) 
för multimodal analys av reklamtexters och tidningssidors visuella design. 

Karlsson och Ledin (2000:4) talar om den visuella texten, till exempel i form 
av en tidningssida, som ett semiotiskt rum och menar då ”en konventionellt 
(och inte sällan materiellt) avgränsad tvådimensionell enhet inom vilken 
läsaren tolkar textbildande element som sammanhängande”. Denna sam-

                                                      
11 Alfabetisk, syllabisk eller logografisk skrift. 
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manhållande tolkning möjliggörs genom att mer eller mindre tydliga referen-
tiella bindningar mellan visuella och verbala element finns inbyggda i kom-
positionen eller skapas av läsaren. Karlsson och Ledin (2000) visar med 
exempel ur veckopress och hemsidor att den kohesion som finns i den visu-
ella texten som helhet inte består av linjära utan visuellt rumsliga samband, 
även om det inom verbaltexterna också finns linjära samband. 

Läsningen av ett bild- och textbudskap eller en visuell text är inte heller 
enligt Baldry och Thibault (2005) läsning av två separata kommunikativa 
system, som kanske förväntas komplettera en underliggande lingvistisk me-
ning, utan en multimodal texts mening är resultatet av de sätt på vilket ele-
menten från de två olika semiotiska resurssystemen; texter och bilder, sam-
verkar och skapar en större helhet. 

Multimodality refers to the diverse ways in which a number of distinct 
semiotic resource systems are both code played and co-contextualised 
in the making of a text-specific meaning (Baldry & Thibault 2005:21). 

Meningsskapandet blir då den process, den aktivitet, som genomförs för att 
konstruera dessa relationer mellan de olika ingående elementen. För att ana-
lysera dem behöver de särskiljas men samtidigt ska de slutligen tolkas till-
sammans i den övergripande helhet som de är med och skapar under me-
ningsprocessen. I och med att en visuell text inte kräver en strikt lineär läs-
ning medför det att varje läsare har möjlighet att göra sina egna val av vad 
som ska fokuseras och i vilken ordning det ska ske och kan på detta vis ska-
pa sin egen unika läsordning. Samtidigt medför icke-linerariteten i den visu-
ella texten också att designen kräver kodade bilder med högt symbolvärde,12

2.3.2.2 Bild- och textrelationer 

 
gärna med stereotypa karaktärer och noggrann struktur, för att få kontroll 
över betydelsen. Det är i huvudsak spänningen mellan dessa förutsättningar 
och val som interaktionen iscensätter (se vidare avsnitt 3.3). 

Statusrelationer mellan bild och text i en multimodal eller visuell text har 
också intresserat Martinec och Salway (2005) som frågar sig med vilka me-
del över- respektive underordning skapas. De diskuterar textens funktion i ett 
multimodalt budskap och menar att den inte sällan har som uppgift att redu-
cera bildens polysemi, dess mångtydighet, och på så sätt styra vår uppfatt-
ning och tolkning av bilden. 

I följande modell (tabell 2:1) visas Martinec och Salways kategorisering 
av jämlika respektive ojämlika statusrelationer i bild- och textbudskap kom-
pletterat med Barthes klassiska semiotiska taxonomi från 1976. Johansen 
(1999:169ff) vidareutvecklade Barthes indelning.13

                                                      
12 Highly coded images. 

 Den jämlika, komple-

13 Detta är en del av Martinecs taxonomi som främst utgörs av en utvecklad relationsbaserad 
indelning utifrån logisk-semantiska relationer mellan bild- och textelement i en multimodal 
text. 
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mentära relationen mellan bild och text motsvaras i modellen av avbyte14 
(relais) och de ojämlika, där bilden underordnas texten, av förankring (anch-
rage). Underordningen av bilden sker enligt Barthes på två olika sätt. Den 
ena genom identifikation, och den andra genom tolkning. Förankring genom 
identifikation sker när verbaltexten styr identifieringen av bildens innehåll 
och därigenom styr uppfattningen av bildens innehåll (det denotativa ut-
trycket). Förankring genom tolkning sker när verbaltexten styr tolkningen av 
bilden och därigenom förankrar budskapet i bilden (det konnotativa uttryck-
et). För att kunna beskriva de relationer där verbaltexten tillför ny informa-
tion till bilden lägger Johansen (ibid.) till en fjärde kategori till Barthes taxo-
nomi: tillförande. De tre senaste kan alla sägas differentiera kategorin 2a 
”texten är överordnad bilden” i tabell 2:1. Helt jämlika statusrelationer mel-
lan bild och text är dock mycket ovanliga.15

Tabell 2:1. Statusrelationer i visuella texter. 
Efter Martinec och Salway (2005), Barthes (1976) och Johansen (1999). 
Studiens valaffischer är insatta i kursiv i tabellen. 

 

STATUSRELATIONER mellan bild- och textelement i ett multimodalt budskap 

 Martinecs taxonomi Barthes taxonomi 

1. jämlika 
relationer 

1a) Bild och text är oberoende 
      av varandra 

 

1b) Bild och text är komplementära 

Socialdemokraternas affischer 
Vänsterpartiets affischer  

Avbyte: Text och bild är delar 
av samma överordnade struktur 

2. ojämlika 
relationer 

2a) Texten är överordnad bilden 

Moderaternas affischer 
(I och II) 

Förankring I: Texten styr 
identifieringen av bilden 

Förankring II: Texten styr 
tolkningen av bilden 

Tillförande: Texten tillför 
ny information till bilden 
(Johansens bidrag) 

2b) Bilden är överordnad texten  

Utifrån denna taxonomi har studiens affischer valts ut med såväl jämlika 
som ojämlika relationer mellan bild- och textelement. Valaffischernas skilda 
utformning kan likväl sägas ha drag som gör att de kan placeras in i model-
len på det sätt som föreslagits även om de inte till fullo uppfyller de upp-
ställda kriterierna (se vidare 4.1.5). 

                                                      
14 Översättningen av relais från franskan är hämtad från Aspelin och Lundberg (1976), där 

Barthes klassiska artikel från 1975 ingår. 
15 Kanske kommer man närmast en komplementär relation mellan text och bild i en skämt-

teckning eller i en bildserie där orden, ofta i pratbubblor, tillsammans med bilderna skapar 
ett överordnat budskap. Handling och dialog avlöser varandra i en ständig process. 
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2.3.3 Visuell design 
Den sociosemiotiska forskningen med Kress och van Leeuwen (1996/2006, 
2001) och Jewitt (2009) utvidgar och applicerar Hallidays språkteori (1994) 
till visuella media. Kress och van Leeuwen kallar sin teori en semiotisk teori 
för representation och har utvecklat en speciell ’visuell grammatik’ för de-
signen av ett multimodalt budskap. Den har givetvis sina rötter i de klassiska 
konst- och bildvetenskapliga analysmetoderna men har utvecklats vidare i ett 
annat teoretiskt och praktiskt sammanhang (se vidare 6.1). Den visuella 
grammatiken gör en mängd resurser tillgängliga, resurser som kan användas 
av betraktaren för att tolka budskapet. Dessa semiotiska resurser fyller olika 
funktioner och delas enligt Hallidays klassiska sociosemiotiska modell 
(ibid.) över kommunikation och språk in i tre olika metafunktioner. Det är 
den ideationella handlings- och innehållsinriktade funktionen, den komposi-
tionella kompositionsstrukturerande funktionen och den interpersonella 
relationsinriktade funktionen. De kan kortfattat beskrivas på följande sätt. 
Den ideationella metafunktionen hos en bild konstruerar representationer av 
verkligheten som enligt Kress och van Leeuwen (1996/2006) antingen kan 
vara narrativa eller konceptuella. Med hjälp av igenkännbara visuella struk-
turer representeras abstrakta såväl som konkreta personer eller händelser. 
Denna denotativa, återgivande aspekt uttrycks i vad bilden representerar, det 
vill säga vem eller vad det är som avbildas. Man kan säga att det är denna 
semiotikens denotativa aspekt, som tillsammans med den representativa 
aspekten i en ikonografisk analys bildar den sociosemiotiska bildrepresenta-
tionen. I en narrativ struktur gör personer något eller det händer något mel-
lan personer eller objekt, medan det i den konceptuella strukturen inte finns 
några direkta agenter utan personer eller objekt har snarare symboliska bety-
delser. Det är konventioner av olika slag som tillskriver det representerade 
dess symboliska attribut och dessa attributs värde. Genom att analysera den 
narrativa strukturen kan man upptäcka underliggande, dolda betydelser i en 
visuell text som annars inte är direkt uppenbara. Man kan uttrycka det som 
att det inte räcker med det vi ser utan att det även handlar om det vi med 
hjälp av vår personliga erfarenhet ser i bilden. I en traditionell konstveten-
skaplig bildanalys görs motsvarande analys genom den ikonografiska och 
den ikonologiska tolkningen av bilden. 

Den kompositionella metafunktionen är kanske den viktigaste metafunk-
tionen för den visuella kommunikationen. Enligt Kress och van Leeuwen 
(1996/2006:154-163) handlar det om att skapa ett högt informationsvärde 
och hög trovärdighet. Det är i kompositionen detta uttrycks och det avgöran-
de blir med vilka medel man skapar kohesion, koherens och en läsvänlig 
informationsstruktur i det visuella budskapet. Informationsstrukturen styr 
läsvägen genom bild och text och får på det viset betydelse för hur man som 
betraktare uppfattar budskapet. Det finns olika sätt att i en komposition sig-
nalera den icke-linjära läsordning som råder i en bild till skillnad från den på 
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förhand givna sekvenseringen i en skriven texts bestämda läsordning. Skriv-
na linjära texter och icke-lineära bilder konstituerar på det sättet två olika 
sätt att läsa och två olika kontrollerande styrsystem över innebörden. 

Läsordningen (eller läsvägen) bestäms enligt den visuella grammatiken av 
fyra organiserande faktorer för kompositionen. De i kompositionen ingående 
text- och bildelementens spatiala placeringar blir viktiga, men även fram-
lyftande av vissa element och inramningar och avgränsningar av olika slag 
har stor betydelse för hur kompositionen uppfattas. Förutom detta är använ-
dande av färger och djup och andra medel som ger realism av betydelse. 
Dessa faktorer förklaras mer ingående i följande avsnitt. 

För det första (1) görs placeringar av element i bilden efter tre spatiala 
dimensioner: vertikal, horisontell och centrum-periferi, där det viktiga är 
överst och det mer specifika nederst, där det till vänster är känt medan det till 
höger är okänt och slutligen där det viktiga är centralt och det mindre viktiga 
placerat i periferin. Den kompositionella bildanalysen utgår här ifrån att den 
västerländska läsriktningen har lett till att det som placeras till vänster upp-
fattas som det givna medan det till höger uppfattas som det nya och kanske 
mer komplicerade (Kress & van Leeuwen 2006:179ff).16

För det andra (2) används framlyftande eller förstärkande av vissa ele-
ment ofta med hjälp av färg eller kontraster, salience. Framträdande bild-
element som exempelvis personer, representationer och interaktioner fram-
ställs på ett sådant sätt att man påkallar betraktarens uppmärksamhet. Detta 
kan uppnås med t.ex. förgrundsplacering av vissa människor och föremål, 
objektens relativa storlek, kontrastverkan av ton, nyans eller färg, fokuse-
ringsgrad eller skillnad i skärpa. 

 Det som placeras 
högt upp upplevs ha högre status och vara viktigare, mer eftersträvansvärt 
och ”idealt”, medan det som placeras längst ner uppfattas som det konkreta, 
mer praktiska och handfasta. Det förra beskriver ofta hur saker kan vara, 
medan det senare visar mer påtagligt hur saker är. Högst informationsvärde 
har det som placeras i mitten och sedan avtar värdet ju längre ut i periferin 
man kommer. 

Dessutom (3) används inramningar och avgränsningar eller sammankopp-
lingar av text- eller bildelement, framing. Inramningar i en bild har att göra 
med förekomsten av gränsmarkörer, närvaro respektive frånvaro av gräns-
dragande element vilka kan utgöra linjer eller faktiska inramningar. Gräns-
markörer som inte sällan utgörs av färgval verkar för att åtskilja eller föra 
samman element i en bild, och därigenom förstärka intrycket av betraktarens 
känsla för dess samhörighet respektive åtskillnad. 

Slutligen (4) används medel för att öka trovärdigheten t.ex. genom rea-
lism eller naturtrogenhet, bilddjup, miljö och ljussättning. Modalitet be-
nämns också konvention eller verklighetsvärde och är en social konstruktion 

                                                      
16 Arabiskans läsriktning medför att bildkompositioner ändras. 

Se t.ex. www.sony-middleeast.com (ref. i Kress & van Leeuwen s. 182). 
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som inte uttrycker ideala sanningar utan skapas av betraktarnas gemen-
samma förförståelse genom att man exempelvis har samma kulturella och 
sociala bakgrund. Det som bidrar till att påverka modaliteten i en bild är 
bland annat användandet av (1) färg (mättnad, styrka), (2) kontextualisering 
(helt utan bakgrund till detaljerad bakgrund), (3) representation (från ab-
straktion till maximalt konkret återgivning), (4) djup (från avsaknad av djup 
till maximalt djupperspektiv) och (5) ljussättning (mer eller mindre rea-
listiskt gjord, skarp eller med små skillnader). 

Den interpersonella funktionen hos en bild tydliggörs genom den socio-
semiotiska analysen och gör oss medvetna om bildskaparens roll i relation 
till bilden och bildens relation till betraktaren. Bilden ska framkalla en reak-
tion hos betraktaren och helst på det från avsändaren avsedda eller önskade 
sättet. Det är enligt van Leeuwen och Jewitt (2001:140ff) framför allt tre 
faktorer i bilden som påverkar relationen och alla tre är valda av den som 
producerat eller beställt bilden: valet av avstånd till motivet, betraktnings-
vinkeln och blickkontakten mellan agenten i bilden och betraktaren. Distan-
sen avgörs av avståndet mellan fotografen, och i förlängningen mig som 
betraktare, och det avbildade. När det uttrycks i en närbild där aktören visas 
med inramningen huvud, axlar eller ännu närmare detaljerat, relaterar det till 
ett intimt/personligt förhållande. I en halvbild där aktören visas från knä/ 
midjenivå och upp ger avståndet ett mer neutralt, socialt förhållande mellan 
betraktare och objekt. Slutligen medför en helbild, där aktören visas i helfi-
gur en mer opersonlig och formell relation till betraktaren. Betraktningsvin-
keln har många gånger en avgörande effekt på hur vi uppfattar en bild. Den 
frontala betraktningsvinkeln är den vinkel som ger maximalt engagemang. 
Där ställs ett objekt i tydligt fokus. En hög betraktningsvinkel, ett fågelper-
spektiv, anspelar på ett maximalt maktutövande och medför att den avbilda-
de hamnar i underläge visavi betraktaren. En låg betraktningsvinkel medför 
däremot att den avbildades makt över betraktaren ökar. Han eller hon tornar 
upp sig och upplevs inte sällan som hotfull. Kontakten mellan betraktaren 
och bilden skapas oftast genom att en person tittar direkt mot betraktaren. På 
det sättet skapar man kontakt med åskådaren och upprättar en slags, om än 
imaginär, relation. Det görs ofta genom att det ställs krav, att den avbildade 
personen kräver något av den som tittar genom att skratta, gråta eller allvar-
ligt be om någon reaktion av något slag. Erbjudanden av olika slag, inbju-
dan, frågor eller uppmaningar, skapas genom blickkontakt, medan avsaknad 
av blick snarare blir ett påstående. Det blir mer opersonligt och används när 
en vara eller en händelse primärt avbildats för att ge information till oss sna-
rare än för att skapa kontakt. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Vuxen och andraspråksinlärare 
Vuxna andraspråksinlärare möter ofta höga krav på snabba framsteg jämfört 
med yngre barn som ska tillägna sig ett andraspråk. Vuxna förväntas kunna 
agera på ett självständigt sätt i långt fler språkliga sammanhang jämfört med 
de situationer barn rör sig i. Vuxna andraspråksinlärare har, förutom att de 
redan tillägnat sig ett eller flera språk, också nått en högre grad av kognitiv 
mognad och redan utvecklat ett begreppssystem på ett språk, vilket är till 
stor nytta i mötet med nya språk (Abrahamsson 2009, Kurvers 2000, Lind-
berg 2004a). De allra flesta har också utvecklat läs- och skrivfärdigheter på 
ett eller flera andra språk, vilket kan vara till stor hjälp i inlärningsprocessen, 
i synnerhet om språkens skriftsystem överensstämmer (Abrahamsson 2009, 
Cummins 2000, 2001). 

För studerande som inte haft möjlighet att delta i någon form av skolun-
dervisning under uppväxten bjuder inlärningen av ett nytt språk på utma-
ningar som går utöver själva språkundervisningen (Sachs 1986, Wedin 
2010). Dessa studerande behöver, parallellt med språkinlärningsprocessen, 
även utveckla läs- och skrivfärdigheter, något som i sig tar mycket tid i an-
språk och som kan upplevas som ett stort hinder både för inläraren och det 
omgivande samhället. Svårigheterna för en andraspråksläsare sammanfattar 
den norska läsforskaren Kulbrandstad (2003) på följande sätt: 

”… det som kan gjøre lesing på andrespråk vanskelig, kan være andre-
språksleserens språklige forutsetninger, lesetekniske og lesestrategiske 
forutsetninger, bakgrunnskunnskaper, innsikt i hva det innebær å forstå 
tekster, innsikt i egen lesing” (Kulbrandstad, 2003:229). 

För att man som vuxen ska kunna leva och fungera i ett nytt samhälle måste 
allt från vardagliga behov och triviala ting till livsviktiga och högst kom-
plexa frågor kunna hanteras genom det nya språket. Men det handlar inte 
bara om språk. Livet i det nya samhället kräver också social och kulturell 
kunskap av ett annat slag än den som styrt ens liv och handlande i hem-
landet. Språk och kultur är intimt sammankopplade och språket är i allra 
högsta grad också ett uttryck för kulturella synsätt och värderingar. Andra-
språksinlärning innebär därför även tillägnandet av kunskap om nya och 
delvis annorlunda sätt att tänka, leva och fungera i samhället. Språket som 
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grammatiskt system, vokabulär och uttal är väl utforskat och beskrivet och 
därmed också relativt lätt att få tillgång till genom språkundervisning. Språ-
ket som kulturellt uttryck är betydligt mer diffust och svårtillgängligt och 
dessutom avsevärt svårare att få grepp om. Den kulturella och sociala kom-
petensen inbegriper kunskap som förutsätts och förväntas i samband med en 
mängd vardagliga aktiviteter och sysslor relaterade till olika vuxenroller som 
konsument, hyresgäst, bilägare, förälder, skattebetalare, väljare och vårdta-
gare. 

3.1.1 Sfi-undervisning 
De skilda syften som olika intressenter har med sfi-utbildningen gör under-
visningen komplicerad på många plan. Sfi är självklart en kvalificerad språk-
utbildning sedd utifrån de utbildningspolitiska mål som är fastställda av 
riksdagen och uttryckta genom kursplanen (SKOLFS 2009:2). Samtidigt ses 
den som en förutsättning och grund för delaktighet och integration i det 
svenska samhället genom de integrationspolitiska mål utformning (SOU 
2003:77, Stadskontoret 2009). Dessa mål blir tillsammans med, det på kom-
munal nivå kanske mest framträdande, arbetsmarknadspolitiska målet med 
förberedelse för individens snabba inträde på arbetsmarknaden, för att nå 
egenförsörjning inte sällan konfiktskapande. 

Sfi organiseras i tre olika studievägar som var och en består av två kurser. 
Studieväg 1 (kurs A och B) är tänkt för invandrare som är analfabeter eller 
kortutbildade. Studieväg 2 (kurs B och C) och 3 (kurs C och D) har en snab-
bare studietakt och mer avancerade mål. Styrdokumenten gör det möjligt för 
studerande att kombinera eller integrera kurser inom sfi med studier i grund-
läggande eller gymnasial vuxenutbildning, praktik, förvärvsarbete eller an-
nan sysselsättning. Kursplanen för sfi är sedan 2007 utformad som en ren-
odlad språkkursplan då den samhällsorientering som tidigare varit en del av 
sfi lyfts ut för att i stället tillhandahållas skild från språkutbildningen och i 
mån av behov på modersmålet.17

Sfi-undervisningen ska förbereda deltagarna för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet

 En annan förändring som genomfördes i 
och med denna kursplan var att läs- och skrivinlärningen, som tidigare sked-
de inom ramen för grundläggande vuxenutbildning, numera även sker inom 
ramen för studieväg 1. Den kommunala vuxenutbildningen har enligt Vux-
enutbildningslagen (5 kap 3§) (Regeringskansliet 2005) ett ansvar att erbjuda 
alla medborgare möjligheter att tillägna sig en grundläggande utbildning. 

18

                                                      
17 Se delbetänkandet SOU 2010:16 Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv 

samt slutbetänkandet SOU 2010:37 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet. 

 och ett uttryck för detta är att kunna delta i förekommande 
demokratiska händelser i det nya samhället (Regeringskansliet 2005, Skol-
verket 2009:335). Kursplanen beskriver även att ”Sfi karaktäriseras av att 

18 Förordning om Sfi finns i Vuxenutbildningslagen 7 kap 1-6§. 
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eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga vilket innebär att kunna 
kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov.” (Skolverket 
2006). Baynham (2006:25) uttrycker i följande citat hur han ser på vad som 
ska prägla en klassrumsmiljö i ett vuxenpedagogiskt sammanhang. Miljön 
ska vara ”a complex communicative space criss-crossed with the traces of 
other communicative encounters and discourses both institutional and every-
day…”. Kursplanen för sfi uppmanar också till att innehållet ska vara sådant 
att sfi-deltagaren ska ”utveckla sin interkulturella kompetens genom att re-
flektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i 
vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige.” 

I nybörjarundervisning där lärare och studerande ofta ännu inte har något 
gemensamt språk och där de studerande kanske inte heller kan använda 
skriften för att utveckla kunskap kan bilder bli ett oumbärligt medel för 
kommunikation. En studie av sfi-lärares val av läromedel (Franker 2007) 
visade att användningen av bildmaterial var omfattande och bestod av såväl 
autentiskt vardagsmaterial som förproducerade bilder/kort avsedda för barn. 
Lärarna gjorde sina val av undervisningsmaterial utifrån sina uppfattningar 
om deltagarnas möjligheter att tolka och förstå olika typer av bilder. Fran-
kers analys visar dock att dessa föreställningar i vissa fall riskerar att leda till 
en icke avsedd infantilisering och andrafiering av deltagarna. 

En outnyttjad resurs i detta sammanhang utgörs av deltagarnas moders-
mål, en resurs som i mycket begränsad omfattning har tagits tillvara i andra-
språksundervisning för vuxna invandrare i Sverige (Skolverket 2003, Mörne-
rud 2010). Med tanke på det stora antal språk som finns representerade i 
denna målgrupp ligger förklaringen till detta säkert många gånger på det 
logistiska och praktiska planet. Svårigheterna med att tillfredsställa de 
mycket omfattande behov av kompetenta lärare för olika modersmål i kom-
muner med varierande behov och verksamhetsomfattning är uppenbara. 

Australiensisk forskning (Murray 2005) har dock visat att modersmålet i 
synnerhet för kortutbildade kursdeltagare kan användas på många olika sätt. 
Det kan fungera som ett viktigt stöd för lärande och andraspråksutveckling 
genom att bidra till att reducera stress och oro och öka möjligheterna till en 
djupare förståelse av innehållet i undervisningen. Berit Lundgren (2005) 
följde i sin avhandling fem kvinnor i en alfabetiseringskurs under tillägnan-
det av det svenska språket och grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Fo-
kus för studien var kvinnornas uppfattningar av sitt lärande och framförallt 
hur deras sociokulturella gemenskaper påverkade språklärandet. Lundgren 
betonar bland annat vikten av att man inom undervisningen prioriterar socia-
la strukturer som uppmuntrar till kommunikation och interaktion mellan 
deltagare från olika kulturella gemenskaper eftersom detta verkar möjliggöra 
en utveckling av relationer och identiteter och öka meningsfullheten i livet i 
det nya samhället. 
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3.1.2 Vardagslitteracitet 
Ett flertal etnografiskt inriktade studier under senare år (Barton & Hamilton 
1998, Blackledge 2000, Blommaert 2005, Fingeret 1983, Heath 1983/1996, 
Rockhill 1993) har undersökt hur människor använder sina läs- och skriv-
färdigheter i sitt dagliga liv och hur de värdesätter dessa färdigheter i relation 
till sina egna sociala mål och syften. Martin-Jones & Jones (2000) har också 
uppmärksammat olika aspekter på de kulturella och sociala situationer som 
människor i flerspråkiga miljöer deltar i och hur läsande och skrivande på de 
olika språken både interagerar med och kompletterar varandra. I dessa stu-
dier beskrivs ofta konkreta händelser, tillfällen och dagliga aktiviteter, s.k. 
literacy events, där litteraciteten ofta ses som en gemensam angelägenhet för 
gruppen/familjen snarare än för individen, vilket innebär att individers fulla 
behärskning av läs- och skrivfärdigheter inte ses som nödvändig. Ofta sam-
arbetar man istället kring tolkningen av en text, ett brev eller en annons i en 
tidning och man kan därför även tala om ett slags collaborative literacy, där 
ansikte-mot-ansikte-relationer som annars brukar hänföras till enbart muntlig 
kommunikation är en viktig del i läsandet av texten (Shuman 1983). 

Precis som i de flesta ”västländer” ses läs- och skrivkunnighet i det 
svenska samhället ofta som en individuell färdighet, en syn som myndigheter 
också agerar utifrån. Många vuxna med ingen eller mycket kort formell ut-
bildning kan dock ha sociala nätverk omkring sig och utveckla strategier för 
hanterandet av ”literacy events”. Inga-Lena Rydén visar i sin fallstudie ”Lit-
teracitet och sociala nätverk ur ett andraspråksperspektiv” (2007) att sociala 
nätverk spelar en avgörande roll för både möjligheter till andraspråks-
utveckling och till strategier för hanterande av dagliga situationer som kräver 
läs- och skrivförståelse. Rydén följde tre vuxna invandrare, med ingen eller 
mycket begränsad skolbakgrund, i alfabetiseringsundervisningen och var-
dagslivet. Studien bygger på intervjuer, deltagande observationer och vecko-
scheman där informanterna fyllde i sina skriftspråkliga kontakter under en 
vecka. Den etnografiska ansatsen möjliggjorde en nära inblick i nätverkens 
roll för individernas möjlighet att hantera skriftspråkliga sammanhang och 
miljöer, dvs. till social delaktighet i samhället. Resultatet pekar på nödvän-
digheten att i undervisningen ta reda på och utveckla de strategier och erfa-
renheter deltagarna har av att interagera med verbala såsom visuella texter. 

3.1.3 ”Analfabeters” språkinlärning 
Vuxna med ingen eller mycket begränsad litteracitet deltar sällan i studier 
som behandlar vuxnas andraspråksinlärning eller språkutveckling i allmän-
het19

                                                      
19 Studies in Second language acquisition (SLA). 

 och Bigelow och Tarone (2004:68) menar därför att det finns anledning 
att ifrågasätta vilken giltighet och relevans studier kring mer litterata inlära-
res språkutveckling och undervisning har för kortutbildade vuxna inlärare: 
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Reseachers should carefully test the hypotheses they have made about how 
literacy level may affect some key areas of SLA. Although including them 
will take considerable effort, studying less educated, less literate L2 learners 
will contribute to SLA theory. 

I USA har forskare som Bigelow och Tarone (2004) dock på senare tid in-
tresserat sig för denna som de säger ”hittills osynliga” grupp vuxna språk-
inlärare. I Nederländerna har Kurvers (2000) och Kurvers, van Hout & Val-
len (2008) bidragit med den hittills mest omfattande lingvistiska studien 
inom detta fält där vuxna analfabeters tolkningar och förståelse av bilder, 
symboler och skrift jämförs med litterata vuxna invandrares samt med äldre 
förskolebarns tolkningar av samma material. De vuxna illitterata hade kän-
nedom om skriftspråkets olika funktioner och kände även igen betydligt fler 
grafem än förskolebarnen i studien. Liksom de yngre barnen hade de vuxna 
illiterata dock svårigheter att tolka gatuskyltar, affärsnamn och affischtavlor 
tagna ur sin kontext. Studien kan tjäna som utgångspunkt för vidarestudier 
av vad som kännetecknar illitterata vuxnas andraspråksinlärning och ge stöd 
för utvecklandet av en alfabetiseringsundervisning som möter de studerande 
som kompetenta vuxna. 

Inom den svenska och nordiska andraspråksforskningen finns idag myck-
et få studier om extremt kortutbildade vuxnas litteracitetsutveckling och 
andraspråksutveckling. Trots att utvärderingar upprepat har visat att det be-
hövs ökade kunskaper om dessa studerande och deras speciella förutsätt-
ningar, erfarenheter och behov (Skolverket 1997, 1998, 2003a-b, SOU 
2002:27) finns inte heller mycket forskning om alfabetiseringsundervisning i 
en svensk eller nordisk kontext. (Hvenekilde et al. 1996, Alver & Lahaug 
1999, Franker 2004, Lundgren 2005, Wedin 2010). 

3.2 Politiska affischer och retorik 
De verbala politiska affischerna var de som först började användas i Sverige. 
Mot slutet av 1800-talet kunde man se dem på stan uppmana till demonstra-
tioner eller kalla till politiska möten.20

Flera partier använder fortfarande affischbudskap med enbart text trots att 
möjligheterna till bildreproduktioner tekniskt sett numera är enkla att produ-
cera. Vigsø (2004:196) lyfter fram tre olika anledningar till detta. Det kan 
vara det verbala mediets höga och mer seriösa status speciellt i argumenta-
tionssammanhang eller att affischerna under valkampanjen kombineras och 

 De första mer riktade valaffischerna 
med budskap om att rösta och att rösta på särskilda partier dök upp strax 
efter år 1900 (Nittve & Lindahl 1979). 

                                                      
20 186 politiska affischer upp till B2-format från 1885–1908 finns att se i full skala 

i Kungliga bibliotekets affischsamling. I digitaliserad form kan de ses via www.libris.se 
på sökord ’valaffischer’. 
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kompletteras med andra medier, t.ex. filmer, broschyrer och framträdanden, 
eller att det är svårare att i bild uttrycka underförstådda budskap som är van-
ligt förekommande i valaffischer. Kanske kan man även tänka sig att man 
ansett att den retoriska effekten skulle bli mindre om verbaltexten skulle 
störas av bildelement. Bara tre av de åtta politiska partierna i 2002 års val-
kampanj använde sig av bildaffischer. Trenden under 1990-talet tyder enligt 
Vigsø (2004:200) på att tron på bildaffischen som kommunikativt redskap 
har försvagats. Kandidataffischerna är dock fortfarande populära och van-
liga. Deras syfte är ju att ge politiken ”ett ansikte” men även att föra fram 
och göra kandidaterna kända för allmänheten, bygga upp personens image 
genom att framställa henne eller honom på ett speciellt sätt. 

Mer grundläggande sociosemiotiska analyser av bild har sedan länge haft 
fokus på reklam och olika kommersiella produkter t.ex. Björkvall (2003). 
Först på senare tid har forskningen riktats mot samspelet mellan bild och text 
i läromedel (Bezemer & Kress 2009, Nygård Larsson 2009). Ur ett textteore-
tiskt perspektiv har bl.a. Karlsson och Ledin (2000), undersökt multimodala 
texter i veckotidningar och på webbsidor. Partipolitiska valaffischer verkar 
dock i detta avseende vara ett relativt lite beforskat område. Dock har Lars-
son (1991), Bassman (2000), Nord och Strömbäck (2003) tillsammans med 
den analys av visuell retorik i 2002 års valaffischer som Vigsø (2004) redo-
visar ur olika perspektiv, belyst valaffischernas funktion som kommunika-
tionsmedel i valrörelser. Götlunds genomgång av valaffischer i ”Demokra-
tins estetik” (1999) och Veitebergs översikt av norska affischer (1998) visar 
båda med stöd av konst- och bildvetenskapliga analyser bl.a. hur de politiska 
budskapens visuella uttryck alltmer har kommit att likna reklamens bild-
språk. 

3.2.1 Retoriska budskap i reklam och propaganda 
Retoriska analyser inbegriper talaren och mediet och den kontext i vilken 
tolkningen sker. De traditionella retoriska medlen för att övertyga gäller 
fortfarande. All reklams och propagandas mål är att utforma budskapet så att 
det behagar, berör, och informerar21

Reklam är den mest tydliga typen av institutionell propaganda och som 
mottagare ”serveras” man ofta reklam och annan propaganda utan att kunna 
välja själv (Jowett & O’Donnell 1992). En reklamaffisch har också samma 

. Man ska tilltala förnuftet genom logos-
argument, nå känslorna genom patos och säkra trovärdigheten genom etos-
argument (de Mooij 1998, Mral & Larsson 2004, Vigsø 2005). Undersök-
ningar av samhällskampanjer med fokus på övertalningskampanjer av Willi-
am McGuire (2001:24ff) bekräftar att det är sändarens förmåga att visa tro-
värdighet som tillsammans med förmågan att få mottagaren att känna likhet 
och gemenskap som ger styrkan i ett budskap.  

                                                      
21 ’delectare’, ’movere’ och ’docere’ (lat.). 
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mål som ett propagandatal. Båda ska ge ett enkelt svar på en svår fråga, lad-
da svaret med kraft och göra svaret lätt att uppfatta och minnas samt skydda 
det från tvivel (Hellspong 1992:207). Den epideiktiska retoriken som åter har 
kommit i ropet är en retorik som syftar till att skapa gemenskap kring en 
vara och dess användning till skillnad från den advokerande retoriken som 
istället fokuserar på varans egenskaper. Denna fokusering på gemenskap och 
”mjuka” värden verkar också vara en retorik som från reklamens värld förts 
över till den mer seriösa valpropagandans affischer (Vigsø 2004). Man kan 
med fog påstå att reklamens retorik och valpropagandans närmat sig var-
andra. 

I en valaffisch är det framför allt logotypen och auktoritativa personer, 
som partiledaren, som ska signalera trovärdighet (etos). Logosargumenten är 
ofta svårkontrollerade i en valaffischtext men utlovar inte sällan effekter och 
lösningar på problem. De kan därmed komma att likna patosargument som 
är den typ av argument som är helt dominerande i valpropaganda. De senare 
har som syfte att tilltala mottagarens djupare känslor och önskningar såväl 
som rädslor och fördomar (Vigsø 2004). Bildelementen i en valaffisch får 
ofta bära patosargumenten. 

3.2.2 Visuell retorik 
Genom att utnyttja tre olika visuella retoriska funktioner (Kjeldsen 2002), 
den ikoniska, den konventionella och den grafiska, kan de politiska partierna 
bygga upp sina valaffischer. Den ikoniska appellerar genom att den liknar 
något som väcker igenkänning hos åskådaren och genom det framkallar 
emotioner (patos) – en känsla av att man ser personer, platser med egna 
ögon. Realistiska fotografiska miljöer med vanliga, trevliga människor som 
liknar väljarna kan i valaffischer ge en sådan effekt. Den konventionella 
arbetar med mer godtyckliga, arbiträra koder och konventionella, summe-
rande symboler som den stiliserade röda rosen som symbol för socialdemo-
kraterna, den gröna fyrklövern för centerpartiet eller den röda färgen som 
symbol för socialistiska vänsterpartier i allmänhet. Den grafiska retoriska 
funktionen vill genom utformningen av bilden och utnyttjandet av grund-
läggande grafiska element lyfta fram och tydliggöra vissa retoriska syften. 
Det görs i valaffischerna bl.a. genom användningen av speciella typsnitt och 
färger (se vidare kapitel 6 där valaffischanalyserna redovisas). Dessa retoris-
ka funktioner kan jämföras med de tre metafunktioner som en visuell text 
har (ideationell, kompositionell och interpersonell) och som blottläggs i en 
sociosemiotisk analys (se presentation i avsnitt 2.3.3). 

3.2.3 Manifest eller latent retorik 
Det finns egentligen inga passiva mottagare och modern läsforskning utgår 
ifrån att det alltid sker en medproduktion av betydelse i läsningen av en text 
(Elbro 2004, Eco 1979, McCormick 1994, Martin & White 2005, Wallace 
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2003). Det förhindrar dock inte avsändaren eller producenten av ett medde-
lande att försöka styra tolkningen av texten genom att använda det Kjeldsen 
(2002:45-51) kallar för manifest respektive latent retorik. Dessa två retoriska 
paradigm är tydliga i valaffischers retorik där den manifesta utmärks av en 
öppen argumentation där visuella och verbala argument kombineras med 
klart formulerade slutsatser medan den latenta är mer underförstådd och 
outsagd. Den sistnämnda kräver enligt Vigsø (2004:89f) en mer aktivt del-
tagande läsare som har tillgång till det han kallar ett mer ”elaborerat lexi-
kon”. Valaffischer produceras för två olika målgrupper, säkra eller osäkra 
väljare. De säkra väljarna ska mötas av den s.k. latenta retoriken som också 
är röstsamlande medan man försöker locka de osäkra väljarna med en tydli-
gare manifest retorik som också syftar till att vara röstflyttande. Den sist-
nämnda vill uppmana eller avråda läsaren från att rösta på ett visst parti eller 
få dem att ändra ståndpunkt. När Vigsø (2005) undersökte avsändarnas reto-
rik och avsikt med valaffischerna i 2002 år valkampanj fann han att det 
största problemet var att den latenta argumentation som till stor del används 
också enbart var framställande, epideiktisk. Den latenta retorikens främsta 
syfte är att stärka redan existerande hållningar hos mottagaren och förutsätter 
att han eller hon själv kan (re)konstruera budskapet. Retoriken kräver dess-
utom ofta att man som läsare har kunskap om avsändarens politiska/ideolo-
giska ståndpunkt för att kunna ta till sig budskapet. Vigsø (ibid.) frågar sig 
vem som är valaffischens egentliga mottagare. När så mycket krävs för att 
”förstå” valaffischen blir det svårt att attrahera nya väljare utanför den egna, 
redan ”frälsta”, övertygade kretsen. 

3.3 Interaktion och betydelseskapande 
Det dialogiska i situationen blir centralt och såväl sociosemiotiker som 
många receptionsforskare och språkforskare baserar numera sina analyser på 
Bakhtins (1986) syn på dialogen som något grundläggande mänskligt. Det 
interaktionella mötet är kärnan i McCormicks läsmodell och hos receptions-
forskare som fokuserar på interaktiviteten mellan text och läsare (Langer 
1995/2005, Molloy 2002, Thorsson 2005, Bomarco 2006). Hos sociosemio-
tiker (Kress & van Leeuwen 1996/2006) är den interpersonella funktionen 
hos den visuella texten avgörande för hur texten uppfattas av läsaren. Denna 
studie vilar på en dialogisk grund och hämtar sin näring från såväl recep-
tionsforskning som den sociosemiotiska forskningen som presenteras i detta 
kapitel. 

3.3.1 Läsning som kognitiv och social process 
För att kunna läsa behöver man både kunna följa bokstävernas väg över si-
dan och koda om dem till ljud, men för att det ska kunna kallas läsning mås-
te dessa ljudkombinationer betyda något för oss. För de flesta sker detta au-
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tomatiskt när man läser en text på ett språk som man kan och läsning blir 
helt enkelt något man bara gör utan att behöva tänka så mycket när man väl 
har lärt sig att läsa. Men den egentliga processen är förstås långt mer komp-
licerad och blir tydlig just i relation till dem som på olika sätt har bekymmer 
med sin läsning; nybörjarläsare i olika åldrar, personer med läs- och skriv-
svårigheter och de som försöker läsa på ett språk de ännu inte behärskar, dvs. 
andraspråksläsare av olika slag. Det visar sig också tydligt i mina data hur 
komplicerad läsprocessen är och vilken betydelse den får för de kortutbil-
dade och deras tolkningar av bild/textbudskapen. 

Läsning sker alltid i ett socialt sammanhang. Läsforskare världen över är 
tämligen överens om att läsning som kognitiv aktivitet aldrig bara är indivi-
duell, det vill säga att den enbart sker inuti någons hjärna (Barton 2007, Be-
ach 1993, Kulbrandstad 2003, Liberg 2004, Lundberg 2010, McCormick 
1994, Wallace 2008). Denna syn på hur läsprocess och läsutveckling går till 
är en central förutsättning även för denna studie. Läsning kräver både kogni-
tiva färdigheter och sociala erfarenheter för att fungera på önskvärt sätt eller 
som McCormick uttrycker det: 

Reading is never just an individual, subjective experience… it is a cognitive 
activity, like every act of cognition, always occurs in social contexts 
(McCormick 1994:69). 

Precis som forskare inom New Literacy Studies-inriktningen (Street 1995, 
Barton 2007) och etnologen och lingvisten Shirley Brice Heath (1983/1996) 
ser McCormick inte på läs- och skrivfärdighet som något som endast görs i 
skolan för att förstå och lära sig, utan något som görs hela tiden och i alla 
kontexter. Senare tids syn på litteracitet som en mycket kulturspecifik och 
situerad aktivitet kan även illustreras av Serpell (2000) som menar att man 
socialiseras in i att behärska de aktiviteter som kräver litteracitet utifrån de 
villkor som råder där man befinner sig. 

Becoming literate means becoming a member of a community of practice 
and thereby mastering the cultural-meaning system that informs the literate 
activities of the community (Serpell 2000:451). 

I all text och i allt textläsande finns det också en kritisk dimension. För-
mågan att läsa kritiskt innebär att man kan sätta texter i relation till sig själv 
och även sätta dem i relation till olika sociala förhållanden. Läsning är en 
social process, som äger rum i en väv av sociala situationer och man ska i 
förlängningen kunna använda det lästa för att på ett kritiskt sätt agera för 
t.ex. politiska förändringar i sin omgivning och i det samhälle man lever 
(Freire & Macedo 1987, McCormick 1994:49, Muspratt, Freebody & Luke 
1997, Wallace 2003, Norton & Toohey 2004). 
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3.3.2 En interaktionell och ideologisk läsmodell 
McCormicks (1994:69ff) teoretiska modell över läsprocessen är inspirerad 
av Wolfgang Isers interaktionsteori (1974, 1978) om hur förutsättningar för 
läsning konstrueras i själva texten där den centrala tanken är att läsarens 
interaktion med texten redan är förstrukturerad och på så sätt bestämd av 
texten och således finns inbyggd i den. Iser talar om detta som den implicita 
läsaren (se vidare avsnitt 3.3.4). Men modellen har även likheter med sche-
mateorin (Andersson 1984) som bygger på antagandet att läsaren uppfattar, 
kategoriserar och systematiserar all ny information utifrån sina tidigare erfa-
renheter och värderingar. Det är dessa förutsättningar, som kan vara medvet-
na eller omedvetna, som tillsammans med textens struktur styr mötet mellan 
dem, ett möte som enligt McCormick snarare är att beteckna som en kamp. 
Denna interaktionella läsmodell har en ideologisk förankring genom att, 
förutom läsaren och texten, även den sociokulturella kontexten är med som 
en jämbördig och viktig partner. McCormick ser den faktiska läsaren som ett 
socialt subjekt och texten som en social produktion där båda parter är ge-
nomsyrade av sina respektive förutsättningar när de möts under läsakten. Det 
handlar om att bådas repertoar måste passa den andra för att ett lyckat möte 
ska ske. Med McCormicks vokabulär är det en matchning av repertoarerna 
som måste ske för att interaktionen ska aktiveras och för att det ska bli en 
fungerande litteracitetshändelse. 

McCormick utgår från Isers repertoarbegrepp men delar upp det i en all-
män och en litterär repertoar som både läsaren och texten medför till läs-
mötet och som påverkar de föreställningar som byggs upp. De sociokulturel-
la ramarna för hur texten produceras och reproduceras får betydelse för hur 
den uppfattas av läsaren. McCormick (ibid. :72) påpekar att även om man 
kan analysera och bestämma en texts repertoar i en specifik läskontext måste 
man vara medveten om att aspekter av repertoaren förändras när kontexten 
förändras. Denna uppfattning delas av Karlsson (2007) i en diskussion om 
vad som händer när texter rekontextualiseras. Den repertoar som byggs in i 
texten påverkas oundvikligen av de i samhället rådande diskurserna och ide-
ologierna. Detta gäller även läsarens repertoar där den allmänna repertoaren 
omfattar läsarens allmänna kunskaper men också attityder och värderingar 
medan den litterära repertoaren är mer specifik och består av tidigare läsupp-
levelser och av kunskap om vanliga litterära konventioner. Repertoaren kan 
liknas vid ett komplext nätverk som ständigt får impulser inifrån såväl som 
utifrån och som själv påverkar sin omgivning. 

The reader’s repertoire can perhaps be conceptualized as a complex network 
of discourses that have the potential to interact with each other as well as 
with the larger culture (McCormick 1994:71). 

Modellen utgår från att samhällets ideologi påverkar och är medskapare till 
både läsarens och textens repertoarer. De respektive repertoarerna består 
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således av allmänna kunskaper och erfarenheter, general knowledge, men 
också av specifika kunskaper, literate knowledge. Läsarens och textens res-
pektive repertoarer möts sedan i reading interface, läsningens kontaktyta 
(Olin-Scheller 2006:33), gränssnittet där läsningen sker.22

Viktigt att påpeka är att varken läsarens eller textens båda repertoarer är 
statiska utan i ständig förändring, påverkade av temporala och kontextuella 
faktorer. Samma text upplevs sällan exakt på samma sätt. En bok vi läste i 
tonåren upplevs tjugo år senare ha helt andra kvaliteter än de man upp-
skattade då. En debattartikel får andra dimensioner när man läser den ensam, 
tillsammans med andra meningsfränder eller med motståndare.  

 Där pågår den 
process och det interaktionella möte mellan text och läsare som McCormick 
kallar transaktion och där mening konstrueras genom de båda repertoarernas 
samspel. Hur litet eller hur stort avståndet är mellan läsarens och textens 
repertoar blir avgörande för läsarens uppfattning och förståelse av texten. 
Antingen samspelar läsarens och textens repertoarer utan större problem och 
texten lever då upp till läsarens förväntningar av den eller också missar de 
varandra och läsaren avvisar eller missförstår texten. En tredje variant är om 
läsaren förstår textens repertoar men motsätter sig dess avsedda slutsatser.  

 
Figur 3:1. McCormicks interaktionella, ideologiska läsmodell (1994:73). 

                                                      
22 De svenska begrepp jag använder är hämtade från Olin-Scheller (2006). 
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McCormick menar att hennes modell som växt fram i undervisnings-
sammanhang inte bara kan användas för analys av skönlitterära texter utan 
med fördel kan överföras till andra typer av texter. I denna studie appliceras 
modellen på en brukstext som även innehåller bild. De valaffischer som är 
centrala i studien är multimodalt uppbyggda och består av både text- och 
bildelement som på olika sätt samverkar. Jag använder läsmodellens all-
männa repertoarbegrepp men istället för den litterära repertoaren, som är 
anpassad till receptionsundersökningar med skönlitterära texter, används 
begreppet specifik repertoar som då anpassas till valaffischernas genre och 
mina informanters sociokulturella erfarenheter och intresse för samhälls-
frågor och politik (se 5.1.2). 

Hos McCormick är den ideologiska dimensionen självklart närvarande i 
alla texter och något som, mer eller mindre medvetet, påverkar läsaren under 
läsakten. De värderingar och värden, idéer och föreställningar som till-
sammans formar ett samhälles kulturella och ideologiska fundament finns 
inskrivna i det språk, de normer och regelsystem, de kulturella koder som 
konstituerar såväl text som läsare (McCormick 1994:72ff). 

Ideology works to make some things appear more natural to write; 
it also works when we read to suggest what is natural, concealing struggles 
and repressions, forcing language into conveying predominantly those 
meanings reinforced by the dominant forces of society 
(McCormick 1994:75). 

Detta är ett förhållningssätt som präglat mitt eget sätt att se på interaktion 
med texter, inte minst under mitt arbete som lärare inom sfi. Marie Carlsons 
kritiska granskning av sfi-läromedel (2002) visade även det hur samhällets 
rådande värderingar avspeglades, mer eller mindre medvetet, i sfi-läromed-
lens innehåll och utformning. Även i mitt eget licentiatavhandlingsarbete 
(Franker 2007:99ff) blev det tydligt att lärarna i sina val av bildmaterial för 
undervisningen påverkades av samhällets underliggande ideologiska mönster 
och värderingar. Dessa uppfattningar var dock inte alltid uttalade och för-
modligen var lärarna i varierande grad medvetna om denna påverkan. Även i 
studier med textanalytiskt fokus betonas numera vikten av att ta med kontex-
tuella faktorers påverkan på läsakten, inte bara de som finns inbyggda i tex-
ten utan situationella och intertextuella faktorer, såväl som mer övergripande 
ideologiska och sociokulturella faktorer som påverkar text och läsare. 

En visuell text, till exempel en tidningssida som innehåller både bild- och 
textelement, är också ett semiotiskt rum. Karlsson och Ledin (2000:23) defi-
nierar det som ”en konventionellt (och inte sällan materiellt) avgränsad två-
dimensionell enhet inom vilken läsaren tolkar textbildande element som 
sammanhängande”. Denna sammanhållande tolkning möjliggörs genom att 
mer eller mindre tydliga referentiella bindningar mellan visuella och verbala 
element finns inbyggda i kompositionen eller skapas av läsaren. Karlsson 
och Ledin (2000) visar med exempel ur veckopress och hemsidor att den 
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kohesion som finns i den visuella texten som helhet består av visuellt rums-
liga samband, även om det inom verbaltexterna också finns linjära samband. 
Björkvall (2003) bygger i sin studie av reklamannonser vidare på samma 
resonemang men benämner den helhet han analyserar visuellt rum. Denna 
benämning kommer även att användas för valaffischmaterialet i denna stu-
die.23

Läsningen av ett bild- och textbudskap eller en visuell text är inte heller 
enligt Baldry och Thibault (2005) läsning av två separata kommunikativa 
system, som kanske förväntas komplettera en underliggande lingvistisk me-
ning, utan en multimodal texts mening är resultatet av de sätt på vilket ele-
menten från de två olika semiotiska resurssystemen; texter och bilder, sam-
verkar och skapar en större helhet. 

 

Multimodality refers to the diverse ways in which a number of distinct 
semiotic resource systems are both code played and co-contextualised 
in the making of a text-specific meaning (Baldry & Thibault 2005:21). 

Meningsskapandet blir då den process, den aktivitet, som genomförs för att 
konstruera dessa relationer mellan de olika ingående elementen. För att ana-
lysera dem behöver de särskiljas men samtidigt ska de slutligen tolkas till-
sammans i den övergripande helhet som de är med och skapar under me-
ningsprocessen. I och med att en visuell text inte kräver en strikt lineär läs-
ning medför det att varje läsare har möjlighet att göra sina egna val av vad 
som ska fokuseras och i vilken ordning det ska ske och kan på detta vis ska-
pa sin egen unika läsordning. Samtidigt medför icke-lineariteten i den visuel-
la texten också att designen kräver kodade bilder med högt symbolvärde,24

3.3.3 Läshändelsens tre kontexter 

 
gärna med stereotypa karaktärer och noggrann struktur, för att få kontroll 
över betydelsen. Det är i huvudsak spänningen mellan dessa förutsättningar 
och val som interaktionen iscensätter (se vidare avsnitt 3.3). 

Varje läshändelse situeras genom att den samtidigt ingår i eller påverkas av 
tre olika typer av kontexter (Hellspong & Ledin 1997:47ff). Det är dels den 
närliggande situationskontexten men också den intertextuella kontexten25

I situationskontexten ingår syftet med läsningen och att läsningen sker på 
en viss plats under en viss tid. Vem som bestämt detta blir viktigt i samman-
hanget. Mottagaren respektive avsändaren av texten och deras sociala rela-

 
och den mer övergripande kulturkontexten.  

                                                      
23 I detta sammanhang bör den praktiska, klargörande och utförliga genomgång av multimodal 

analys av visuella texter som Björkvall (2009) följer upp sin studie med nämnas. Den är 
i många stycken ett pionjärverk för svenskt vidkommande inom området. 

24 Highly coded images. 
25 För multimodala budskap kan man kanske tala om ett slags intervisualitet i analogi med 

begreppet visuella texter för meddelanden/budskap som består av både bilder och texter. 
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tion är också en viktig aspekt av analysen och också om rollerna är symmet-
riska eller asymmetriska dvs. hur maktfördelningen ser ut. I situations-
kontexten finner vi även syftet med texten vilket uttrycks av genrens känne-
tecken och koder. Beroende på avsändarens kommunikativa syfte med texten 
används breda koder (= vi vill nå många) eller smala koder (= vi vill nå in-
vigda). 

Den intertextuella kontexten är antingen vertikal eller horisontell. Vertikal 
intertextualitet innebär att en text är påverkad av en viss tradition och därför 
ser ut på ett visst sätt och har en viss typ av innehåll, t.ex. är de valaffischer 
som visar en porträttbild av partiledaren mest genretypiska och identifieras 
förmodligen lättast som just exempel på valaffisch. En horisontell inter-
textualitet betyder att texten har samband med texter inom andra områden 
och verksamheter, t.ex. att vissa valaffischer liknar reklam och därför kan 
förväxlas med reklam. Hit hör även allusioner – att man i text eller bild allu-
derar till något tidigare känt, ofta gemensamma kulturella, litterata eller so-
ciala erfarenheter. Även intervisualitet, dvs. hur bilder refererar till varandra, 
som diskuteras av Waern, Pettersson och Svensson (2004:48ff), är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till i en analys av visuella texter. 

Den tredje typen av kontext är kulturkontexten, som ofta förmedlas via si-
tuationskontexten. Kulturen kan vara av materiell, social eller andlig art. 
Materiellt är det frågan om den teknik och de redskap vi använder för att 
skapa och kommunicera våra texter i samhället. Socialt är det frågan om våra 
sätt att handla och agera i relation till olika kommunikativa behov som vi har 
och andligt är det de värderingar, trosföreställningar och attityder som mer 
eller mindre medvetet styr våra handlingar och vårt förhållningssätt till om-
världen. 

Centralt för denna studie är just en mottagarorienterad tolkning, en tolk-
ning som sätter användarna och deras reception i centrum och fokuserar på 
hur de agerar för att förstå bild- och textbudskapet de konfronteras med. I 
denna studie görs en ”en tolkning av andra graden” (ibid.) eftersom det är 
informanternas tolkningar av texten som tolkas. Ovan nämnda tre kontexter 
appliceras på och används för att analysera hur läsarens repertoar aktiveras 
under tolkningstillfället samt för att kunna se vad som ingår i valaffischernas 
repertoar. 

3.3.4 Modelläsare och empiriska läsare 
Umberto Eco diskuterar och exemplifierar i ”Six walks in the fictional 
woods” (1994) samspelet mellan läsaren och texten och introducerar de två 
olika läsarna av texten. Han skiljer på den faktiska och på ett vis oberäkne-
liga, levande läsaren och den implicita, förutsägbara läsaren som han kallar 
modelläsaren (il Lettore Modello). I varje text, film eller bild skapas led-
trådar för den avsedda tolkningen som den ideala läsaren förutsätts upptäcka, 
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men som den faktiska, empiriska läsaren kanske inte upptäcker eller helt 
enkelt nonchalerar. 

The model reader of a story is not the empirical reader. The empirical reader 
is you, me, anyone, when we read a text. Empirical readers can read in many 
ways, and there is no law that tells them how to read, because they often use 
the text as a container for their own passions, which may come from outside 
the text or which the text may arouse by chance (Eco 1994:8). 

Eco (ibid. :10f) menar att en författare ofta använder sig av speciella genre-
markörer för att leda sina läsare till rätt tolkning men att markörerna inte 
sällan är tvetydiga eller oklara. Han betonar även att modelläsaren inte bara 
finns inbyggd i skönlitterära texter utan även i vardagliga brukstexter. 

Precis som Eco skiljer modelläsaren från de empiriska läsarna skiljer litte-
raturteoretikern och receptionsforskaren Wolfgang Iser (1974) sin implicite 
läsare från de verkliga läsarna av en text. Iser tar visserligen sin utgångs-
punkt i själva interaktionen under läsakten, men hans fokus är på hur textens 
inneboende egenskaper och strukturer skapar det han kallar ”den implicita 
läsaren” vilken ger förutsättningarna för den faktiske (autentiske) läsarens 
uppfattning av texten. Han förklarar textens implicita läsare på följande sätt: 

He embodies all those predispositions necessary for a literary work to 
exercise its effect, not by an empirical outside reality, but by the text itself. 
Consequently, the implied reader as a concept has its roots firmly planted in 
the structure of the text; he is a construct and in no way to be identified with 
any real reader (Iser 1974:34). 

Icke desto mindre menar Iser att den implicite läsaren är en viktig kompo-
nent inom den faktiske läsaren och bidrar till effekten av själva interaktionen 
under läsakten. Även om Iser (1978:151) inte talar om läsarens semiotiska 
register, som sociosemiotikerna gör (Kress & van Leeuwen 1996/2006) me-
nar han att textens mening endast finns i läsarens föreställning. Trots att 
interaktionen är förstrukturerad i texten genom den implicite läsaren är det 
som händer i interaktionen centralt. I läsningens gränssnitt (the reading inter-
face), absorberar läsaren textens mening så att den blir ett med den egna exi-
stensen. Valet av verbet ”absorberar” får processen att låta något mer passiv 
från läsarens sida än den mer aktive läsaren hos sociosemiotikerna. 

Modelläsaren i Björkvalls studie (2003) av reklamannonser för olika mål-
grupper och åldersgrupper konstrueras i texterna genom att avsändaren eller 
producenten har en bild av den läsare man vill ha och sedan anpassar texten 
och utformningen av budskapet efter den. Björkvall exemplifierar detta ge-
nom analyser av annonser som vänder sig till specifika åldersgrupper och 
kön t.ex. Lego, Libresse och Opel Astra. Avsändarens syfte är att den verk-
liga, empiriska läsaren helst helt ska sammanfalla med modelläsaren. Då nås 
han eller hon av det avsedda budskapet. Denna matchning av modelläsare 
och empiriska läsare sker även genom att texter inom en viss genre under en 
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längre tid bygger upp en kompetens hos läsaren som gör att han eller hon 
känner igen sig i texten. Studiens textteoretiska och sociosemiotiska analys 
av tidskriftsannonserna visar tydligt hur utformningen av annonserna skapar 
olika identiteter för de olika modelläsarna. För politiska partier handlar det 
bl.a. om att de i sina reklamkampanjer tydligt måste markera specifika signa-
ler som gäller just deras varumärke (Vigsø 2005). Det kan t.ex. vara ett spe-
cifikt typsnitt, en logotyp eller färgval. Hur dessa signaler uppfattas av and-
raspråksinformanterna i denna studie redovisas i kapitel 7. 

3.3.5  Läsvägar 
Inom semiotisk teoretisk forskning med fokus på bildmediet (Sonesson 
1992) finns en föreställning om en gynnad eller avsedd tolkning av ett bud-
skap som mer eller mindre medvetet är konstruerad av avsändaren.  

Sociosemiotikern Kress (2003) använder begreppet ”reading path”, läs-
väg, för det sätt som en verbaltext tillsammans med andra visuella element 
styr eller förordar hur ett budskap ska tolkas av läsaren. Multimodala texter 
till skillnad från vanlig verbaltext erbjuder icke-linjära läsvägar (non-linear 
reading paths), vilket öppnar för fler tolkningsmöjligheter. Dessa tolknings-
möjligheter är dock inte helt godtyckliga utan styrs av en kulturellt bunden 
visuell grammatik ”the shape of the reading path conveys a significant cultu-
ral message” (Kress 2006:205) (se avsnitt 2.3.3). 

De av avsändaren förutbestämda läsvägarna, de som finns inbyggda i tex-
ten och grafiken i ett visst budskap, t.ex. i en valaffisch, markerar den väg 
som det är tänkt att läsaren ska följa för att komma fram på rätt sätt. Men 
genom att läsvägarna i en visuell eller multimodal text inte är så ”tvingande” 
som en traditionellt löpande verbaltext väljer läsarna ofta sina egna läsvägar, 
vilket medför att var och en på sätt och vis skapar sin egen text. Det betyder 
att var och en läser samma text men på sitt eget högst personliga, unika sätt 
skapar sin egen kunskap utifrån den. Läsvägen i ett västerländskt multi-
modalt meddelande är dock inte alltid tydlig och öppen för tolkning. Läsaren 
kan helt missa ledtrådarna i bilden och texten eller kanske vägra att följa 
dem. 

We speak of ‘the most plausible reading path’… Different readers follow 
different paths. Given what is most salient is culturally determined, members 
of different cultural groupings are likely to have different hierarchies 
of salience (Kress & van Leeuwen 2006:205). 

Skillnader i läsvägar kan alltså, för en läsare som rör sig i nya ovana sam-
manhang, i vissa fall bero på bristande kunskaper om de konventioner som 
styr läsningen. Enligt Kress (2001:50) kan man dock med fog påstå att be-
traktandet av bilder inte kan styras lika hårt som läsning av en verbal text. 
För att få kontroll över betydelsen i ett multimodalt budskap krävs bilder 
med högt symbolvärde, ”highly coded images”, gärna stereotypa karaktärer 
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och tydliga välkända strukturer. Bildens inneboende mångtydighet, dess 
polysemi, begränsas av ett slags gemensam struktur som förekommer i all 
visuell kommunikation, ett slags ”grammar of visual design”. Björkvall 
(2009:18) och flera andra forskare (Machin 2007) värjer sig inför begreppet 
”grammatik” och talar hellre om de ”resurser som används för att skapa be-
tydelse i multimodala texter” Det visuella språket är kulturberoende och till 
synes samma bilder ger upphov till olika tolkningar beroende på de val av 
tillgängliga semiotiska resurser människor gör i den för tillfället givna kon-
text som de befinner sig i.  

There is something like a ‘language’ of visual communication, at least within 
the same broad cultural formation, but, and this is very important, it is drawn 
upon differently in different contexts. In different contexts people make 
different choices from the same overall semiotic potential and make different 
meanings with these choices.” (van Leeuwen 2005:33) (jfr Halliday 1978). 

När man inom sociosemiotiken använder uttrycket läsarposition, reading 
position, syftar detta på läsarens sociopolitiska position i förhållande till bil-
den eller texten. Det innebär att faktorer såsom läsarens sociala ställning, 
kulturella ursprung och erfarenheter, politiska preferenser och akademiska 
meriter bidrar till både tolkning och förförståelse i mötet med visuell kom-
munikation (Lundström, 2003). På ett liknande sätt står McCormicks be-
grepp repertoar för den förförståelse läsaren har i form av sociokulturellt 
påverkad bakgrund, erfarenheter och kunskap och som aktiveras under läs-
ningen, däremot täcker begreppet inte in tolkningen. 

En central fråga hos en sociosemiotiker är hur läsaren blir positionerad av 
bilden. I gränssnittet mellan läsaren och bilden sker en interaktion som på-
verkas av både det läsaren har med sig i tolkningsögonblicket och det som 
ligger lagrat i bilden i form av ”den önskade tolkningen”. Detta uttrycks hos 
Iser som den implicite läsaren, hos Eco som den avsedda modelläsaren och 
hos Kress som den inbyggda läsvägen. Man skulle även kunna tala om de i 
texten eller bilderna inbyggda affordanserna (se avsnitt 2.3) som läsaren kan 
utnyttja om hon upptäcker dem och kan använda sig av dem. 

Tre olika läsarpositioner eller läsarroller presenteras av Martin och White 
(2005:62). De menar att en läsare kan vara medgörlig, motståndskraftig eller 
taktisk. Den medgörliga läsaren accepterar eller snarare följer den läsväg 
som förordas i texten (som är inbyggd i texten) medan den motståndskraftiga 
protesterar mot den givna läsningen och sätter sig i opposition mot den. Den 
taktiska läsaren går mer in i dialog med texten, värderar dess argument och 
försöker bemöta dem på ett konstruktivt sätt. 

3.3.6 Visuellt läsande med uppmärksamhetsfokus 
I Jana Holšánovás kognitionsvetenskapligt inriktade forskning jämför och 
analyserar hon ett antal faktiska läsares läsning av tidningstext på nätet re-
spektive på papper (Holšánová 2007, Holšánová, Rahm & Holmqvist 2006). 
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Hon prövar Kress och van Leeuwens visuella grammatik (se avsnitt 2.3.3) i 
en empirisk undersökning där hon med hjälp av ögonrörelsemätningar, retro-
spektiva verbala protokoll och intervjuer visar hur läsarna (journalister) in-
teragerar med och uppfattar kombinationen av text, bild och grafik, dvs. hur 
läsaren uppfattar artefakter i genren ”informationsgrafik”. Kress och van 
Leeuwens (1996:218f) antagande om den mest troliga läsvägen för en tid-
ningssida är att läsaren börjar med att titta på det mest iögonfallande fotot på 
sidan och sedan startar om från vänster till höger, läser rubriken och går till 
artikelns foto och sedan till brödtexten. En tidningssida menar de har in-
byggda vektorer som leder läsaren från rubrik till foto och från foto till större 
textelement. Holšánová, Rahm & Holmqvists (2006) resultat verifierar att 
läsaren visserligen till en del styrs av de kompositionella spatiala dimensio-
nerna men också frångår dem i många fall. De traditionella layoutprinciperna 
och betydelsekonventionerna utmanas speciellt i nättidningsläsandet. Pap-
perstidningarna läses mer utifrån principerna för kompositionen men skan-
ningen varvas med rubrikläsning och läsning av kortare textbitar, oftare styrd 
av intresse och motivation än av kompositionella principer. En läsning som 
ger känsla av överblick och kontroll mer än läsning av motsvarande nättid-
ning. Tidningsläsningen är långt mer dynamisk och varierad än vad den so-
ciosemiotiska analysen av texten får oss att tro. I studien markeras ögon-
rörelserna under den första minuten med streck och ringar och man kan gra-
fiskt se vad och hur länge läsarna fokuserar på olika element i texten. 

 
Figur 3:2. ”Scan paths” under den första minuten 
för en läsare av ett tidningsuppslag. (Holšánová 2007:50). 

Tidningstexter innehåller till skillnad från valaffischerna i min studie många 
paratexter som strukturerar informationen. Det kan vara rubriker, ingresser, 
bildtexter eller faktarutor. Valaffischernas textelement är mycket mer kort-
fattade och slagordsutformade och kan kanske sägas mer likna rubriker än 
brödtext. 

Utformningen av artefakter såsom vanliga tidningsuppslag och parti-
politiska valaffischer präglas av vår kultur och återspeglar vår kognition och 
Holšánová (2007:55) konstaterar utifrån sina resultat att det är viktigt att 
omedelbara prioriteringar av forskningen om läsbeteende och multimodalitet 
bör göras för att öka kunskapen om relationen mellan kognition och kultur 
och hur läsning fungerar i ett sociokulturellt perspektiv. I synnerhet handlar 
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det om, enligt Holšánová, att ta reda på vilken roll individens kulturella bak-
grund spelar för läsningen och tolkningen av bild och text (ibid. :56). 

I den föreliggande studien av andraspråksinlärares interaktion med svens-
ka multimodala texter undersöker jag vilka antaganden om läsarens kulturel-
la och språkliga bakgrund som finns inbyggda i valaffischernas innehåll och 
utformning och framförallt vad som sker när den faktiska läsaren inte har de 
förväntade förutsättningarna. 

Genom att kombinera visuella ögonrörelsemätningar och verbala munt-
liga beskrivningar har Holšánová (2001) undersökt personer som ser på bil-
der och samtidigt beskriver sina intryck. De verbala yttranden som formule-
ras under bildbeskrivningen är språkliga uttryck för vad personerna medvetet 
fokuserar sin uppmärksamhet på ”…verbal foci formulated during picture 
description are the linguistic expressions of a conscious foci of attention” 
menar Holšánová (ibid. :74). Hennes resultat visar att det finns en matchning 
(i tid och innehåll) mellan informanternas visuella och verbala fokus genom 
det hon kallar ”superfocus”, lite längre prosodiska enheter, som återfinns 
både i det visuella och verbala materialet och gör att det kan analyseras i 
tydligt avgränsbara enheter (kluster). Dessa superfokus kan jämföras med 
den indelning av informanternas uppmärksamhet som används i analysen av 
fokusgruppsdiskussionerna i denna studie (se vidare 4.5.2). Holšánová jäm-
förde även resultaten från de monologiska sessionerna (som är huvudfokus i 
avhandlingen) med informanters spontana beskrivningar i en interaktiv situa-
tion där även icke-verbal kommunikation, pekning och blickar registreras 
och bidrar till en ”situatively anchored joint focusing process” (ur abstract 
2001). Den designen liknar mer den jag har använt mig av: transkribering av 
videofilmade smågruppsdiskussioner utifrån några multimodala valaffischer. 
Studien som inte alls har ambitionen att blottlägga kognitiva processer har 
tagit fasta på att just undersöka på vilket sätt informanterna interagerar med 
de olika affischerna. 

Det Holšánová efterlyser som intressanta vidareutvecklingar av sin egen 
studie är att man kan se närmare på hur ”mognad” och språkutveckling på-
verkar bildbeskrivningar men även hur kulturella aspekter såsom informan-
ters språkliga och kulturella bakgrund påverkar sättet som de beskriver och 
tittar på en komplex bild. Även Tannen (1980) har varit intresserad av en 
liknande idé när det gäller analys av verbala beskrivningar av film. Hon jäm-
för där hur och vad amerikanska och grekiska personer berättar om en kort 
filmsekvens som de får se. Det är tydliga skillnader i deras berättande som 
Tannen hänför till deras skilda kulturella erfarenheter.  
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4 Metod och genomförande 

4.1 Presentationer och översikter 
Studien har som syfte att på gruppnivå undersöka och jämföra vuxna andra-
språksinlärares interaktion med svenska valaffischer från valkampanjen 
2002. Detta sker genom att fyra grupper med andraspråksinlärare med olika 
utbildningsbakgrund, litteracitetsnivå och skilda erfarenheter av svensk kul-
tur, media och politik diskuterar ett urval av 2002 års valaffischer. Studiens 
huvudsakliga data kommer från videoinspelningar av dessa fyra gruppers 
diskussioner. I studien analyseras således inte interaktionen inom grupperna 
närmare utan intresset ligger på gruppnivå. Att de enskilda deltagarnas reper-
toarer har betydelse för tolkning och interaktion och att gruppernas interna 
interaktion är avgörande för utfallet på gruppnivå framgår i de utsagor från 
diskussionerna som kontinuerligt illustrerar och fördjupar läsvägarnas olika 
uppmärksamhetsfokus (se 7.2) och även återfinns i innehållsanalysen av 
budskap och avsändare (se 7.1). Av särskilt intresse är hur dessa andra-
språksinlärares bakgrund och textens inbyggda förutsättningar påverkar de-
ras sätt att skapa mening och komma fram till affischernas budskap och av-
sändare. Frågor som studien ska ge svar på är hur grupperna uppfattar affi-
schernas budskap och avsändare, hur meningsskapandet under interaktionen 
mellan grupperna och de visuella texterna sker och vilka läsvägar och fokus 
grupperna väljer. Som ett underlag för analyserna av gruppernas interaktio-
ner med valaffischerna gjordes en närstudie av tre valaffischer (se kapitel 6). 

De fyra informantgrupperna, A, B, C och D, mötte sammanlagt tolv val-
affischer och deras uppfattningar av budskap och avsändare beskrivs och 
analyseras. Dessutom närstuderas A-, B- och C-gruppernas läsvägar genom 
tre av affischerna, S1, M1 och V1 (se figur 4:2). De två frågor som styr ana-
lysen är vilken betydelse valaffischernas utformning och de enskilda med-
lemmarnas bakgrund och förförståelse har för gruppernas sätt att tolka och 
interagera med valaffischerna. Dessa förutsättningar uttrycks som textens 
respektive läsarens repertoar. Övriga data som samlats in och analyserats är 
skriftliga enkätsvar om bakgrund och intressen från de fyra gruppernas totalt 
fjorton informanter. Denna bakgrundsenkät finns i svensk version i bilaga 2. 
I tabell 4:1 ges en översikt över datainsamlingen. Där anges vilket material 
som använts, hur genomförandet skett och vad som dokumenterats.  
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Tabell 4:1. Översikt av studiens datainsamling: 
material, genomförande och dokumentation. 

Material Omfattning och genomförande Dokumentation 

Enkät 
(se bilaga 2) 
22 frågor 
svensk och engelsk 
variant 

14 informanter: 

Grupp A och B, 8 kortutbildade 
– svenskspråkig enkät 

Grupp C och D, 6 högutbildade 
– engelskspråkig enkät 

Tid: 10–25 minuter/person 

Skriftliga svar 

Videoinspelning 
av fokusgrupp-
diskussioner 

Totalt 26 gruppdiskussioner: 

Grupp A och B på somaliska 

Grupp C och D på engelska 

Totalt cirka fyra timmar 

Transkriptioner 

Grupp A och B tolknings-
transkription till svenska 

Grupp C och D 
transkription på engelska 

I tabell 4:2 visas vilka analyser som ingått i studien och vilka informanter 
och valaffischer som ingick i dem. 

Tabell 4:2. Översikt av studiens analyser och ingående material. 

Material (underlag) 

Analys Informanter: 
vuxna andraspråksinlärare 

Valaffischer 

  
 -  

Tre valaffischer: 
S1, M1 och V1 
(se kapitel 6)  

1. Tre bild- och textanalyser: 
konst- och bildvetenskaplig, 
sociosemiotisk och visuellt 
retorisk 

Diskussioner av 
grupp A och B (kortutbildade), 
C och D (högutbildade) 

Tolv valaffischer: 
(S1-S4, M1-M5 och V1-V3) 
(se 7.1) 

2. Innehållsanalys: 
budskaps- och avsändaranalys  

Diskussioner av 
grupp A, B och C 

Tre valaffischer: 
S1, M1 och V1 
(se 7.2)  

3. Läsvägsanalys 
med uppmärksamhetsfokus 

De tolv valaffischer som användes i budskaps- och avsändaranalysen bestod 
av fyra från socialdemokraterna: affischerna S1–S4, fem från moderaterna: 
affischerna M1–M5 och tre från vänsterpartiet: affischerna V1–V3 (se bilaga 
1). 
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4.1.1 En explorativ studie 
Under datainsamlingen26

4.1.2 Urval av informanter 

 och arbetet med det problemkomplex som denna 
studie är en del av har jag försökt hitta andra studier inom mitt eget fält; 
andraspråksinlärning, vuxnas tidiga litteracitetsutveckling och alfabetisering, 
utan att lyckas. Därför menar jag att Lindfelts (2003:20) beskrivning av en 
explorativ studie som ett sökande och utforskande av skilda influenser kan 
”uppmärksamma vilka fenomen som närmare behöver utforskas och med 
vilka metoder” det kan låta sig göras, på ett passande sätt karaktäriserar den-
na studies process. Studien är även explorativ till sin karaktär genom att den 
undersöker användbarheten av några analytiska begrepp som inte tidigare 
har använts i samband med studier av vuxna andraspråksinlärares interaktion 
med texter av multimodal karaktär. Inte heller i samband med de fåtal studier 
som gjorts om hur vuxna inlärare med mycket begränsad litteracitet tar sig 
an språkliga utmaningar har de använts. De kvalitativa analyser som görs 
söker identifiera processer och variationer i andraspråksinlärarnas möte med 
det multimodala textmaterialet och därvid blottlägga eventuella mönster och 
strukturer som kan ligga till grund för vidare studier inom detta mycket spar-
samt beforskade fält (Starrin & Svensson 1994). 

Urvalet av informanter för studien får betecknas som avsiktligt, dvs. att det 
skett utifrån ett klart syfte (Alexandersson 1994). Eftersom jag främst ville 
jämföra grupper av andraspråksinlärare som helt saknade eller hade en 
mycket kort skolbakgrund med dem som hade mycket lång erfarenhet av 
formell skola, akademiker, utgick urvalet ifrån detta. Jag sökte informanter 
hos två anordnare som specialiserat sig på sfi-utbildning för akademiker 
respektive personer utan formell skolerfarenhet. Mitt urval får betraktas som 
ett s.k. bekvämlighetsurval genom att jag valt informanter som var geo-
grafiskt nära och kunde nås via de kontakter jag sedan tidigare hade inom 
vuxenutbildningen i Göteborg. 

Via en sfi-anordnare i Göteborg kontaktades lärare som hade kvällskurser 
i studieväg 3. Den studievägen ”vänder sig till dem som är vana att studera 
och förväntas ha en snabb progression” (Skolverket 2009). Majoriteten av 
deras studerande läste sfi parallellt med sina ämnesstudier på Göteborgs 
universitet eller Chalmers tekniska högskola och kan sägas utgöra en typisk 
grupp av högutbildade sfi-deltagare. Forskningsstudien presenterades under 
lektionstid och de studerande erbjöds att deltaga. Kriterier för urvalet var 
kort vistelsetid vilket innebar att deltagarna skulle ha kommit till Sverige för 

                                                      
26 Den egentliga datainsamlingen startade i september 2004, men redan under valkampanjen 

2002 då jag samlade in data för ett annat projekt, ”Lågutbildade invandrare och analfabeters 
möte med text- och bildspråkliga och kulturella aspekter på delaktighet och demokrati”, 
vaknade mitt intresse för att undersöka ett vuxet bild- och textmaterial. 
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högst tre månader sedan. De skulle gå i en nybörjargrupp och ha goda eng-
elskkunskaper eftersom diskussionerna skulle genomföras på engelska. Sex 
studerande anmälde intresse för att medverka och dessa fördelades slump-
mässigt i två grupper med tre deltagare i vardera gruppen. 

De kortutbildade sfi-deltagarna kontaktades genom en sfi-anordnare i Gö-
teborg som var speciellt inriktad på studieväg 1 som ”vänder sig i första 
hand till personer helt utan eller med mycket kort studiebakgrund, studeran-
de som kan förväntas ha långsam progression i sina studier.” (Skolverket 
2009). Tanken var först att jag skulle försöka få deltagare med olika språklig 
och kulturell bakgrund att medverka i studien. Det visade sig dock att del-
tagarnas kunskaper i svenska inte var tillräckliga för att kunna genomföra 
diskussioner på den språkliga nivå som krävdes i studien. Den enda möjlig-
heten att få tillgång till en grupp deltagare med ingen eller mycket kort skol-
utbildning var att välja en språkligt homogen grupp informanter. Eftersom 
skolan hade en fast anställd modersmålslärare i somaliska och relativt många 
somaliska deltagare föll valet på somaliska som diskussionsspråk. Forsk-
ningsstudien presenterades under lektionstid med den somaliska moders-
målsläraren som tolk. Syftet med undersökningen och förutsättningarna för 
deras deltagande förklarades. Deltagarna fick veta att de skulle få diskutera 
på somaliska, sitt modersmål, och allt skulle videoinspelas. Några dagar 
senare fick jag positivt besked från åtta av de somaliska kvinnorna. Delta-
garna delades slumpmässigt in i två grupper med fyra deltagare i varje. 

4.1.3 Fokusgrupper 
En fokusgruppsdiskussion (Puchta & Potter 1999) kan ses som ett slags före-
ställning, performance, där deltagarna, i en socialt organiserad situation, till-
sammans skapar en gemensam slutprodukt utifrån ett givet ämne. Det hand-
lar således inte om naturliga samtal utan om ett ämnesfokuserat, stimulerat, 
explicit samtal vilket passar syftet för min studie där deltagarna har fått en 
viss uppgift att lösa och ska ha fokus på den. Enligt Hughes och DuMont 
(1993:776ff) karaktäriseras fokusgruppsdiskussioner av att de utförs i rela-
tivt homogena grupper och att diskussionsunderlaget är givet av en person 
överordnad gruppen. Interaktionen mellan medlemmarna i grupperna är en 
del av metoden eftersom det är just genom denna interaktion som deltagarna 
uttrycker sina tankar och idéer. Man kan säga att denna konversationsstruk-
tur inte bara underlättas av fokusgruppsformatet utan även konstitueras av 
formatet (Puchta & Potter 1999).  

Att fokusgruppers interaktion påverkas och begränsas av både inre och 
yttre kontextuella ramar påpekades tidigt av Goffman (1981) i det han kallar 
”participation framework”. Även de enskilda deltagarnas olika sociala iden-
titeter påverkar den diskurs som skapas genom gruppens interaktion. Man 
skulle därför kunna påstå att diskursen i en fokusgrupp varken är en produkt 
av det som finns i de enskilda deltagarnas huvuden eller en produkt av enbart 
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den explicita interaktionen i gruppen (Marková, Linell, Grossen & Salazar 
Orvig 2007). Hänsyn behöver tas till att diskussionen är en situerad aktivitet 
som vilar på historiskt och kulturellt delad kunskap men också påverkas av 
den omedelbara kontexten och deltagarnas implicita kunskap om de sociala 
företeelser som de associerar till. I denna studie antas det att valaffischernas 
och informanternas respektive repertoarer oundvikligen inverkar på interak-
tionen i gruppen.  

Risker med användandet av fokusgrupper i forskningssammanhang disku-
teras av Smithson (2000). Hon menar att man bör vara uppmärksam på om 
en viss persons åsikt dominerar i gruppen men även notera om gruppen kan-
ske snarare uttrycker det som förväntas av dem i stället för sina egentliga 
åsikter. Speciellt när man har informanter från minoritetsgrupper bör man 
enligt Smithson vara uppmärksam på risken att konstruera ett förfrämligan-
de, en andrafiering, av de inblandade. Detta formuleras i följande tre punk-
ter: 

(1) having one or several dominant individuals within a group, permitting 
only one opinion to be heard; (2) using focus groups to research minority 
groups, with consequent problems of constructing the other; and (3) the 
likelihood of group dynamics obscuring some of the more controversial 
perspectives, for examples the tendency for participants to reproduce 
normative discourses (Smithson 2000:121). 

För denna studie är Smithsons tre punkter viktiga att förhålla sig till under 
beskrivning, tolkning och analys av diskussionerna. 

Förutom fokusgruppsdiskussioner hade det varit möjligt att komma åt del-
tagarnas tankar och reflektioner genom att använda introspektivt tal (se vida-
re Langer 2005), men eftersom mitt fokus inte är på vad varje enskild individ 
uttrycker utan på den diskurs som konstrueras inom gruppen där alla grupp-
medlemmar tillsammans bidrar till ett gemensamt resultat, lämpar sig fokus-
gruppsformen bättre. 

4.1.4 Språkval 
Språket ses i denna studie som bärare av mening och ett sätt för människan 
att språkligt, i en verbal, visuell och kroppslig process, uttrycka (represente-
ra) sina tankar (Hall 1997). Utifrån det synsättet vore det mest naturligt att 
låta varje informant uttrycka sig på det språk man känner att man behärskar 
väl och som passar situationen. Ekström (2008) beskriver språkets viktiga 
roll för möjligheten att uttrycka sig i relation till olika medier.  

I en pilotstudie (Franker, opublicerat manuskript, 2003) med några språk-
ligt heterogena grupper med låg litteracitetsnivå genomfördes valaffischdis-
kussioner på svenska. Resultatet visade att innehållet i diskussionerna ham-
nade på en språkligt mycket förenklad nivå som inte gjorde informanternas 
bakomliggande tankar och åsikter rättvisa. Diskussioner med hjälp av tolkar 
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efteråt visade att de på sina respektive modersmål kunde uttrycka helt andra 
synpunkter än vad de visat på svenska. De språkligt heterogena grupperna 
fick då överges och strategin blev därefter att låta informanterna genomföra 
diskussionerna på ett språk där de kunde uttrycka sig fritt. Språket skulle inte 
utgöra något hinder för formuleringar av tankarna. Genom att det hos den 
anordnare där studien skulle genomföras fanns grupper med somaliska del-
tagare som också undervisades av en somalisktalande tvåspråkig lärare val-
des av praktiska skäl somaliska ut som modersmål och diskussionsspråk för 
grupperna A och B. Däremot kunde grupperna C och D vara fortsatt språk-
ligt heterogena eftersom de kunde genomföra sina diskussioner på engelska, 
vilket var ett språk som visserligen ingen av dem hade som modersmål men 
som de alla hade mycket goda kunskaper i. Transkriberingarna av deras dis-
kussioner gjordes sedan direkt på engelska. I tabell 4:3 ges en översikt av 
vilka språkval som gjordes under genomförandet av studien.  

Tabell 4:3. Språkval för enkät, instruktioner, gruppdiskussioner och transkriptioner. 

Språksituationer Grupper/språk 

A och B (kortutbildade) C och D (högutbildade) 

Språk för muntliga instruktioner Svenska och somaliska Engelska och svenska 

Språk för skriftliga instruktioner Svenska Engelska 

Språk för gruppdiskussioner Somaliska Engelska 

Språk för transkriptioner Svenska Engelska 

Språk för bakgrundsenkät Svenska Engelska 

4.1.5 Urval av valaffischer 
Totalt användes tolv valaffischer från valkampanjen inför riksdagsvalet 2002 
i studien. De nio partier som ställde upp i valet hade sammanlagt 144 olika 
affischer i sina kampanjer.27

                                                      
27 Valaffischerna i 2002 års valkampanj fördelade sig mellan partierna på följande sätt: 

centerpartiet (C) 12, folkpartiet (FP) 23, kristdemokraterna (KD) 18, miljöpartiet (MP) 40, 
moderaterna (M) 23, socialdemokraterna (S) 16, sverigedemokraterna (SD) 4, socialistiska 
partiet (SP) 1 och vänsterpartiet (V) 7 affischer. 

 Av dessa bestod 85 affischer enbart av verbala 
textelement. Alla miljöpartiets affischer bestod enbart av text och cirka hälf-
ten av centerns, folkpartiets, kristdemokraternas och moderaternas. Samman-
lagt saknade nästan 60 % av det totala antalet affischer inslag av bild. Av de 
40 % som hade bilder visade två tredjedelar enbart partiledare eller parti-
kandidater. De återstående 22 affischerna innehöll andra bildmotiv varav 
tolv var från moderaterna, tre från socialdemokraterna och sju från vänster-
partiet. 
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Bland dessa 22 valdes slutligen tio affischer ut: tre bildaffischer som ut-
gjorde en samlad grupp affischer från socialdemokraterna med budskapet 
”tillsammans” kopplat till bilder av grupper med barn, ungdomar samt äldre; 
fyra bildaffischer från moderaterna ur en grupp med tolv liknande affischer 
där alla hade budskapet ”Rösta på” kopplat till en bild med en yrkes- eller 
privatperson (närpolis, sjuksköterska, dotter och morfar) och slutligen tre 
affischer från vänsterpartiet ur en serie på sex med motiven nyckelhål 
/nycklar, en hög och en låg korthand, atomkraft/vindkraft och texten ”Vill du 
minska klyftan?”.28

Totalt ingår tolv valaffischer i studien och de har för enkelhetens skull fått 
följande beteckningar: socialdemokraternas fyra affischer kallas S1–S4, mo-
deraternas fem affischer M1–M5 och vänsterpartiets tre affischer V1–V3 (se 
bilaga 1). De tre affischerna med beteckningen S1, M1 och V1 som är avbil-
dade i figur 4:1 i större format är de som även ingår i den näranalys och de 
läsvägsanalyser som görs. Dessa tre och de övriga nio är alla med i bud-
skaps- och avsändaranalysen (avsnitt 7.1). 

 Även två partiledaraffischer valdes ut; en vardera för 
moderaterna (Bo Lundgren) och socialdemokraterna (Göran Persson) medan 
vänsterpartiet saknade partiledaraffisch (se avsnitt 2.2). 

 
Figur 4:1. Valaffisch från socialdemokraterna (S1), moderaterna (M1) 
och vänsterpartiet (V1). Dessa tre används i näranalys och läsvägsanalyser. 

För att möjliggöra jämförelser och samtidigt behålla en variation i de visuel-
la uttrycken tog jag också hänsyn till statusrelationen mellan bild och text 
(det visuellt och verbalt uttryckta) och den grafiska formen (fotografiska 
eller tecknade bildelement). 

Affischerna från socialdemokraterna, moderaterna och vänsterpartiet kan 
sägas representera två av Martinec och Salways (2005) statusrelationer (se 

                                                      
28 Socialdemokraternas tre affischer utgjorde hela serien medan övriga åtta affischer 

i moderaternas serie ”Rösta på” var: bästa vän, frisör, granne, lärare, ditt barn, din älskling, 
din farmor och din son och de övriga tre i vänsterpartiets serie ”Vill du minska klyftan?” 
hade motiven sedlar/mynt; ordförandeklubbor/stämpelklockor; jaktflyg/kaffebönor.  
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tabell 2:1). I både socialdemokraternas och vänsterpartiets affischer är sta-
tusrelationen mellan bild- och textelement relativt jämlika. Varken bild eller 
text dominerar utan de samspelar med varandra (avbyte). Hos socialdemo-
kraterna kopplas narrativen och uttrycken i de tre situationsbilderna med 
barn, ungdomar respektive äldre samman med slagorden ”rättvisare”, ”star-
kare” och ”tryggare” till en överordnad struktur som ska tolkas. I vänster-
partiets affisch är det avgörande att man uppfattar dikotomin mellan de gra-
fiskt tydliga fälten. Men tolkningen som inte bara ska göras denotativt kräver 
också att avgränsningen mellan fälten kopplas samman med de verbala text-
elementen i och nedanför bildytan och utvidgar betydelserna. Denna komp-
lementära statusrelation utmärker affischen. I moderaternas affischer får 
relationerna mellan bild och text däremot betecknas som ojämlik. I affi-
scherna är texten överordnad bilden. Den tillför ingen ny information till 
bilden utan identifierar bara personen som har yrkesrollen polis respektive 
sjuksköterska (förankring I). De övriga texterna ”din morfar” respektive ”din 
dotter” tolkar bilden (förankring II). Utan att förstå texten skulle endast en 
allmän tolkning vara möjlig. 

Urvalet av valaffischer har även påverkats av den allmänt accepterade 
konventionen inom bildkonst och bildinformation att ju mer lik verkligheten 
en avbildad, tvådimensionell bild är desto lättare är det för oss att uppfatta 
och tolka den. Idealet inom den västerländska bildkonsten har länge varit att 
skicklighet och trovärdighet kan bedömas utifrån hur exakt något är avbildat 
från en verklig förlaga (Paulsson 1971, Eriksson 2008). Även upplevelsen av 
verklighetskänsla och att man som betraktare av en fotografisk bild går mer 
direkt på konnotationen kan medföra skillnader i uppfattning och tolkning av 
de valaffischer som ingår i studien (Eriksson & Göthlund 2004). Anledning-
en till att urvalet valaffischer består av både fotografiska och tecknade motiv 
är att jag då kunnat undersöka om denna skillnad har någon betydelse för 
mina informanters interaktion och tolkning av valaffischerna i studien. 

4.2 Videoinspelningar av diskussioner 
Under hösten 2004 videoinspelades sammanlagt 26 gruppdiskussioner. In-
spelningen gjordes vid ett tillfälle vardera för grupp C och D medan grupp A 
och B spelades in vid samma tillfälle. Vid inspelningen med de högutbildade 
grupperna C och D assisterades jag av en kollega från min egen institution.29

                                                      
29 Helen Johansson, adjunkt vid Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs 

universitet, och jag genomförde inspelningarna med de högutbildade informanterna 
tillsammans. Helen gjorde även den första transkriberingen av de högutbildade gruppernas 
diskussioner. 

 
Under inspelningarna av de kortutbildade grupperna A och B assisterades 
jag av en modersmålslärare. Varje inspelningstillfälle varade i cirka en tim-
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me. Förutom gruppdiskussionerna hölls avslutande gemensamma samman-
fattningar med alla grupperna. För de högutbildade grupperna tog dessa cirka 
15–20 minuter vardera och för de kortutbildade som hade en gemensam 
avslutande diskussion tog den cirka 30 minuter. Under sammanfattningarna 
fick alla möjlighet att göra jämförelser mellan valaffischerna, ställa frågor 
om dem och diskutera dem med forskningsledarna. 

4.2.1 Inspelningar med grupp A och B 
Tiden för videoinspelningarna med de kortutbildade informanterna planera-
des i samråd med skolan och den somaliske modersmålsläraren och genom-
fördes drygt två veckor efter informationssamtalet. Inspelningen med de 
kortutbildade informanterna i grupp A och B ägde rum under deras ordinarie 
studietid klockan 11–13 och i det rum där de vanligen hade modersmåls-
undervisning med den somaliske läraren.30

Innan vi startade förklarade jag att jag kom från universitetet och att jag 
var intresserad av bilder. Jag berättade att jag hade bett Abu

 Två grupper med fyra deltagare i 
var grupp fördelades runt två bord. Inspelningen gjordes med en fast video-
kamera förstärkt med en mikrofon som fästes på de bord runt vilka infor-
manterna satt. Under inspelningarna fungerade och agerade den somaliske 
läraren enbart som tolk. 

31

                                                      
30 Inspelningen ägde rum 2004-12-05, kl. 11.17–12.19. Ifyllandet av enkäten tog därefter 

cirka 25 minuter. 

, deras lärare, 
att få arbeta med dem idag. Jag betonade att det inte var något test som in-
gick i skolarbetet. De skulle få titta på några stora bilder, affischer, där det 
även fanns text. De fick tre uppgifter av mig: 1) De skulle beskriva bilderna 
högt och tillsammans tala om vad de föreställde. 2) De skulle förklara vilket 
budskap varje affisch hade, det vill säga vad de trodde att bilden och texten 
på varje affisch ville berätta, och slutligen bad jag dem 3) diskutera avsända-
ren, vem eller vilka de trodde hade gjort affischerna. De uppmanades att 
diskutera med varandra, använda sin fantasi och gärna våga gissa även om 
de inte var säkra. Efteråt skulle det finnas tid att fråga mig eller Abu och få 
förklaringar men under tiden de diskuterade skulle vi inte hjälpa till. Abu, 
modersmålsläraren som kände informanterna och som assisterade mig under 
inspelningarna, översatte min muntliga instruktion till somaliska. Den munt-
liga instruktion som gavs till grupperna A och B hade samma innehåll som 
den som gavs till grupperna C och D, men eftersom informanterna i A- och 
B-grupperna hade mycket begränsad erfarenhet av skriftspråk och formell 
skola fick de en enklare skriftlig instruktion än de högutbildade grupperna C 
och D. Instruktionen med tre korta frågor var skriven på enkel svenska med 
stort typsnitt (26 pt) på gula A5-lappar för att de lättare under diskussionerna 
skulle kunna påminna sig om vilka frågor de skulle besvara. Här följer den 

31 Pseudonym. 
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skriftliga instruktionen: ”Vad ser ni på bilden? Vad vill bilden och texten 
berätta? Varför har man gjort bilden?” Diskussionerna genomfördes sedan 
helt på informanternas gemensamma modersmål somaliska eftersom deras 
svenskkunskaper inte räckte till för att genomföra en diskussion på denna 
nivå. De båda grupperna diskuterade de olika affischerna parallellt vid varsitt 
bord. De presenterades för sex affischer, en i taget. Av inspelningstekniska 
skäl gjordes endast videoupptagning av diskussioner utifrån affischerna S1, 
M1 och V1. (De övriga var S3, M2 och V2). Därefter följde en gemensam 
diskussion och genomgång av affischerna, varvid även de två partiledaraffi-
scherna presenterades och diskuterades (se tabell 4:4). Efteråt fyllde alla med 
tolkhjälp i en enkät om sin bakgrund, mediavanor och politiska intresse (se 
vidare avsnitt 4.3, kapitel 5 och bilaga 2). Enkäten lämnades sedan direkt till 
forskaren. 

4.2.1.1 Tolkens betydelse 
Det visade sig vara av stor vikt att ha en tolk närvarande under de somaliska 
inspelningssessionerna. Rent språkliga frågor blev aktuella, men framför allt 
behövdes förklaringar av upplägg och sammanhang. Själva forskningssitua-
tionens speciella villkor kunde klargöras med hjälp av modersmålet. Följan-
de ordväxling föregår helt på somaliska och utspelas i klassrummet precis 
innan vi ska starta diskussionerna men när videokameran är påslagen: 

Leyla (informant i A-gruppen) läser på den gula lappen med instruktions-
frågorna och vänder sig till Abu (tolken) och frågar vad ordet gjort som står 
på lappen betyder. Abu förklarar att det är ett verb och säger orden ’göra, 
gjorde, gjort’ på svenska och översätter dem sedan till somaliska och ger ett 
exempel på någon som gjort något på somaliska. 

Samira frågar sedan om de ska börja med bilderna genast men Abu svarar 
att de ska vänta tills Qarin delar ut dem. Leyla frågar då ”Vad handlar 
forskningen om?” och Abu svarar att man ska se vad som är lättast att förstå. 
Om det är när man har både bild och text eller när man bara har bild. Så att 
om man kan läsa, då blir allting lättare. Leyla svarar ”Jaha, är det så”. 

Under de avslutande diskussionerna kunde informanterna ställa vilka frågor 
de ville på somaliska om vad de just varit med om och om affischerna. Det 
fanns ett stort behov av att få både procedur och affischbudskap förtydligat.  

4.2.2 Inspelningar med grupp C och D 
Tiden för videoinspelningarna med de högutbildade informanterna planera-
des i samråd med lärarna och genomfördes cirka två veckor efter informa-
tionssamtalen. Båda gruppernas diskussioner videoinspelades i ett rum i när-
heten av lektionssalen och genomfördes under deras ordinarie undervis-
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ningstid klockan 18–21, en kväll per grupp.32

Den deltagande kollegan gav gruppen muntliga instruktioner och betona-
de att det var ett forskningsprojekt och att deras prestationer inte hade något 
med deras svenskundervisning i övrigt att göra. Vi var båda kvar i rummet 
under gruppens diskussioner och deltog båda i den avslutande diskussionen. 
Eftersom vi inte skulle svara på frågor under diskussionerna fick grupperna 
även en kortfattad skriftlig instruktion vilken gavs till gruppen efter den 
muntliga. Dessa skriftliga frågor var ett sätt att underlätta för gruppen om de 
inte kom vidare i sina diskussioner. ”Describe the poster thoroughly. Don’t 
leave anything important out. Discuss: What’s the message? What does the 
poster want to tell you? Discuss: Who is the sender? Who has made the 
poster?”. 

 Inspelningarna gjordes med en 
fast videokamera förstärkt med en mikrofon som fästes på det bord runt vil-
ket informanterna satt. 

Deltagarna presenterades sedan för tre affischer i taget i två omgångar. 
Båda omgångarna bestod av en affisch från socialdemokraterna, en från mo-
deraterna och en från vänsterpartiet. Affischerna var något mindre än i sitt 
originalutförande, i A3-format, vilket informanterna fått veta i presentatio-
nen. De satt runt ett bord med affischerna framför sig.  

Diskussionerna utifrån de olika affischerna genomfördes på informanter-
nas gemensamma andraspråk engelska eftersom deras svenskkunskaper inte 
räckte till för att genomföra en diskussion på denna nivå. De var alla vana 
vid att umgås och studera på engelska. Därefter följde en gemensam diskus-
sion och genomgång av affischerna, varvid även de två partiledaraffischerna 
presenterades och diskuterades (se tabell 4:4). Efter diskussionen fyllde del-
tagarna i en enkät med frågor om sin bakgrund, mediavanor och sitt politiska 
intresse (se vidare avsnitt 4.3, kapitel 5 och bilaga 2). Enkäten lämnades 
sedan direkt till forskaren. 

4.2.3 Sammanfattning 
Tabell 4:4 visar de fyra gruppernas 26 genomförda diskussioner. De båda 
högutbildade grupperna, grupp C och D, har diskuterat åtta affischer vardera, 
varav två är gemensamma (S1 och V1). De lågutbildade grupperna, A och B, 
har diskuterat samma fem affischer. 

                                                      
32 Inspelningsdagar 2004-11-11 och 2004-11-13. Tid: kl. 19.15–20.15 respektive 

kl. 19.30–20.30. 
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Tabell 4:4. Studiens tolv valaffischer kombinerade med de grupper 
som diskuterat dem.  

 Affischer/grupper Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D 

1 S1   ungdomar X X* XX XX  

2 S2   barn    X 

3 S3   äldre   X X 

4 M1   dotter XX XX XX  

5 M2   morfar   X  

6 M3   närpolis    X 

7 M4   sjuksköterska    X 

8 V1   män – kvinnor XX XX XX  

9 V2   diskriminera   X X 

10 V3   för mkt/lite    X 

11 M5   Lundgren X X X X 

12 S4   Persson X X X X 

 TOTALT ANTAL 5 5 8 8 

*Affischer i budskaps- och avsändaranalysen är markerade med X 
och de som även är med i läsvägsanalysen är markerade med XX. 

De tre affischer som är föremål för en närmare text- och bildanalys är även i 
fokus för läsvägsanalyserna medan alla fyra informantgrupperna och samtli-
ga tolv affischer är med i ”budskap-avsändare-analysen” i kapitel 7. Läs-
vägsexemplen i samma kapitel kommer alltså från de tre grupper som disku-
terat samma tre affischer (S1, M1 och V1). 

4.3 Bakgrundsenkät 
Syftet med enkäten var att den skulle ge ett underlag för att kunna besvara 
forskningsfrågan som berör vilken betydelse de enskilda medlemmarnas 
bakgrund har för gruppernas sätt att tolka och interagera med bild- och text-
budskapen. Med enkätsvaren som grund har de bakgrundsvariabler som in-
går i varje individs repertoar kunnat sammanställas och jämföras (se kapitel 
5). 

Alla deltagare fick direkt efter gruppdiskussionerna fylla i enkäten som 
innehöll frågor om deras bakgrund, utbildning och språkkunskaper, media-
vanor, eventuellt samhällsintresse och valdeltagande. Enkäten innehöll 22 
frågor och konstruerades först på svenska och för att underlätta för de kort-
utbildade i grupp A och B att besvara enkäten strävade jag efter att göra tex-
ten så lättläst som möjligt. Enkäten finns på svenska i sin helhet i bilaga 2. 
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Tolk fanns sedan tillgänglig för stöd vid besvarandet. De flesta av frågorna 
var slutna med färdiga svarsalternativ. Hela enkäten översattes också till 
engelska för att den skulle kunna besvaras skriftligt av grupp C och D. Det 
var viktigt för mig att enkäten skulle kännas överkomlig att besvara även för 
de informanter som hade mycket begränsad läs- och skrivfärdighet. I korthet 
berörde enkäten följande frågeområden: 

• Fråga 1–7 handlar om informantens allmänna bakgrund: 
kön, ålder, födelseland, utbildning och arbete före ankomst till Sverige. 

• Fråga 8–13 handlar om informantens liv Sverige: 
ankomst, sysselsättning här, civilstånd och make/makas nationalitet 
och antal barn. 

• Fråga 14–17 handlar om informantens språk och språkanvändning: 
språkkunskaper och mediavanor. 

• Fråga 18–22 handlar om valdeltagande och politiskt intresse: 
röstat i allmänt val i hemlandet eller i Sverige, politiskt engagemang. 

Enkäten hade en hög grad av strukturering vilket förenklade bearbetningen 
och bedömdes ge tillräcklig information. Ett fåtal frågor hade en mer öppen 
karaktär. 

4.4 Bearbetning av data 
I detta avsnitt beskriver jag först hur mina egna analyser av valaffischerna 
genomfördes och de tre olika analysperspektiv jag använde mig av. Sedan 
följer en redogörelse för hur transkriberingen av videoinspelningarna med de 
fyra informantgrupperna gick till samt hur budskap-avsändar-analysen för 
samtliga fyra grupper genomfördes och slutligen visar jag hur analysen av de 
tre gruppernas läsvägar strukturerades och genomfördes.  

4.4.1 Valaffischanalyser 
Mina egna analyser av de tre valaffischerna (S1, M1 och V1) består av en 
konst- och bildvetenskaplig analys innehållande en formalanalys, en ikono-
grafisk och en ikonologisk, en sociosemiotisk analys med fokus på valaffi-
schernas kompositionella och interpersonella betydelser och en kortare visu-
ellt retorisk analys med fokus på affischens argumentation. Genom detta får 
jag fram textens repertoar det vill säga de betydelser av ideationell, komposi-
tionell och interpersonell art som finns inbäddade i texten och som är påver-
kade av samhällets värderingar och attityder. Valaffischanalyserna redovisas 
i kapitel 6. Analyserna av de tre valaffischerna (S1, M1 och V1), får betrak-
tas som underlag för min bearbetning, redovisning och tolkning av de tre in-
formantgruppernas läsvägar (A, B och C) genom samma affischer (S1, M1 
och V1). 
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4.4.2 Transkriptioner 
Transkriberingarna av de engelskspråkliga diskussionerna skedde under vå-
ren 2005 och kunde genomföras på traditionellt sätt och på en relativt detal-
jerad nivå.33

Tabell 4:5. Tolkningstranskription av källmaterial 
på språk som forskaren inte själv behärskar. 

 De diskussioner som skett på somaliska krävde dock ett annat 
mer komplicerat förfaringssätt. Eftersom jag själv inte behärskade språket 
krävdes ett samarbete med somaliskspråkiga personer för att kunna transkri-
bera talet. Den muntliga somaliskan tolkades först till muntlig svenska för att 
därefter skrivas ner på svenska. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att 
först göra en transkription på somaliska och sedan översätta den till svenska. 
Detta hade givit en mer kontrollerbar process men krävt en somalisktalande 
lingvist och medfört ytterligare kostnader. Den process som nu användes kan 
benämnas tolkningstranskription och illustreras i tabell 4:5. Studiens något 
osäkrare förhållande till källtexten, den muntliga somaliskan, har kompense-
rats av att två oberoende tolkar engagerades för tolkningen. 

Tolkningstranskription 

Muntlig somaliska Tolkning 

Muntlig svenska  

Skriftlig svenska Transkribering 

Första halvåret 2005, då arbetet med transkriberingarna var som mest in-
tensivt, kunde vi i Sverige inte finna en enda inom universitetet verksam so-
malisktalande lingvist. Det fanns i Sverige som helhet åtta auktoriserade tol-
kar i somaliska. En av dessa tolkar var den somalier som assisterat mig un-
der videoinspelningarna. Han arbetade regelbundet som modersmålslärare 
hos sfi-anordnaren och jag engagerade honom också för transkriberingsarbe-
tet. Han var utbildad jurist från Somalia och van att i sitt ordinarie tolkarbete 
ha huvudfokus på innehållet. I detta arbete var det också viktigt med fokus 
på de språkliga uttrycken i sig och efter en inskolningsperiod kunde vi arbeta 
effektivt tillsammans med det språkliga materialet.34

Det var nödvändigt att så exakt som möjligt notera vad var och en ut-
tryckte verbalt och i vilken turordning det skedde. Frågor som vi diskuterade 
och långsamt blev överens om var exempelvis: Vad är det exakt som ut-

 

                                                      
33 Transkriberingarna gjordes av Helen Johansson, som då var anställd vid ISA, 

Göteborgs universitet, där projektet DALFA inom vilket datainsamlingen skedde fanns. 
34 Denna tolk är samma person som arbetade som modersmålslärare i somaliska och 

assisterade mig under inspelningarna. 2004-12-04. Pseudonym Abu. 
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trycks? Vilka ord väljer informanterna? Hur blir den lämpligaste svenska 
språkdräkten för just det uttalandet? Vem är det som säger något? I vilken 
ordning kommer de olika utsagorna? Hur och när avbryter de varandra? När 
överlappar deras tal? Hur och när görs återkopplingar? För mig var det 
omöjligt att avgöra mycket av detta och jag behövde ofta ställa klargörande 
frågor om specifika detaljer i interaktionen. Ett stort antal sessioner vid da-
torn då jag rättade och ändrade i den tidigare transkriptionen följdes av ren-
skrivning och nya transkriptioner som tolken fick skickat till sig för kom-
mentarer. Dessa låg sedan till grund för nästa gemensamma videosession.  

Arbetet med transkriberingarna av de somaliska diskussionerna pågick 
från 2004-12-08 (fyra dagar efter inspelningarna) till 2005-06-27. Till att 
börja med användes transkriberingssystemet CHAT inom CLANWin, som är 
ett gemensamt transkriberingssystem för samtalsanalyser som kan läggas in i 
den internationella databasen CHILDES för jämförande språkanalys.35

För att öka reliabiliteten i transkriberingarna valde jag även att engagera 
ytterligare en somalisk tolk, denna gång en kvinnlig, som oberoende av den 
första gick igenom videoinspelningarna och transkriberingarna.

 Sy-
stemet visade sig vara onödigt detaljerat och inte helt ändamålsenligt för 
mina data. Det var framför allt de speciella villkor transkriberingen via tolk 
medförde som krävde en större flexibilitet än den CHAT-systemet kunde er-
bjuda. Med bibehållande av grunderna anpassades systemet till studiens be-
hov. Den transkriberingsnyckel som användes var gemensam för alla tran-
skriptioner och presenteras i avsnitt 7.2.1. 

36 På detta 
sätt minimerades också den eventuella påverkan på tolkningen som det kun-
de innebära att den första tolken var informanternas modersmålslärare och 
kände dem alla väl. En kvinnlig tolk kunde också uppfatta kvinnornas tal och 
kroppsspråk på ett annat sätt än den manlige. Samarbetet med den kvinnliga 
tolken skedde på samma sätt som tidigare bortsett från att vi, efter att hon 
sett videoinspelningen, presenterades för de transkriberingar som byggde på 
den första tolkens översättningar. Dessa hade vi sedan som underlag. En del 
revideringar av de svenska transkriptionerna fick göras utifrån de avvikelser 
i översättningen till svenska som fanns i tolkarnas tolkning. Oftast rörde det 
sig om detaljer i språkdräkten men ibland även om turordningen och i ett fall 
om en hel tur som inte hade översatts alls. 37

                                                      
35 CLAN står för Computerized Language Analysis. 

 Efter denna ytterligare gransk-
ning av källtext och transkriptioner kan interbedömarreliabiliteten sägas 
ligga på en acceptabel nivå. 

36 Denna tolk föregicks av ytterligare en kvinnlig tolk som engagerades för att öka validitet 
och reliabilitet men som avbröt arbetet efter den första sessionen då hon upptäckte att 
en av informanterna var hennes klient. Den andra kvinnliga tolken kunde utföra arbetet 
utan problem. Båda engagerades via kommunens tolkcentral. 

37 Den första tolken hade inte översatt en kritisk utsaga från en av deltagarna som riktades mot 
mig och inspelningssituationen. 
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Under hela processen var jag mycket noga med att de medverkande tolkarna 
skrivit kontrakt på att inte yppa något om innehållet i filmer eller texter eller 
om informanterna till någon utanför projektet.  

4.4.3 Budskap och avsändare 
Genomläsningar och förtrogenhet med de transkriberade diskussionerna lade 
grunden för innehållsanalysen av gruppernas uppfattningar av budskap och 
avsändare i de olika valaffischerna. Utsagorna, från källmaterialet och tran-
skriptionerna, systematiserades genom att utsagorna som kategoriserades 
som beskrivande uttalanden om det avbildade motivet eller den faktiska tex-
ten fördes till kategorin ”Uttrycker vad affischen föreställer” medan analyse-
rande eller tolkande uttalanden om affischens budskap fördes till kategorin 
”Tolkar affischens budskap” och gruppernas uttalanden om avsändaren för-
des till kategorin ”Uttrycker vem avsändaren är.” Alla data fördes samman i 
en tabell med affischnamnen till vänster och de tre kategorierna under vilka 
tolkningarna av deras utsagor fördes in. En tabell för var och en av de fyra 
grupperna gjordes. Tabell 4:6 är ett exempel på hur en kategorisering redovi-
sas i tabellform.  

Tabell 4:6. Exempel på tabellrubriker för redovisning av varje grupps resultat 
av uppfattning av budskap och avsändare. 

 Affischer Uttrycker vad 
affischen föreställer 

Tolkar affischens 
budskap 

Uttrycker vem 
avsändaren är 

2 S3 
Äldre 

Fyra äldre personer 
spelar spel och 
dricker kaffe 

Välfärd för äldre/ 
Skatter är social-
demokratiskt 
/Om du följer reglerna 
får du stöd och hjälp 

En social organisation 
/statlig organisation 

Förutom ovanstående tabell gjordes även en samlad tabell över om grupper-
na, utifrån den önskvärda tolkningen, uttryckt att de förstått avsett budskap 
respektive identifierat korrekt avsändare.  

4.4.4 Analys av informanternas läsvägar 
Ögonrörelsestudier av tidningsläsning (Holšánová & Rahm 2006) (se avsnitt 
3.3.5) kombinerade med Ecos (1994) semiotiska beskrivningar av läsning 
och Kress’ (2003) diskussion om skillnaderna mellan hur den givna struktu-
ren i en skriven text respektive i en bild styr läsandet, inspirerade till ska-
pandet av en grafisk form för att kunna visa vilka vägar mina informanter 
tog genom de olika affischerna. 

Eftersom denna studie inte har individfokus utan vill uppmärksamma hela 
gruppers agerande ur ett sociosemiotiskt perspektiv valde jag att använda 
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mig av observation: vad jag själv uppfattade genom att först själv närvara 
vid inspelningstillfällena och sedan, med detaljerad precision, titta på video-
inspelningarna av gruppernas diskussioner. Det handlade dels om att se vad 
gruppmedlemmarna tittade på (riktade sina blickar emot) och dels vad de 
uttryckte verbalt, men även att uppmärksamma hur de med icke verbala me-
del som pekningar och kroppsrörelser riktade sin uppmärksamhet mot de 
olika bild- och textelementen eller något i den situationella kontexten. Visu-
ellt registrerade jag hur och mot vad informanterna i grupperna riktade sin 
uppmärksamhet och de sex kategorierna för informanternas olika uppmärk-
samhetsfokus växte fram under dessa videobaserade transkriberingssessio-
ner.  

I analyskategorierna, som utgjordes av meningsbärande ömsesidigt ute-
slutande element, skiljde jag på om gruppen riktade sin uppmärksamhet mot 
hela affischen (= helheten) eller om de enbart fokuserade på bilden, logo-
typen eller på textelementen (Krippendorff 2004).38

I valaffischerna förekommer följande semiotiska tecken: bilder, texter och 
logotyper. Bild definieras här som ett tecken som återger en del av verklig-
heten eller något som kunde vara verkligt; en teckning, målning eller ett 
fotografi. Text definieras här som en sammanhängande, meningsfull följd av 
skrivna ord medan logotyp

 Dessutom täckte två av 
kategorierna in det som deltagarna fokuserade på utanför själva bild- och 
textbudskapet (affischen): den skriftliga instruktionen som de hade tillgäng-
lig under diskussionen och i övrigt det som de tittade på eller talade om i 
situationskontexten. Jag kunde då även få reda på i vilken ordning de upp-
märksammade de olika bild- och textelementen i bilden och hur lång tid de 
ägnade åt de olika fokusen. 

39

Jag registrerade manuellt de exakta tiderna för varje grupps diskussion ut-
ifrån det videoredigeringsprogram jag hade tillgång till och samlade dem i 
tidsscheman (se tabell 4:7) för att sedan föra över informationen till en gra-
fisk bild som visade gruppens läsväg genom det multimodala budskapet

 definieras som en trycktyp med speciell, van-
ligen bildmässig utformning av ord eller orddel (Svensk ordbok 1986).  

40

Tidsschemat (tabell 4:7) visar till vänster tidsåtgången i löptid utifrån vi-
deoinspelningen. De sex fokuskategorierna bildar varsin kolumn i tabellen 
och längst ner i schemat summeras tiden tillsammans med angivandet av de 
olika fokusens procentandel av den totala tiden.  

. 
Detta sätt att redovisa och analysera en läsakt har jag inte tidigare stött på i 
forskningslitteraturen så det får betecknas som i högsta grad explorativt och 
öppet för kritisk granskning. 

                                                      
38 Inom textkategorin noterade jag dessutom när de läste eller ljudade texten högt, 

samt tiden för detta. 
39 Från grekiskans ’logos’ ord och ’typos’ avtryck; bild. 
40 Videoredigeringen gjordes direkt från en Windows Media-fil. 
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Tabell 4:7. Exempel på tidsschema för grupp C och affisch S1. 
Analyskategorier och tidsnoteringar för registrering av en grupps fokus i en läsväg. 

Gruppens 
fokus 
--------- 
Tid 
på filmen  

Hel-
heten 

Bilden Logo-
typen 

Texten41 Instruk-
tionen 

 
ljudar/ 

läser högt 
(fr.o.m.–t.o.m.) 

Situa-
tionen 

Total tid 
för 

sessionen 

16.33 -    4 
(pekar på röd text) 

   

16.37 - 10       

16.47 -    41 
(vit text) 

Läser/ljudar: 
16.51-17.15: 24 s 

   

17.28 - 9 
 

      

17.37 -  
 

18      

17.55 - 20 
 

      

18.15 - 
18.39 

 
 

24      

Totalt 
antal sek. 

39 42 - 45 - - 126 sek. 

% av tiden 31 % 33,5 % 0 % 35,5 % 0 % 0 % 100 % 

Genom att på detta sätt noggrant observera samtalen, lyssna på dem och 
transkribera dem med noterande av blickar, pekningar och annan icke-verbal 
kommunikation fick jag en detaljerad bild av vad grupperna uppmärksam-
made under sina diskussioner. 

Informationen från tidschemat fördes sedan över till den grafiska figuren 
för läsvägen. Tanken är att man ska kunna följa gruppens väg genom affi-
schen, se hur länge de fokuserar på olika element och med hjälp av pilarna 
mellan fokuspunkterna få en bild av ett flöde. Läsvägsfigurerna visas i av-
snitt 7.2. 

4.5 Metoddiskussion 
Kapitlet avslutas med en diskussion av fördelar och nackdelar med under-
sökningens uppläggning och analysen av resultatet. 

                                                      
41 Särskilt när informanterna talar om texten. 
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4.5.1 Rekontextualisering 
Affischens naturliga sammanhang är det offentliga rummet, uppsatt på en 
stolpe eller en vägg ute på stan under pågående valkampanj. I undersökning-
en rekontextualiseras det autentiska materialet och blir oundvikligen något 
annat. Karlsson (2007:23) diskuterar detta och menar att en text, som visser-
ligen på ytan kan vara densamma, genom att textens funktion ovillkorligen 
förändras i en ny kontext, interaktionellt blir annan text. I denna studie ge-
nomfördes alla inspelningar i en utbildningsmiljö under drygt två år efter det 
att affischerna aktivt användes under 2002 års valkampanj. Det innebar att 
studiens situationskontext skiljde sig från den autentiska tolkningssituationen 
både rumsligt och tidsmässigt. Dessa givna förutsättningar måste man ta 
hänsyn till.  

Den experimentella situation som skapades uttrycks med Baynhams 
(2006:37) termer som att man lyfter in något utifrån ”to bring the outside 
in”. Med det menas att informanterna fick möta ett textmaterial som normalt 
inte hör hemma i skolmiljön utan hör till det offentliga rummet, utanför sko-
lan. Detta förhållande är viktigt att hålla i minnet vid analysen av interaktio-
nen mellan affischerna och de olika betraktarna. Resultat från tidigare studier 
och utvärderingar av sfi-undervisningen har dock visat att autentiskt material 
inte sällan förekommer i sfi-klassrummen (Skolverket 2003, Franker 2007). I 
kursplanen betonas även vikten av att innehållet i svenskundervisningen är 
direkt anknutet till det omgivande samhällets krav och villkor (SKOLFS 
2009) (se avsnitt 3.1.1). 

Informanterna gör sina tolkningar utan hjälp av det för affischen självkla-
ra kontextuella sammanhanget. För det första handlar det om en rumslig för-
skjutning: Tolkningen sker i en skolmiljö och inte ute på stan där affischerna 
är uppsatta på väggar och annonspelare. För det andra innebär det en tempo-
ral förskjutning i och med att tolkningen sker två år efter affischernas s.k. 
”aktiva levnadstid” i samband med kommunal- och riksdagsvalet i septem-
ber 2002. Gruppernas tolkningar har påverkats och deras interaktion och 
tolkningar måste ses i ljuset av detta. 

4.5.2 Fokusgruppsdiskussioner 
De risker med användandet av fokusgrupper i forskningssammanhang som 
Smithson (2000) tar upp och som refereras i avsnitt 4.1.3 är att man som 
forskningsledare bör vara vaksam inför en viss dominans av en persons 
åsikt, en risk för förfrämligande när man använder minoritetsgrupper samt 
att gruppen uttrycker det som förväntas av dem i stället för sina egentliga 
åsikter. Trots att det i alla fyra grupperna kan sägas ha varit en person som 
”tog kommandot” i flera av diskussionerna så är min bedömning att det inte 
blev en dominans som gjorde att de övriga i gruppen inte kom till tals. Sna-
rare ledde personens engagemang till att diskussionen stimulerades av detta.  
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Förutom ovanstående risker tas här upp ytterligare faktorer som kan ha på-
verkat diskussionerna. Det gäller för det första skillnader i den instruktion 
som gavs och dess påverkan på resultatet. De lågutbildade genomförde dis-
kussionerna samtidigt i samma rum och det verkade som om speciellt A-
gruppen påverkades av detta. De tappade inte sällan koncentrationen på upp-
giften för att istället titta eller lyssna på den andra gruppen i rummet eller på 
vad tolken, Abu, gjorde. Dessa skillnader i situationskontexten kan ha med-
fört att de kortutbildade grupperna haft svårare att koncentrera sig på upp-
giften jämfört med de högutbildade.  

De kortutbildade gavs möjlighet att genomföra diskussionen på sitt mo-
dersmål medan de högutbildade använde sitt andraspråk eller skolspråk eng-
elska. Jag fick inte uppfattningen att engelskan hindrade deltagarna att ut-
trycka sig och associera men givetvis kan man tänka sig att en diskussion på 
ett gemensamt modersmål förmodligen skulle ha medfört en större variation 
i uttrycken även om det inte behöver ha förändrat diskussionens väsentliga 
innehåll.  

Jag vill även här diskutera det faktum att affischerna av praktiska skäl 
presenterades för grupperna på lite olika sätt: tre och tre för de högutbildade 
och en och en för de lågutbildade. De högutbildade kunde med detta för-
faringssätt diskutera fler affischer på en kort tid och de hade inte några pro-
blem att snabbt flytta fokus från den ena till den andra affischen. För de 
kortutbildade grupperna, som även var mer ovana vid testsituationer liknan-
de denna, ville jag undvika exponeringen av alltför många affischer sam-
tidigt. Det blev färre affischer per kortutbildad grupp, men fortfarande med 
alla partier representerade. Diskussionerna utifrån dem verkade inte påverkas 
negativt av detta. A- och B-gruppernas diskussioner tog längre tid än C- och 
D-gruppernas. 

Slutligen en kort diskussion om varför inte grupp D deltog i läsvägsanaly-
sen. Det hade varit en fördel om samtliga grupper kunnat vara med i analy-
sen men jag bedömde att det viktiga för att kunna jämföra läsvägarna var att 
grupperna diskuterade exakt samma affischer. De affischer som överens-
stämde helt i detta avseende var S1, M1 och V1, vilka var de affischer som 
diskuterades av grupperna A, B och C men inte av D.  

4.5.3 Förståelse av situationskontext 
Det är individens specifika motiv i en specifik situation som bestämmer vil-
ken handling som ska utföras och på vilket sätt den ska ta sig uttryck, opera-
tionaliseras (Wertsch 1979). En viktig lärdom från denna studie är att det 
inte alltid, som försöksledare, räcker att explicitgöra material, procedur och 
motiv. I min egen undervisningsmodell (Franker 2004:700ff) lyfter jag fram 
respekt, meningsfullhet och delaktighet som grundpelare för arbetet i alfabe-
tiseringsgrupper och att ett explicitgörande av situation och material är 
grundläggande. Man kan inte påstå att detta förhållningssätt fick önskad 
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verkan i studiens experimentsituation. Det blev tydligt att det var informan-
ternas motiv som bestämde hur handlingen kom att utföras, inte forsknings-
ledarens. Donato (1994:37) uttrycker detta på följande sätt: ”The motive of 
the individual, rather than that of the researcher, determines how actions will 
be constructed, as well as their functional significance.” Trots goda inten-
tioner från min sida med tolksamarbete och vuxet material uppfattade A-
gruppen situationen som kränkande och visade motstånd. De ifrågasatte ur-
valet av affischerna, proceduren, sättet det hela genomfördes på, att man inte 
fick fråga och att det verkade som om man skulle kunna läsa för att kunna 
göra uppgifterna (se speciellt 7.2.2.1). De uppfattade experimentsituationen 
som en vanlig skolsituation och släppte inte sina elevroller och blev frustre-
rade av att inte deras lärare Abu agerade som han brukade dvs. hjälpte dem 
och svarade på frågor. Konsekvensen blev att mycket av deras uppmärksam-
het gick åt till att försöka förstå sig på situationen och villkoren som gällde i 
stället för att rikta sin uppmärksamhet mot affischen och uppgiften de fått. 
Syftet med läsningen påverkades av deras förståelse av och motivation för 
uppgiften och detta färgade uppfattningen av situationskontexten (se 3.3.3). 

4.5.4 Förståelse av instruktioner 
Alla grupperna hade fått information om mig och vad jag ville göra vid ett 
tidigare tillfälle när jag presenterade projektet för alla. Den informationen 
repeterades också strax innan inspelningarna skulle starta. För flera av in-
formanterna i grupp A och B, som hade mycket begränsad erfarenhet av for-
mella utbildningssammanhang, var många ord och begrepp som rörde utbild-
ning och forskning förmodligen okända på somaliska såväl som på svenska. 
Eftersom de kanske aldrig mött begreppen tidigare har de heller inga eller 
mycket få konnotationer till dem. Här blev tolkens förklaringar av nya be-
grepp avgörande. 

Den muntliga instruktion som alla grupperna fick hade alltså samma ly-
delse men däremot skiljde sig de tre skriftliga frågorna som instruktionen 
sammanfattades i något åt i stilnivå. Medan C- och D- gruppernas andra 
fråga var: ”Vilket är budskapet i bilden?” fick A- och B-grupperna en för-
enklad fråga som löd ”Vad vill bilden och texten berätta för dig?” Det finns 
kanske en risk för att den formuleringen lockat in dessa två grupper på en 
konkretare tolkning. Frågan är om jag genom min välvilliga omformulering i 
syfte att göra uppgiften mer likvärdig utifrån gruppernas olika litteracitets-
nivåer och förutsättningar att läsa skriven text i stället styrt A- och B-
gruppens tolkning åt ett mer denotativt och konkret håll? Min bedömning är 
att risken för att dessa skillnader i texterna skulle få någon större effekt på 
resultatet trots allt är minimal i och med att den muntliga instruktion de fick 
innan var så pass utförlig och skedde i dialog med dem. Under diskussioner-
na använde sig inte någon av grupperna, förutom A-gruppen, av instruk-
tionsfrågorna. 
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4.5.5 Interbedömarreliabilitet 
I alla kvalitativa undersökningar färgas materialet av undersökarens teoretis-
ka antaganden och kulturella erfarenheter (Taylor & Bogdan 1984) så också 
denna studies analyser. 

Läsvägsanalyserna och de slutsatser som dras utifrån data bygger till stor 
del på de kategoriseringar av informanternas uppmärksamhet som gjorts. De 
sex kategorierna som beskrivs i inledningen i avsnitt 7.2, ska vara ömsesidigt 
uteslutande och innefatta alla data från gruppernas diskussioner. För att pro-
va kategoriseringens tillförlitlighet har jag gjort en interreliabilitetsprövning 
genom att låta en kompetent medbedömare genomföra samma kategorise-
ringar av data som jag själv gjort (Larsson 1986). Medbedömaren kategori-
serade tre gruppers diskussioner av samma affisch (S1). Medbedömaren fick 
kategorisystemet beskrivet för sig och tillgång till de transkriberade diskus-
sionerna. Efter genomgång av ett exempel på hur jag gått tillväga ombads 
medbedömaren markera när de olika kategorierna passade in på diskussio-
nerna och exakt var gränserna mellan kategorierna skulle dras. Resultatet 
blev att 34 av 41 kategoriseringar gjordes likadant. Det innebär en överens-
stämmelse på 83 % vilket får anses vara väl tillfredsställande. Larsson anger 
75 % överensstämmelse som godtagbar för denna typ av intervju/diskussion. 
De diskrepanser som fanns gällde framför allt val av fokuskategori när del-
tagarna i en grupp inte hade samma fokus. Medbedömaren som enbart hade 
transkriberingarna, men inte videoinspelningen till hjälp, tog fasta på det 
som jag ansett vara mer perifert sett ur ett helhetssammanhang. En annan 
svårighet som jag själv känt vid kategoriseringen kom upp till diskussion 
med medbedömaren. Det handlar om hur man kategoriserar gruppernas dis-
kussioner av affischens budskap, som ibland utgår från helheten men också 
kan utgå från bilden, logotypen eller texten, men ändå ska kategoriseras som 
”bild” respektive ”text” eller ”logotyp”. Det blir viktigt att försöka skilja på 
gruppens uppmärksamhetsfokus och affischens budskap här. 
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5 Informanternas repertoar 

Informanternas repertoar baseras på data från den bakgrundsenkät som be-
svarades av alla informanter i samband med inspelningarna av fokusgrupp-
diskussionerna (se vidare 4.5.2). Det jag uttalar mig om när det gäller infor-
manternas allmänna respektive specifika repertoar42

5.1 De fyra informantgrupperna 

 är i huvudsak hämtat 
från enkätsvaren. Vissa uppgifter kommer från respektive studieanordnares 
statistik och Skolverkets officiella statistik och detta anges då i anslutning till 
uppgifterna. 

Grupperna har fått beteckningar från A till D, där grupp A och B deltar i 
studieväg 1 (sfi1) för kortutbildade deltagare, och grupp C och D i studieväg 
3 (sfi3) avsedd för deltagare med akademisk bakgrund. 

Grupp A 
De fyra informanterna i grupp A: Hebo, Leyla, Meryem och Samira är alla 
kvinnor, kommer från Somalia och har somaliska som modersmål. Tre av 
dem har aldrig gått i skolan som barn, endast Meryem har gått ett par år i 
skolan. Leyla och Hebo är uppvuxna på landsbygden medan Meryem och 
Samira är från två större städer i Somalia. De är något yngre än den andra 
gruppen, 24–30 år. Samira är gift och Leyla är skild och det är bara hon som 
har barn. Deras tid i Sverige sträcker sig från två år (för Hebo och Meryem), 
fyra år (för Leyla) till åtta år (för Samira). Ingen av dem har ännu haft något 
förvärvsarbete varken i Somalia eller i Sverige.  

Grupp B 
De fyra informanterna i grupp B: Asha, Hani, Idil och Lul är alla kvinnor. 
De kommer från Somalia och har somaliska som modersmål. Asha talar 
dessutom engelska. Två har ingen skolgång alls (Asha och Lul) och de är 
uppvuxna på landsbygden, medan Hani som gått ett par år i privatskola och 
Idil, som gått cirka åtta år i skola som barn, är uppvuxna i en större stad. 

                                                      
42 Begreppet repertoar presenteras och förklaras i avsnitt 3.3.2 och innebär i korthet den 

bakgrund och de förkunskaper som informanterna har med sig till diskussionen och mötet 
med de olika valaffischerna. 
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Bara Idil läser obehindrat på somaliska. Det är stor spridning i ålder, 21–43 
år, och alla utom den yngsta har flera barn. Samtliga är gifta med landsmän. 
De har varit i Sverige länge, åtta år (Idil och Lul) och tolv år (Asha). Hani är 
den enda som kommit till Sverige under det senaste året (2004). Ingen har 
förvärvsarbetat i hemlandet eller i Sverige. Asha har dock haft en kortare 
praktik här.  

Grupp C 
De tre informanterna i grupp C: Alfredo, Farid och Natalia, två män och en 
kvinna, har alla varit i Sverige cirka tre månader. Alla tre är ogifta och ingen 
av dem har barn. Alfredo är 25 år, från Mexico och telecom-ingenjör. Han 
har spanska som modersmål men talar också engelska och franska. Farid är 
28 år, från Iran och civilingenjör. Hans modersmål är turkiska men skolsprå-
ket är persiska och han talar även engelska och arabiska. Natalia är 22 år, 
från Ryssland och högskolestudent inom konst. Hon har ryska som moders-
mål men talar även engelska och tyska. De har en västligt orienterad upp-
växtbakgrund. Ingen förvärvsarbetar i Sverige utan studerar på heltid på 
universitetet.  

Grupp D 
De tre informanterna i grupp D: Di, Fuxi och Vikram, en kvinna och två 
män, har varit i Sverige cirka tre månader. Alla är ogifta och ingen av dem 
har barn. Di och Fuxi kommer från miljonstäder i Kina och har kinesiska 
som modersmål men har även goda engelskkunskaper. Vikram är uppvuxen i 
en miljonstad i Indien och hans modersmål är hindi, men han behärskar även 
engelska och tyska. Alla tre har ingenjörsutbildningar med sig från Kina 
respektive Indien och läser nu på Chalmers tekniska högskola. Fuxi är den 
ende som har hunnit vara ute i arbetslivet. 

5.1.1 Allmän repertoar 
En av de tre forskningsfrågorna handlar om vilken inverkan informanternas 
utbildning, litteracitetsnivå, språkkunskaper och kulturella erfarenheter har 
för tolkningen av valaffischerna. I enkätsvaren från informanterna som redo-
visas här och delas resultatet från informanternas bakgrundsuppgifter upp i 
en allmän och en specifik repertoar (jämför McCormick i 3.3.2), där den 
specifika repertoaren inbegriper dels samhällsengagemang och mediaintresse 
och dels kunskaper om svenska förhållanden, medan den allmänna inne-
håller uppgifter om ålder, kön, utbildning, litteracitetsnivå och språkkun-
skaper.  

I följande avsnitt presenteras två tabellöversikter över informanternas 
bakgrund som bygger på de uppgifter som informanterna själva uppgivit i 
enkäten. I den första tabellen, 5:1, presenteras deras allmänna repertoar och i 
den andra, 5:2, deras specifika repertoar. Efter tabellerna görs en gemensam 
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sammanfattning där karaktäristiska egenskaper och mer markanta skillnader 
mellan grupperna lyfts fram. Tabell 5:1 ger en bild av de enskilda informan-
ternas mer allmänna bakgrund: deras formella utbildning, litteracitetsnivå 
och språkkunskaper. Här finns även deras tid i Sverige och tid i sfi-studier 
angiven. I tabellen presenteras medlemmarna i varje grupp från A till D. 

Tabell 5:1. Gruppernas allmänna repertoar. Uttryckt i bakgrund: utbildning, 
litteracitet och språkkunskaper. Även antal sfi-timmar och tid i Sverige visas. 

Informanter Uppväxt 
land/stad 
eller by 

Formell 
skol-

utbildning 

Litteracitet 
på moders-

målet43

Språk-
kunskaper 

 

Timmar i sfi-
utbildning 

Tid 
i Sverige 

GRUPP A 
Hebo Somalia 

By 
Ingen 2/6 Som Över 500 tim 2 år 

Leyla Somalia 
By 

Ingen 2-3/6 Som Över 500 tim 4 år 

Meryem Somalia 
Stad 

Cirka 3 år 2/6 Som 40-50 tim 2 år 

Samira Somalia 
Stad 

Ingen 2/6 Som Över 500 tim 8 år 

GRUPP B 
Asha Somalia 

By 
Ingen 2-3/6 Som/Eng Över 500 tim 12 år 

Hani Somalia 
Stad 

Cirka 2 år 1-2/6 Som 100 tim 11 mån 

Idil Somalia 
Stad 

6-9 år 2-3/6 Som Över 500 tim 8 år 

Lul Somalia 
By 

Ingen 2-3/6 Som Över 500 tim 8 år 

GRUPP C 
Alfredo Mexiko 

Stad 
Över 12 år 
Telecom-
ingenjör 

6/6 Spa 
Eng/Fra 

30-40 tim 3 mån 

Farid Iran 
Stad 

Över 12 år 
Civilingenjör 

6/6 Tur 
Pers/Eng/Ara 

30-40 tim 3 mån 

Natalia Ryssland 
Stad 

Över 12 år 
Konst-

studerande 

6/6 Ry 
Eng/Ty 

30-40 tim 3 mån 

GRUPP D 
Di (kvinna) Kina 

Stad 
Över 12 år 
Högskole-
ingenjör 

6/6 Kin/Eng 30-40 tim 3 mån 

Fuxi Kina 
Stad 

Över 12 år 
Högskole-
ingenjör 

6/6 Kin/Eng 30-40 tim 3 mån 

Vikram Indien 
Stad 

Över 12 år 
Högskole-
ingenjör 

6/6 Hi/Eng,/Ty 30-40 tim 3 mån 

                                                      
43 Challs (1983) läsutvecklingssteg 1–6 används som mått på litteracitetsnivån. 
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Utbildningsbakgrund, litteracitetsnivå och språkkunskaper 
Utbildningsbakgrunden konkretiseras genom antal år av formell skolutbild-
ning och eventuell yrkesutbildning44

• Litteracitetsnivån anges genom informanternas läs- och skrivkunskaper 
på modersmålet

. 

45. Utgångspunkten är en modell över läsutvecklingen 
som används inom UNESCO (Chall 1983). Den består av sex läsutveck-
lingssteg som beskriver: (1) pseudoläsning, (2) nybörjarläsning och av-
kodning, (3) befästande och flyt, (4) läsa för att lära nytt, (5) läsa med oli-
ka perspektiv samt (6) läsning som konstruktion och rekonstruktion av 
tankar. Eftersom färdigheterna och insikterna i läs- och skrivprocessen är 
överförbara mellan språk och speciellt lättöverförda när de handlar om två 
liknande alfabetiska skriftsystem har jag nöjt mig med att ange litteraci-
tetsnivån på modersmålet.46

• Språkkunskaperna noteras utifrån uppgifter om informanternas moders-
mål och deras uppgivna kunskaper i andra språk.  

 

Det är stora skillnader mellan grupperna avseende formell skolgång och 
även läs- och skrivfärdigheter och språkkunskaper. 

För informanterna i A- och B-grupperna är det somaliska som gäller för-
utom för Asha som även talar engelska. I A-gruppen är det endast Meryem 
som har gått i skolan innan hon kom till Sverige. De övriga i gruppen har lärt 
sig läsa och skriva här i Sverige. I B-gruppen har Lul och Asha, som vuxit 
upp på landet, inte haft möjlighet att gå i skolan alls medan Idil, som den 
enda av de åtta fått en hel grundutbildning (6–9 år) och Hani i alla fall ett par 
års skolgång. Alla i A- och B-grupperna utom Meryem och Idil har lärt sig 
läsa och skriva i Sverige. De har även under senare tid fått möjlighet att ut-
veckla läs- och skrivfärdigheter på sitt modersmål i Sverige. Det är således 
först som vuxna och på ett annat språk än modersmålet som de flesta fått 
möjlighet att lära sig läsa och skriva.  

Informanterna i C- och D-grupperna har alla lång akademisk utbildning 
från sina respektive hemländer. De läser och skriver på minst två språk, de 
flesta behärskar, enligt egen utsago, tre språk och Farid fyra; turkiska och 
engelska och förutom dem sitt skolspråk persiska och även arabiska.  

                                                      
44 Vid antagning till sfi anger de sökande själva sin skolbakgrund, inte alltid dokumenterad 

på sedvanligt sätt. Den officiella sfi-statistiken bygger på data från anordnarna 
(Skolverket, 2009). 

45 Uppgifter genom modersmålsläraren för grupperna A och B och genom informanterna 
själva för grupp C och D. 

46 Vilka specifika konventioner som gäller och vad skrivtecknen motsvaras av i ett svenskt 
talspråk måste man dock lära sig för att kunna förstå innehållet. Saknas förståelsen blir 
läsningen enbart en mekanisk avkodning av skrifttecken. Är man på nivå 2 har man 
”knäckt koden” och förstått sambandet mellan ljud och tecken. 
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5.1.2 Specifik repertoar 
I tabellen presenteras en översikt över de data om informanterna som de 
själva angett i enkäten. Svaren skall ge en bild av de enskilda informanternas 
media vanor och samhällsintresse. De har även svarat på en fråga om med-
borgarskap. 

Tabell 5:2. Gruppernas specifika repertoar. 
Mediavanor, politiskt intresse, valdeltagande och medborgarskap. 

Namn Tittar 
på TV 

Läser 
dagstidning 

Använder 
Internet 

Intresse 
för politik 

Röstat i 
allmänna 
val 

Har svenskt 
medborgar-
skap 

GRUPP A 
Leyla Ja, svensk  ”Tittar” 

i Metro  
Nej, aldrig  Ja, sam-

hällsfrågor  
Nej  Nej  

Samira Ja, svensk  Nej  Nej, aldrig  Nej  Ja  Nej  
Hebo   -  Nej  Nej, aldrig  Nej  Nej  Nej  
Meryem Ja, svensk 

och engelsk  
Nej  Nej, aldrig  Nej  Nej  Nej  

GRUPP B 
Asha Ja, svensk  Ja, på svenska  Nej, aldrig  Ja, (S) Ja, 2002: 

kommunal + 
riksdag, 
2003: EMU  

Ja  

Idil Ja, svensk  Ja, på svenska  Ja, ibland  Nej  Ja, 2002: 
kommunal + 
riksdag 

Ja  

Hani  Ja, svensk  Nej  Nej, aldrig  Nej  Nej  Nej  
Lul  Ja, svensk  Ja, på svenska  Ja, ibland  Ja, (S) Nej  Nej  

GRUPP C 
Alfredo  Ja, utländsk  Ja, utländska  Ja, varje dag  Ja, ut- 

bildnings-
frågor 
Aktiv 
i hemland  

Nej  Nej  

Farid  Ja, utländsk  Ja, utländska  Ja, varje dag  Nej  Nej  Nej  
Natalia  Ja, utländsk  Ja, utländska  Ja, varje dag  Nej  Ja  Nej  

GRUPP D 
Di  Nej  Nej  Ja, varje dag  Nej  Ja, men ej 

i Sverige  
Nej  

Fuxi  Ja, utländsk  Nej  Ja, varje dag  Ja, allmänt  Nej  Nej  
Vikram  Ja, utländsk  Nej  Ja, varje dag  Nej  Nej  Nej  

Erfarenheter av Sverige och svensk kultur 
• Kunskaper i det svenska språket utgår från informanternas deltagande i 

formell svenskundervisning (antal timmar i sfi) utifrån sfi-anordnarens 
statistik och deras möjlighet till informell språkanvändning genom upp-
giften från enkäten om hur lång tid de varit i Sverige.  
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• Erfarenheter av svensk kultur operationaliseras genom den tid man varit i 
Sverige, om man är gift med en svensk/a, arbetar eller har arbetat i Sveri-
ge och är svensk medborgare. Dessutom ingår informantens mediaan-
vändning: om man tittar på svensk TV, läser svenska tidningar eller an-
vänder Internet i det som kan ge erfarenhet av svensk kultur.  

Vistelsetid i Sverige skiljer grupperna åt genom att deltagarna i A- och B-
grupperna vistats i Sverige under betydligt längre tid än de relativt nykomna 
deltagarna i C- och D-grupperna. Dessa sex högskolestudenter läser sin för-
sta termin i Sverige när inspelningarna görs medan Asha, Idil, Lul och Sami-
ra bott i Sverige över 8 år. Bara två av deltagarna i de somalisktalande grup-
perna har 1–2 års vistelse i landet: Meryem och Hebo i A-gruppen och Hani 
i B-gruppen. 

Alla i A- och B-grupperna utom Hebo tittar på svensk TV och de tre i B-
gruppen som varit här länge uppger dessutom att de läser (eller tittar i) 
svenska tidningar. I C- och D-grupperna uppger inte någon av deltagarna att 
de använder sig av svenska media. 

Samhällsengagemang och erfarenheter av politik och val 
• Samhällsintresse och politiskt engagemang operationaliseras genom upp-

gifter om användning av media: TV, tidningar och Internet men också om 
man deltagit i demokratiska val i Sverige eller någon annanstans och om 
man varit eller är politiskt aktiv eller intresserad av politik. 

Det är ett måttligt samhällsengagemang i de fyra grupperna, men någon i 
varje grupp verkar vara extra intresserad av politik och samhällsfrågor.  

I B-gruppen är två av kvinnorna (Lul och Asha) speciellt intresserade av 
det socialdemokratiska partiet. Asha och Idil röstade i det senaste kommu-
nal- och riksdagsvalet (2002) och Asha även i EMU-valet 2003. De är båda 
svenska medborgare. I A-gruppen är Leyla den enda som uppger att hon är 
intresserad av politiska frågor (barnomsorg och skola) och Samira är den 
enda som röstade i senaste kommunalvalet. 

I C-gruppen uppger Alfredo, som den ende av alla sexton informanterna, 
att han varit politiskt aktiv i sitt hemland Mexiko och att det är utbildnings-
frågor han ägnar sig åt. Natalia har röstat tidigare och det uppger även Di i 
D-gruppen att hon har gjort. Fuxi i D-gruppen svarar att han är allmänt sam-
hällsintresserad medan de andra svarar nekande på den frågan.  

Deltagarna i C- och D-grupperna använder sig alla, förutom Di, dagligen 
av Internet och läser utländsk press, oftast tidningar från hemlandet, men 
däremot inte några svenska. 

Gruppernas medlemmar har alla med sig sina olika repertoarer till interak-
tionen där de på olika sätt aktiveras av situationen och uppgiften de får. De-
ras möte med de olika valaffischernas repertoarer resulterar i de val av läs-
vägar de gör och hur de uppfattar de olika affischernas budskap. Om detta 
handlar kapitel 7. 
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6 Valaffischernas repertoar 

I detta kapitel redovisas resultatet av en näranalys av tre valaffischer från 
valkampanjen 2002. Syftet är dels att definiera deras repertoar (enligt Mc-
Cormicks modell i avsnitt 3.3.2) och dels få ett explicit underlag inför tolk-
ningen av informanternas interaktion och analys av samma affischer. En val-
affisch från vardera socialdemokraterna (S1), moderaterna (M1) och väns-
terpartiet (V1) analyseras utifrån ett bild- och konstvetenskapligt, ett semio-
tiskt och ett visuellt retoriskt perspektiv (se figur 4:2). 

6.1 Tre analytiska perspektiv på affischerna 

6.1.1 Konst- och bildvetenskaplig analys 
Inom den konst- och bildvetenskapliga forskningen har det utvecklats en 
analysmetod som bygger på Panofskys ikonografiska och ikonologiska bild-
analyser (Panofsky 1955, Eriksson & Göthlund 2004:32ff, Aspers & Fuehrer 
& Sverrisson 2004). Den går ut på att man först beskriver bilden för att se-
dan analysera den och till sist göra en egen tolkning av den. Men precis som 
konsthistorikern E. H. Gombrich (i Johannesson 2001:237) påpekar finns det 
inte någon enkel universalmetod för bildtolkning utan varje material kräver 
sin specifika metod. Alla tolkningar är kontextberoende och situerade i tid 
och rum. 

I en formalanalys fokuseras det som är grunden i bildens kommunikation, 
dess komposition, färg och form. Det handlar om att noggrant identifiera och 
beskriva kompositionen och uppmärksamma detaljer för att kunna identifiera 
eventuella mönster. Nästa steg är en ikonografisk analys där bild- och text-
elementens olika betydelser lyfts fram och deras relationer till varandra ana-
lyseras och slutligen görs en ikonologisk tolkning av bildens innebörd och 
budskap. De symboler som förekommer sätts in i ett socialt, samhälleligt 
eller globalt sammanhang, och bildens innehåll tolkas metaforiskt som sym-
bol för ett underliggande budskap. 

6.1.2 Sociosemiotisk analys 
Den sociosemiotiska bildanalysen har sina rötter i den konst- och bildveten-
skapliga analystraditionen. Av den sociosemiotiska analysens tre metafunk-
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tioner ingår två i den analys jag gör här. Den ideationella metafunktionen, 
som lyfter fram representationer av omvärlden och hur personer och föremål 
i de ingående bild- och textelementen relaterar till varandra kan sägas bli be-
skriven genom den konst- och bildvetenskapliga analysen (främst formal- 
och ikonografisk analys). Verktyg för resten av den sociosemiotiska analy-
sen är de kriterier ur Kress och van Leeuwens (1996/2006) visuella gramma-
tik som presenteras i avsnitt 2.3.3. Informationsstrukturen i bilden, dess lay-
outprinciper, undersöks med syfte att se hur kompositionen signalerar vissa 
paradigmatiska och syntagmatiska ordningar med avsikt att styra hur affi-
schens budskap ska läsas. Även de medel som används för att bygga upp 
relationen till läsaren: distans, blickkontakt och betraktningsvinkel under-
söks för att blottlägga hur bildens interpersonella betydelser skapas för att nå 
läsaren på avsett sätt. Viktigt för att studiens syfte ska kunna nås är att kom-
ma åt bildproducentens intentioner, såsom de uttrycks kompositionellt och 
interpersonellt i affischen, för att kunna jämföra dem med de utvalda andra-
språksläsarnas uppfattningar av budskapen. Det handlar således om att ex-
plicitgöra den visuella textens modelläsare (se avsnitt 3.3.4). 

6.1.3 Visuellt retorisk analys 
De retoriska medel som står till förfogande för att påverka läsarens uppfatt-
ning av budskapet är logos-argument som appellerar till förnuftet, etos-
argument som ska uttrycka avsändarens pålitlighet och visa att något är väl-
gjort och genomtänkt och patos-argument som riktar sig direkt till läsarens 
/mottagarens känslor. Det är framförallt genom bilden som känslorna väcks, 
medan förnuftet lättare nås via textelementen och värderingen av avsändaren 
snarast påverkas av helheten och den grafiska utformningen. 

Jag utgår i analysen från Kjeldsens (2002) resonemang (se avsnitt 3.2.2) 
om de tre olika typer av medel som visuellt retoriskt används av avsändaren 
för att påverka läsaren: de ikoniska, de konventionella och de grafiska. Det 
ikoniska ger igenkänning och i valaffischerna är en naturalistisk bild det 
främsta medlet för att ge maximal känsla av samhörighet och närhet. Det 
konventionella utgörs av symboler av olika slag och det blir i affischerna 
framförallt partiernas logotyper som står för detta och som även blir en slags 
garant för trovärdigheten i budskapet. Det är viktigt att hålla i minnet att 
konventionella tecken kan vara svåra att uppfatta eftersom de förändras av 
tid och rum. Det grafiska består av affischens utformning som helhet och där 
blir typsnitt, färgval och framlyftandet av vissa element viktiga. Som det 
ovan beskrivna visar sammanfaller den visuellt retoriska analysen med den 
sociosemiotiska men vidgar samtidigt analysen genom sin betoning på just 
medlen som används för att övertyga mottagaren om budskapets sannings-
halt och giltighet. 
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6.2 Socialdemokraternas affisch 
”Starkare tillsammans” 

6.2.1 Konst- och bildvetenskaplig analys 
Bildytan domineras av de tre ungdomarna, de två flickorna som står till 
vänster i bild och pojken som står till höger. De bildar tydligt två separata 
enheter som skiljs åt av bordshörnet som skjuter in mellan dem och av den 
lodräta vita linjen som bildas mellan de gula och röda skåpen i bakgrunden. 
De tre skolungdomarna ger ett positivt intryck. De ser välartade och ordent-
liga ut i rena kläder och välklippta frisyrer. De verkar vara friska och väl-
mående med solbrun hud, rak hållning och leenden på läpparna. Två av ung-
domarna har lite mörkare hy och alla har mörkt hår. 

Den vänstra flickan är något beskuren, hela ryggen syns inte. Hon är vänd 
åt höger in i bilden och viskar något i den andra flickans ena öra. Den högra 
flickan lutar händerna mot bordsytan och tittar ut ur bilden snett till vänster. 
Hon ler. Pojken är längre än flickorna, även han är beskuren. Hans huvud 
sticker upp ovanför skåpsraden och hans mörka hår bryter av mot den ljus-
gula bakgrunden. Han står något vänd åt vänster med blicken riktad rakt ut 
ur bild. Han håller racketen i sin högra hand, medan flickornas racketar vilar 
mot bordsytan. Ovanför pojkens huvud i det övre högra hörnet finns social-
demokraternas partisymbol, den röda stiliserade rosen.  

På bordsytan finns två textelement infällda. En röd vågrät remsa som fort-
sätter ut in högerkanten med texten Socialdemokraterna i vitt. Lite längre 
upp till vänster, infälld något snett precis under flickornas händer, finns en 
vit skylt med röd ram och rundade hörn med texten Starkare tillsammans.  

Färgmässigt hålls kompositionen samman av färgfälten blått, rött, vitt och 
gult. Den röda textremsan och den röda texten nära den vänstra flickans röd-
vita tröja och den undre raden röda skåp och den röda rosen. Den vita text-
skylten, flickornas vita träningsbyxor respektive linne och pojkens vita piké-
tröja håller också samman kompositionen. Bakgrundens ljusgula färg kon-
trasterar mot förgrundens mättade blå yta. Pojkens mörkblåa jeans ger ho-
nom kontakt med bordets yta. Även att han och den vänstra flickan båda har 
mörkblåa racketar binder samman kompositionen. 

Bordets (förgrundens) och skåpens (bakgrundens) geometriska former gör 
också att de tre ungdomarnas organiska kroppar framträder tydligare. Deras 
varma hudtoner och skimret i ena flickans hår förstärker det levande i mot-
sats till föremålen i miljön. Ungdomarna är rörliga i relation till det statiska. 
Det är aktivitet i flickornas viskning, handen för och blicken mot örat re-
spektive lyssnande blick, och i pojkens sätt att hålla racketen i vertikalt läge, 
spelberedd.  

De ger alla ett aktivt intryck, står inte bara och hänger utan gör något och 
gör det tillsammans. De verkar just ha tagit en paus i pingisspelet. I alla fall 
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flickorna, pojken ser ut som om han väntar på att någon på andra sidan bor-
det, kanske en fjärde spelare, ska slå bollen till honom.  

Miljön de befinner sig i ser välstädad och ren ut. Trots att det verkar vara 
en skolmiljö, med förvaringsskåp i bakgrunden, så är det inget klotter och 
inget som är sönderslaget eller slitet varken på väggen bakom eller på skå-
pen. Pingisbordet ser också det mycket välhållet ut. De verkar ta hand om sin 
skola och sig själva. Precis sådana ungdomar som man önskar sig som föräl-
der. Det känns definitivt inte som att de röker, dricker eller använder droger. 
De är skötsamma helt enkelt. 

Men genom att ungdomarna skiljs åt av bordshörnet så upplever man 
ändå att flickorna är för sig och pojken för sig. Flickorna delar dessutom en 
hemlighet. Vi ser att något viskas från den ena till den andra. Något som 
pojken troligen inte vet men som han kanske inte heller bryr sig om. Tjejer 
mot killar eller kanske tjejer om killar. Det känns typiskt för tonåringar och 
då ganska könsstereotypt att flickor värderar relationer medan pojkar tävlar. 
Under flickorna finns dessutom textskylten: starkare tillsammans vilket för-
stärker just deras relation och då kanske gentemot pojken som står ensam på 
andra sidan bordet med sina attribut, den socialdemokratiska rosen precis 
ovanför sitt huvud och textremsan med namnet socialdemokraterna nedanför 
sig.  

Genom att man kan läsa partinamnet och känner igen partisymbolen så 
hamnar affischen definitivt i genren valaffisch. De tre ungdomarna får repre-
sentera alla svenska ungdomar. Budskapet kan tolkas på två sätt. Antingen 
som att vi genom att rösta på socialdemokraterna är med och ser till att alla 
våra svenska ungdomar får det stöd som de behöver för att lyckas; bra skola, 
bra fritidsaktiviteter och ett sunt liv utan droger eller missbruk, eller att vi 
speciellt bör stärka flickorna, så att de blir ”starkare tillsammans” och kan 
arbeta för att utjämna könsskillnaderna i samhället. Detta är något som soci-
aldemokraterna stödjer och om vi röstar på dem så medverkar också vi till att 
stödja det arbetet. Socialdemokraterna vill att vi på valdagen ska lägga vår 
röst på dem. 

Affischen har lånat en hel del från det gängse reklamspråket och bilden 
kunde utan eller med andra textelementen vara reklam för sportkläder eller 
ungdomskläder. Det kunde även ha varit en bild på en hemsida som presen-
terar en skola eller en förening, men vi förstår direkt att det är en valaffisch 
när vi kan läsa partinamnet och den korta textslogan på den vita skylten och 
när vi kan tyda logotypen som socialdemokraternas.  

6.2.2 Sociosemiotisk analys 
I en sociosemiotisk bildanalys försöker man blottlägga hur avsändarens 
formgivning av budskapet anvisar hur läsaren ska uppfatta bilden. Man un-
dersöker med vilka medel budskapet styr betraktarens läsning (se avsnitt 
3.3.4 om sociosemiotikens modelläsare). 
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Den kompositionella analysen tar upp det som lyfts fram i bilden, vilka av-
gränsningar och inramningar som finns och hur den paradigmatiska ord-
ningen styr informationen samt olika faktorer som påverkar bildens/bud-
skapets trovärdighet. 

Efter en allmän skanning av hela bildytan fångas man av det som är mest 
framträdande, salient, i bilden: de två flickorna och deras viskning. Jag tyck-
er att man leds in i bilden av bordets form samtidigt som man fångas av det 
vita textelementet strax intill de två viskande flickorna. Men lika framträ-
dande är nog pojken på andra sidan som vänder sig mot mig som betraktare 
och nästan ser mig i ögonen. Han sticker upp ovanför skåpsraden och hans 
längd förstärks av partisymbolen. En tydlig gränsmarkör eller avgränsning, 
framing, i bilden är pingisbordets hörn som sticker in som en pil mellan 
flickorna och pojken och skåspradens lodräta vita rand som även det skiljer 
pojken från flickorna. I övrigt är det mer sammanhållande drag i komposi-
tionen (se i den första ikonografiska/denotativa beskrivningen). 

Av de tre kompositionella drag som snabbast signalerar den paradigma-
tiska ordningen (se avsnitt 2.3.3) finner vi här att flickorna enligt vänster  
högerläsordningen i så fall skulle vara det givna medan pojken representerar 
det nya och kanske komplicerade. 

Det som placeras högt upp är det ideala och där finner vi partisymbolen 
medan det som placeras längre ner är det verkliga, konkreta och där har vi 
hela partinamnet utskrivet i stor lättläst stil. Principen att det mest värdefulla 
är centralt placerat medan det mindre viktiga placeras perifert realiseras inte 
i denna affisch.  

Den fjärde faktorn som ingår i bildens kompositionella funktion är tro-
värdigheten, modalitet, till stor del en social konstruktion och skapad av 
betraktarnas gemensamma förståelse (se avsnitt 2.3.3). Hur åstadkommer 
man den i affischen? De fem drag som bidrar till ökad trovärdighet är alla 
uppfyllda i denna affisch från socialdemokraterna. Färgerna och den fotogra-
fiska exaktheten ger bilden en realistisk prägel, kontextualiseringen är hög, 
dvs. man ser var de befinner sig, representationen är konkret, ungdomarna är 
inte stiliserade på något sätt utan känns naturligt återgivna, bilden har djup, 
förgrund, mellanläge och bakgrund, och ljussättningen känns naturlig även 
om fotot är taget med blixt.  

Den interpersonella analysen av affischen med de tre ungdomarna be-
handlar relationen mellan betraktaren och motivet i bilden och realiseras av 
betraktningsvinkeln, avståndet till motivet och om man möter någons blick. 
Den här bilden är tagen med en frontal betraktningsvinkel vilket ger maxi-
malt engagemang. Avståndet är socialt dvs. inte för intimt och inte för oper-
sonligt. Kontakt mellan betraktaren och personerna i bilden fås genom poj-
kens blick som nästan ser på mig som betraktare och gör det på ett positivt 
och förväntansfullt sätt, kanske med krav på engagemang (s.k. demand).  
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6.2.3 Visuellt retorisk analys 
Den latenta retorikens syfte att samla redan övertygade väljare genom ett 
mer eller mindre underförstått budskap återfinns i affischen. Vi ingår redan i 
den socialdemokratiska familjen och kan bara bli starkare och starkare om vi 
fortsätter att vara tillsammans. Den avsedda tolkningen bygger på den narra-
tiva rekonstruktionen mellan bild och text. De välmående ungdomarna ska 
kopplas samman med styrka. Relationen mellan bild och text kan beskrivas 
som komplementär (se tabell 2:1) och ger tillsammans en berättelse där ung-
domar genom att göra saker tillsammans blir starkare och rustade att klara 
utmaningar och möta orättvisor. Texten ”starkare tillsammans” står dock 
under flickorna och det blir kanske mer naturligt att koppla samman texten 
med flickorna, som ju också står nära varandra, än med alla tre ungdomarna.  

Detta sätt att låta text och bild ligga så nära varandra gör att affischen 
språk ligger nära reklamens. Den implicita komparativen ’starkare’ hör se-
dan länge också till reklamens språk (t.ex. ”nu ännu bättre” eller ”billigare”). 

Ikoniskt ger bilden läsaren en tydlig, positiv känsla för de tre välartade 
ungdomarna. De konventionella medlen använder spelsymboliken med täv-
lingen. Den styrka som behövs för att vinna spelet och i överförd bemärkelse 
för att vinna valet finns hos ungdomarna. Detta stärks av partisymbolen, 
logotypen i högerhörnet. Den grafiska utformningen lyfter fram ungdomarna 
och partiets budskap markeras av den röda färgen och det speciella typ-
snittet. 

Affischen kan retoriskt tolkas på två varandra närliggande sätt genom att 
påståendet på den ena textremsan knyts till det politiska partiet (Social-
demokraterna) på den andra. Genom att rösta på (S) får man politiker som 
arbetar för att säkra en trygg tillvaro och en stark framtid för ungdomar eller 
genom att rösta på (S) kommer vi själva med i ”tillsammans-begreppet” och 
blir starkare. Just begreppet ”tillsammans” är extremt inkluderande och ute-
sluter inte någon och socialdemokraternas politik syftar till att alla ska få det 
bra (Vigsø 2004:175ff). Det finns en tredje möjlighet att ”starkare tillsam-
mans” på grund av sin placering precis under de två flickorna även kan tol-
kas som ett påstående att det snarare handlar om att stärka flickorna i täv-
lingen mot pojken. Kanske är det den mest troliga tolkningen alltså att det 
snarare är en fråga om att stärka kvinnokampen för en ökad jämställdhet än 
att alla ska stärkas. 

Syftet med kampanjen kan säga vara att skapa en nationell samling, en 
gemenskapskänsla, samtidigt som existensen av konkurrerande åsikter igno-
reras. Det är viktigt för (S) att inte skrämma bort några väljare något som 
kan jämföras med analysen av (M)-affischen (i avsnitt 6.3) som textmässigt 
öppet argumenterar mot det parti som har regeringsmakten. 
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6.3 Moderaternas affisch ”Rösta på din dotter” 

6.3.1 Konst- och bildvetenskaplig analys 
Affischen består av en fotografisk bild och visar en påklädd kropp från mit-
ten av höften upp till undre delen av hakan. Kroppen är något tillbakalutad 
och vänd åt höger medan huvudet vänds åt motsatt håll som om personen 
tittade över sin axel. Troligen är det en ung kvinna. Trots att man inte ser 
några framträdande bröst tyder kroppsbyggnaden på det. Hennes ena jeans-
klädda arm hänger rakt ner utefter bildens vänstra sida, men avslutas före 
handleden. I högermarginalen skymtar två av knapparna i gylfen fram. Jack-
an är öppen och visar ett kort rött linne som lämnar en glipa där brun hud 
skymtar fram ovanför linningen till de något ljusare blå jeansen. Hon har ett 
tunt metallskärp och en kedja som hänger ner från höger linning. Bakgrun-
den är ljust gulbeige.  

Ovanpå bilden ligger två textelement. Texten upptar en stor del av bilden 
men lämnar den översta och nedersta delen av bilden fri. Texten Rösta på 
din dotter i två rader med fet vit stil står framför jackan och halva linnet. 
Den texten dominerar bilden. Under den med drygt hälften så stor stil finns 
texten Med vår regering/ går hon säkrare/ på kvällen, uppdelad på tre rader 
och till vänster i bild. 

I det nedre högra hörnet, mellan jeansfickan och gylfen, finns en vit cirkel 
med moderaternas blå partilogotyp M med namnet moderaterna under. I 
mitten av den nedre vita kanten finns sedan ytterligare ett textelement där det 
står www.moderaterna.se.  

Det dominerande textelementet innehåller signalordet rösta som kopplar 
det samman med valet och konkret med den avbildade partisymbolen M i 
nedre hörnet. I texten finns även ordet dotter som kopplar samman texten 
med det bakomliggande bildelementet, bilden av den unga flickkroppen över 
vars bröst denna text är placerad. Det kunde vara dottern som omnämns i 
texten. Hon upplevs med sin bara hals, öppna jacka och visade mage såväl 
sårbar som oskyddad. Något som motverkas av det tydliga underifrån-
perspektivet som ger henne mer makt och gör att hon ändå kan uppfattas 
som stark.  

Den mindre textens påstående handlar om att en (M-)regering kommer att 
öka flickans säkerhet speciellt när hon är ute på kvällarna. Detta textinnehåll 
kompletteras och förstärks av hennes kroppsposition. Hon skulle mycket väl 
kunna vara på väg ut och ut ur bilden åt höger. Man anar också att hon vän-
der huvudet bakåt kanske för att hon hör något eller ser något. Texten och 
bilden samverkar således. 

Text och bildelement förstärker ömsesidigt partiets budskap. Det av-
görande är att bilden av den unga kvinnan är tagen ur ett underifrånperspek-
tiv vilket ger henne den makt hon kanske inte har i nuläget enligt avsända-
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ren. Partiet lovar i texten, som dominerar ytan, att öka säkerheten för ”min 
dotter” om de får makten och det kan de få genom att jag som medborgare 
lägger min röst på dem. I och med det skyddar jag både min egen dotter och 
alla Sveriges unga flickor från det som annars kan hända dem när de är ute 
på kvällarna. Texten rösta på din dotter är något missledande, men är en lek 
med den traditionella formuleringen ”Rösta på X-partiet”. Egentligen be-
tyder formuleringen här att jag genom att rösta på (M) röstar för min dotter 
och i förlängningen för att alla familjer i Sverige ska få en tryggare tillvaro. 
Texten kräver förutom språkliga kunskaper också kännedom om parti-
politiska förhållanden i Sverige för att uppfatta vad ”vår regering” kan åstad-
komma i opposition till den som hittills har haft och har makten. Det finns 
således en underförstådd argumentation som ingår i budskapet.  

6.3.2 Sociosemiotisk analys 
Framträdande i bilden är dels texten Rösta på din dotter placerad centralt i 
förgrunden, dels den unga flickans hals och midja längst upp respektive till 
höger i bild. Det konkreta, partinamn och adress, är placerat nederst. 

Affischens verklighetsvärde och trovärdighet åstadkoms med valet av fo-
tot på den till synes helt vanliga, tonårsklädda unga flickan. Det som kan 
störa och kännas onaturligt är att man inte får se hennes ansikte. Färgerna 
känns naturliga och de enfärgade ytorna ger ett lugn åt bilden. Avsaknaden 
av bakgrundsmiljö medför att vi inte får några ledtrådar till var hon befinner 
sig men det är heller inte avgörande för uppfattningen av budskapet.  

Den interpersonella analysen av affischen behandlar relationen mellan 
betraktaren och motivet i bilden och realiseras av betraktningsvinkeln, av-
ståndet till motivet och om man möter någons blick. 

Uppmaningen i texten att rösta riktar sig direkt till mig som betraktare 
/läsare medan bilden på den unga kvinnans kropp mer blir ett objekt. I och 
med att den är avskuren vid hakan och att huvudet dessutom ser ut att vara 
vänt åt sidan omöjliggörs en kontakt med betraktaren. Även grodperspek-
tivet medför att jag som betraktare hamnar i underläge gentemot den som 
avbildas. Emellertid är jag som vuxen samtidigt ansvarig för ”min dotter” 
och uppmaningen att skydda henne övervinner troligen de andra aspekterna. 
Jag kan inte annat än hålla med avsändaren men behöver inte vara enig i att 
det bara är (M) som med en ny regering kan åstadkomma den säkerhet som 
krävs. 

6.3.3 Visuellt retorisk analys 
Den latenta retoriken som i huvudsak har till syfte att samla den redan över-
tygade skaran anhängare är tydligt verksam i moderaternas affisch. Det är 
”vår” regering och läsaren dotter (”din” dotter) som är i fokus. Bilderna är 
placerade bakom, som bakgrund till texten, och är att betraktas som illustra-
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tion till texterna mer än att de har en självständig roll. Uppgiften för bilden 
är att visa den person som man enligt texten ska rösta på men eftersom man 
inte får se något ansikte fungerar den kropp man får se mer som en symbol 
för en viss grupp. Det är enbart verbaltexten som identifierar bilden. Att den 
unga kvinnan i moderna ungdomskläder ska denotera ”dotter” är det egent-
ligen inget som tyder på i bilden utan det sker bara därför att verbaltexten 
säger ”rösta på din dotter”(Vigsø 2004:160f). Syftet är att de presumtiva 
väljarna ska identifiera sig med bilden och anta uppmaningen. 

Texten med uppmaningen att rösta på ett specifikt parti eller en kandidat 
är troligen den mest vanligt förekommande på valaffischer genom tiderna, 
men den har fått en något annorlunda innebörd på dessa affischer. Språkligt 
är den svår på så sätt att den inte kan tolkas konventionellt, dvs. att jag den 
direkt tilltalade läsaren ska rösta på ett parti eller en viss kandidat, för det är 
det inte frågan om här. Min dotter kandiderar inte till någon demokratisk 
församling och står inte på någon röstsedel. Rösta på din dotter måste istället 
här tolkas som att jag ska rösta för min dotter det vill säga rösta på något 
som är till gagn för min dotter. 

I den något mindre texten som följer framförs ett påstående om en säker 
framtid, uttryckt med presensformen av ”går” vilket indikerar att det inte 
finns någon osäkerhet. Underförstått är att hon nu utsätts för en osäker situa-
tion och detta på grund av att det inte är moderaternas regering utan en an-
nan (= socialdemokraternas) som bestämmer. Den bör alltså bytas ut mot en 
ny: ”vår regering” så att hon får det bättre än vad hon har det nu. Här krävs 
det av läsaren att man har kännedom om vilken ideologi som ligger bakom 
partiets argumentation för att man ska kunna rekonstruera den. För precis 
som Vigsø (2004:158ff) menar jag att eftersom det inte ges några belägg för 
att beskrivningen är riktig eller överensstämmer med verkligheten så måste 
man själv kunna fylla i det som saknas och även acceptera beskrivningen. 
Kampanjen är byggd på en kraftig positionering i opposition till socialdemo-
kraterna, och det krävs att man delar denna för att slutsatserna ska bli de 
avsedda. 

6.4 Vänsterpartiets affisch ”män-kvinnor” 

6.4.1  Konst- och bildvetenskaplig analys 
Affischen består av en abstrakt teckning som delas i två bildfält, som separe-
ras av ett kraftigt sicksackband. Det sticker ut något i den vita inramningen. 
Den nedre delen av affischen är rödrosa och den övre är ljust blå. Snett över 
de båda färgade ytorna finns ett 20-tal knappt läsbara skrivstilstexter utlagda 
i exakt samma vinkel, nordost/sydväst. De bildar ett randmönster, som ett 
regn, och ger en bakgrund till de övriga elementen. På håll kan de även ge 
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hela bilden ett intryck av rörelse. På respektive bildfält finns både ett bild- 
och ett textelement; en ”korthand” med vanliga spelkort och ett ord tryckt i 
vitt. Under de två bildfälten, på den vita bakgrunden, finns två rader med 
tryckt text och en logotyp.  

På det blå färgfältets övre del finns fem spelkort i klöver med höga valö-
rer: tio, knekt, dam, kung och ess. De ligger som en solfjäder och överlappar 
varandra, endast klöver tio syns i sin helhet och det kortet är vitare än de 
andra. Under korten finns, tryckt i ganska stor och fet stil, verbaltexten män i 
vitt. På det undre rosa färgfältet finns en motsvarande solfjäder, en korthand, 
med fem spelkort i ruter i valörerna två, tre, fyra, fem och sex varav ruter två 
syns i sin helhet och är vitare än de andra. Strax ovanför korten finns texten 
kvinnor, skrivet i samma stil som män. De båda orden står nära den avgrän-
sande breda röda sicksacklinjen med vita kanter som tydligt separerar fälten 
från varandra. Sicksack-klippningen bildar ett V under män med spetsen mot 
ordet kvinnor. Delarna skulle inte riktigt passa ihop om man ville samman-
foga dem. 

Texten på den undre vita delen består av frågan Vill du minska klyftan? 
och under den med något mindre typsnitt men med versaler FLER KLYFTIGA 
FÖRSLAG PÅ www.vansterpartiet.se. Längst ner till höger återfinns partiets 
logotyp, en röd nejlika strax ovanför ett rött kraftigt V och sedan namnet 
vänsterpartiet i versaler under. 

Affischens tydligaste bildelement är de konkreta spelkorten uppdelade på 
de två olika spelhänderna. Tittar man närmare ser man att de översta korten, 
de på den blå bakgrunden, har de högsta valörerna medan den undre på den 
rosa bakgrunden har de allra lägsta. Positionerna och korten förstärker till-
sammans motsättningen mellan fälten. Det manliga respektive kvinnliga 
fältet är tydligt avskurna från varandra av det röda sicksackbandet.  

Längst ner finns en fråga som anknyter till det kraftigt markerade av-
ståndet mellan fälten. Den ställs direkt till mottagaren av budskapet: Vill du 
minska klyftan? Den följs av en ordvits som bygger vidare på klyftan, i sat-
sen fler klyftiga (= kloka) förslag på www.vansterpartiet.se som utnyttjar att 
de båda orden är homonymer. Till höger logotypen med partisymbolen som 
förtydligar vilket parti det är som ligger bakom budskapet. 
Värderingen av upp/över som något positivt och ner/under som negativt 
överensstämmer med den västerländska konvention som återfinns i såväl de 
verbala som de ikoniska elementen. Att bildfältets två delar, över och under 
sicksackbandet, ska ses som en dikotomi understryks även av färgvalet, mo-
tivets innehåll och texten. Det som är högt placerat och har mer värde är det 
som kopplas till det manliga och det som är lågt placerat och har lågt värde 
sammankopplas med det kvinnliga. Detta förstärks av färgerna som konnote-
rar manligt respektive kvinnligt och av de skrivna orden kvinnor respektive 
män som finns på fälten nära korten. 

Tolkningen måste bli att kvinnor inte bara konkret sitter med de sämsta 
korten utan att det även symboliskt handlar om en underordning i ett sam-
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hälle där män får fördelar på kvinnors bekostnad, dvs. ett samhälle där mäns 
och kvinnors villkor skiljer sig åt. Affischen är abstrakt och bygger på meta-
forer av ett orättvist samhälle och läsaren uppmanas att rösta på (V) för att 
minska denna påstådda, underförstått negativa, klyfta. Att klyftan existerar 
är givet och att det finns en grupp som är undertryckt och skulle gynnas av 
en minskning av klyftan ingår i den konsensus som budskapet bygger på. 
Affischen vänder sig således till dem som redan delar denna syn på saken. 

6.4.2 Sociosemiotisk analys 
Följer vi den sociosemiotiska analysen enligt Kress och van Leeuwen (1996/ 
2006), har det som placeras längst upp högre status och är det ideala och det 
som placeras nederst har lägst status och är det konkreta. Här blir det manli-
ga idealt och det kvinnliga praktiskt och konkret och det är väl inte riktigt 
det som vänsterpartiets politik står för utan snarare något de vill arbeta emot 
för ett mer jämlikt samhälle. Texten allra längst ner på sidan är konkret och 
handfast: adress, partinamn och logotyp och det stämmer med den paradig-
matiska informationsstrukturen. Det som är framträdande här är de båda 
spelkortshänderna och orden som hör samman med dem. Färgfälten träder 
fram för att nyanserna är så barnsliga, ”babyblått” och ”babyrosa”, och det 
väcker uppmärksamhet i ett vanligtvis striktare valaffischsammanhang. Den 
vassa röda sicksacklinjen dikotomiserar affischens budskap och är också 
central för bilduppfattningen.  

Budskapets trovärdighet blir enligt denna analys inte särskilt hög eftersom 
det är en förment konkret representation. Teckningar används medvetet 
framför realistiska fotografier när man vill lyfta fram ett mer analytiskt mo-
tiv på grund av att ”Too much life-likeliness, too much detail, would distract 
from their analytical purpose. Only the essential features of the Possesive 
Attributes are shown, and for this reason drawings of various degrees of 
schematization are often preferred over photographs or highly detailed art-
work.” (Kress & van Leeuwen 2006:88). De olika spelkortshänderna symbo-
liserar egentligen ett mycket mer abstrakt samhälleligt fenomen. Ingen kon-
text, bakgrund, eller sammanhang ges för att underlätta tolkningen utan bara 
enfärgade färgfält. Genom att korten tecknats med överlappning ges dock en 
viss realism åt korthanden, så också det ljus som faller på det översta kortet i 
varje hand. Sammantaget ges tydliga signaler på en existerande dikotomi 
vars metaforiska betydelse ger affischens budskap. 

Den interpersonella analysen av affischen behandlar relationen mellan be-
traktaren och motivet i bilden och realiseras av betraktningsvinkeln, avstån-
det till motivet och om man möter någons blick. 

I vänsterpartiets affisch finns inga personer och inte heller någon blick 
som möter oss med ett erbjudande. Vi kan som betraktare dock genom spel-
kortens exponering, på armlängds avstånd och sedda från en ögonvinkel, 
känna oss som en kortspelare som sitter med någon av dessa korthänder. 
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Beroende på vårt kön får vi oss tilldelade de höga (för män) eller de låga 
korten (för kvinnor). Samtidigt ser vi faktiskt motståndarens kort och kan 
avslöja spelet bakom fördelningen av korten. Den verkar uppenbart orättvis 
och ökar kanhända vår benägenhet att svara på frågan längst ner på affischen 
och kanske även viljan att rösta på det parti som säger sig vilja minska denna 
orättvisa fördelning. Inträffar detta är avsikten med valaffischen uppnådd. 

6.4.3 Visuellt retorisk analys 
Retoriskt visar affischen en dikotomi genom att ställa upp de två begreppen 
”män(s villkor)” och ”kvinnor(s villkor)” på ett sådant sätt att de grafiskt, 
färgmässigt och bildmässigt kontrasterar mot varandra. När denna grafiska 
motsättnings två paradigm tillförs var sitt verbalt element utvidgas motsätt-
ningens giltighet. Här är det således män som innehar den högsta handens 
kort och kvinnor som sitter med de lägsta korten och tolkningen blir att det 
inte bara handlar om symbolisk makt och styrka i kortspel utan om könsrela-
terad styrka i verkligheten. 

I affischen förekommer alltså ingen direkt verbal argumentation. Argu-
mentationen ligger i själva motsättningen mellan bildens två hälfter. Väns-
terpartiets affischer är därför enligt Vigsø (2004:184) ”ett klart uttryck för en 
epideiktisk retorik där gemensamhetsfunktionen är viktig,” vilket även den 
estetiska ambitionen understryker. Det direkta tilltalet till läsaren med ”du” i 
den bestämda frågan ”Vill du minska klyftan?” riktar sig till den som håller 
med om den visade dikotomin och vill agera politiskt för att förändra och 
undanröja de missförhållanden som visas. Att vänsterpartiet ska kopplas till 
den positiva sidan framgår inte av bilden utan det förväntas läsaren känna 
till. 

Affischens retorik är latent, outsagd och underförstådd. Avsikten med af-
fischens budskap är att samla de redan övertygade vilket tydligast sker ge-
nom frågan som ställs till läsaren. Man ska självklart svara Ja och rösta på 
vänsterpartiet. 

6.5 Sammanfattning 
I detta kapitel näranalyseras tre valaffischer från valet 2002: Socialdemo-
kraternas affisch ”Starkare tillsammans” (S1), moderaternas ”Rösta på din 
dotter” (M1) och vänsterpartiets ”Män-kvinnor” (V1). Analysens syfte är att 
genom en grundlig konst- och bildvetenskaplig analys, en sociosemiotisk 
och en visuellt retorisk analys skapa ett underlag för tolkningen av informan-
ternas interaktion med affischerna. Den sociosemiotiska analysen presenterar 
den av avsändaren önskade läsvägen (modelläsaren) vilken i kapitel 7 jäm-
förs med de empiriska läsarnas läsvägar genom samma affischer. Samman-
taget är det valaffischernas repertoar som här lyfts fram. 
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7 Resultat av interaktion och tolkning 

7.1 Affischernas budskap och avsändare 
De fyra grupperna ska enligt instruktionen de fått först beskriva varje affisch 
de får se för att sedan diskutera vilket budskap den har och vem som kan 
tänkas vara avsändare. Denna ordning styrs dock inte mer än att den sägs 
muntligt innan start. I den analys av innehåll och tolkning som gjorts har de 
utsagor som gällt beskrivning, underliggande budskap och uttryckt avsända-
re markerats. I tabellerna för varje grupp återges utsagorna ofta ordagrant 
men något förkortade från källmaterialet (eller det tolkade källmaterialet). 
Gränser mellan utsagor markeras i tabellen med /. 

7.1.1 A-gruppen: konkreta tolkningar 
Gruppens medlemmar är fyra unga kvinnor, alla från Somalia. De har ingen 
eller mycket kort skolerfarenhet och har varit i Sverige från 2–8 år. De dis-
kuterar tre affischer. 
Tabell 7:1. A-gruppens uppfattning av valaffischernas budskap och avsändare. 

Gruppen uppfattar bildelementen och motiven i affischerna och de har för-
slag på tolkningar av innehållet. De kommer dock inte fram till det avsedda 

 Affischer Uttrycker vad 
affischen föreställer 

Tolkar affischens 
budskap 

Uttrycker vem 
avsändaren är 

1 S1 
Ungdomar 

En hemlighet mellan 
flickorna mot pojken/  
Det är stället för 
gymträning  

Det handlar om politik/  
Det är svårt att gissa vad den 
handlar om/ 
Flickorna pratar bakom 
ryggen på pojken 

Nej 

2 M1 
Dotter 

En man eller en 
kvinna?/ En kvinna 
som tittar åt visst håll/ 
Hon eller han visar 
en bar mage  

Varför utan huvud?/ 
Varför bar mage? 

Nej 

3 V1 
Män-kvinnor 

Ett kortspel/ 
Blått är män och rött är 
kvinnor/ Korten är 
sorterade; de är olika 

En man och en kvinna spelar 
kort/ Om vi hade kunnat 
spela kort hade vi kunnat 
gissa vad det betyder 

Nej  
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budskapet i någon av de tre affischerna och de diskuterar inte heller vem 
som kan vara avsändare utan fokuserar på att framför allt försöka skapa me-
ning i bilden. Deras textfokus ger mager utdelning och det är främst Leyla 
som försöker få text och bild att stämma överens och bilda ett begripligt 
innehåll. Gruppen håller sig på ett relativt konkret tolkningsplan och diskute-
rar endast vid enstaka tillfällen bildernas metaforiska, överförda budskap. 

7.1.2 B-gruppen: politiska partier 
Gruppens fyra deltagare är något äldre kvinnor som alla kommer från Soma-
lia. De saknar eller har (med undantag av Idil) en mycket kort formell 
skolutbildning. Tabell 7:2 visar gruppens svar på diskussionsfrågorna. 

Tabell 7:2. B-gruppens uppfattning av valaffischernas budskap och avsändare. 

 Affischer Uttrycker vad 
affischen föreställer 

Tolkar affischens 
budskap  

Uttrycker vem 
avsändaren är 

1 S1 
Ungdomar 

De två flickorna spelar 
mot pojken/ Dom två är 
på ena sidan medan han 
är på den andra / 

Det handlar om politik; och 
det är en tävling/ 
De vill vinna över 
honom/ Vi måste 
hjälpas åt för att vinna/ Det 
är flickorna mot pojken – 
han är från ”socialen” och 
de är vanliga/ 
(S) vill inte att han ska 
vinna över dem 

Det är 
socialdemokraterna 

2 M1 
Dotter 

Bild på sekreteraren för 
partiet, skjortan är 
uppknäppt/ Man ser inte 
huvudet 

Det är val, partiet ligger 
under och partiets 
sekreterare (personen 
på bilden) agiterar och 
hetsar upp folk 

Det är moderaterna 

3 V1 
Män-kvinnor 

Män och kvinnor av-
gränsade från 
varandras 

Vilket tycker du bäst om 
män eller kvinnor/ Partiet 
anser att män och kvinnor 
ska vara lika – jämställda/ 
Både män och kvinnor 
jobbar i det här landet 
vilket vill du välja 

Ett parti 

Gruppen identifierar direkt samtliga partisymboler, logotyperna. Det gör att 
de uppfattar alla tre affischerna som valaffischer. De identifierar också de 
båda partiledarna. Gruppen har svårt att uppfatta de avsedda budskapen och 
lyckas egentligen bara när det gäller vänsterpartiets affisch (V1). Eftersom 
affischernas huvudbudskap till stor del ligger i verbaltexten och gruppen 
varken kan läsa ut eller förstå den i sin helhet kommer de inte heller åt bud-
skapen. Deras alltför begränsade svenskkunskaper förhindrar dem att nå 
budskapet och göra avsedda tolkningar. Deras försök till språkliga tolkningar 
leder dem inte sällan åt andra håll. Tre av gruppens medlemmar har varit i 
Sverige i många år och två av dem har röstat i valet 2002 och dessa socio-
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kulturella erfarenheter verkar något ha kompenserat deras begränsade littera-
citets- och språknivå. 

I den efterföljande gemensamma diskussionen fick Grupp A och B sortera 
och välja ut de affischer som de ville ha förklarade på modersmålet. Det 
framgår där att de i grupp A inte har sett valaffischerna när de hängde uppe 
på stan hösten 2002 medan de i grupp B hade gjort det47

2. Leyla: jag har inte sett dem  
.  

3. Lul: det var under valperioden under den tid man ska rösta [samtidigt säger 
Idil och Asha samma sak]  

4. Asha: för varje person vill att just han ska bli vald så de visar upp vem 
dom är så att man ska veta vem man ska rösta på / och de har symboler på 
sina affischer för att man ska känna igen dom  

5. Samira: varje person har sin egen symbol  

Som framkommer senare i grupp B:s diskussion så utnyttjar de verkligen sin 
kunskap om de olika partiernas logotyper för att skapa betydelse. 

Eftersom grupp A (Leyla, Hebo, Meryem, Samira) och B (Lul, Asha, Idil, 
Hani) fick se partiledaraffischerna tillsammans i den gemensamma avslutan-
de diskussionen så redovisas resultatet av deras diskussion här också och inte 
i tabellen. 

Inte någon av medlemmarna i grupp A känner igen partiledarna medan de 
tre i grupp B som varit i Sverige en längre tid gör det. Följande sekvens ut 
samtalet får illustrera detta: 

4. Leyla: jag vet inte om det är presidenten (pekar på Göran Persson (S)) och 
hans vice (Bo Lundgren (M)) jag tror det är presidenten och hans vice 
/…/ 

8. Idil: (pekar på GöranPersson) han är det redan 
9. Asha: och det var han som vann / men de andra kämpar om vem som ska 

bli president  

Abu förklarar sedan budskapen i de affischer som deltagarna valt ut (V1 och 
V2, M1, M2):  

43. Idil: (pekar på V1 ”män-kvinnor”) av alla som vi har tittat på var det här 
den enda som vi gissade rätt på  

44. Lul: och den här också lite (tar fram moderaternas ”rösta på din morfar”)  
45. Hani: den som handlade om jämställdheten mellan män och kvinnor  
46. Asha: ja, jämställdhet mellan män och kvinnor  
47. Meryem: vi har inte gissat rätt på någon av dem 
48. Hebo: de här två (pekar på V1 ”män - kvinnor” och en annan) var vi så 

nära att gissa rätt på 
51. Semira: jag har sagt att den handlar om män och kvinnor 
52. Asha: om diskriminering har vi gissat att det var / vi har sagt 

diskriminering (midab kala sooc = färg behandla olika) 

                                                      
47 För transkriberingsnyckel till dialogerna se avsnitt 7.2.1. 



Val, vägar, variation. Vuxna andraspråksinlärares interaktion med svenska valaffischer 

85 
 

Deltagarna är medvetna om hur de uppfattade de olika affischerna och hur 
diskussionerna gått i grupperna. De vill gärna bekräfta och få bekräftat att de 
har varit inne på ”rätta” tankegångar, att de gissat rätt. Asha, Idil och Lul i 
grupp B visar att de har de politiska sammanhangen klart för sig t.ex. vilket 
parti som är i regeringsställning och inte. 

7.1.3 C-gruppen: organisationer, klädföretag och partier 
Gruppens tre deltagare kommer från Mexiko, Ryssland och Iran och är alla 
akademiskt utbildade. Tabell 7:3 visar gruppens uppfattning av valaffischer-
nas budskap och avsändare i de sex affischer som de diskuterade.  
Tabell 7:3. C-gruppens uppfattning av valaffischernas budskap och avsändare.  

 Affischer Uttrycker vad 
affischen föreställer 

Tolkar affischens 
innebörd 

Uttrycker vem 
avsändaren är  

1 S1 
Ungdomar 

Ungdomar i en skola/ 
Flickorna skvallrar om 
pojken/ Pojken och en av 
flickorna ser ut som 
syskon  

Omtanke om yngre 
generationen/ 
Stöd till samhälls-
satsningar på 
ungdomar 

Socialistiskt 
politiskt parti/ 
Progressivt parti/ Kon-
servativt parti 

2 S3 
Äldre 

Fyra äldre personer som 
har det trevlig/ 
Ser glada och nöjda ut/ 
Äter och dricker gott/ 
Spelar tillsammans 

Omsorg om den äldre 
generationen 

Vänsterinriktat 
politiskt parti/ 
Pensionsorganisation/ 
Stiftelse för äldre 

3 M1 
Dotter 

En ung kvinna/ Flicka/ 
Jeanskläder  

Socialt budskap/ 
Ta hand om din dotter/ 
Reklam för ungdoms-
kläder, 
jeans är populära här/ 

Klädföretag typ H&M/ 
Sociala 
organisationer har inte 
såna logotyper 

4 M2  
Morfar 

En äldre man med 
hängslen 

Reklam för 
klädföretag som vän-
der sig till äldre 

Klädföretag för äldre 

5 V1  
Män-kvinnor 

Blått respektive rött fält/ 
Separerade/ Motsättning/ 
Spelkort med olika 
valörer där män har höga 
kort och kvinnor låga  

FÖR skillnader mellan 
män och kvinnor/ 
MOT skillnader mel-
lan män och kvinnor – 
lön och position i 
samhället 

Politiskt parti/ 
Ett vänsterparti/ 
Ett smygrasistiskt parti 

6 V2 
Diskriminera 

Klyftan i mitten mellan 
låsen och nycklarna/ 
Låsen – röda och nyck-
larna gröna  

Acceptera är att öppna 
dörrarna 
och låsen är att 
diskriminera och 
stänga dörrar mot 
andra/ Emot diskrimi-
nering – det är det 
gröna, positiva fältet/ 
Politik 

En organisation 
för mänskliga 
rättigheter/ En Non 
Governmental 
Organisation (NGO)/  
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De uppfattar att socialdemokraternas och en av vänsterpartiets affischer har 
politiska budskap och politiska partier som avsändare.  

Gruppen uppfattar avsändaren för socialdemokraternas andra affisch som 
ett vänsterinriktat politiskt parti men för den första (S)-affischen har de även 
andra alternativ:  

29. Farid: advertisement of the some / old people’s house ¤something like 
this¤ 

43. Natalia: some X pension fund [fundation or] 
Även för vänsterpartiets affischer uppfattar de att den första är gjord av en 
organisation för mänskliga rättigheter medan de när de ser den andra upp-
fattar den som en valaffisch. Moderaternas båda affischer uppfattar de som 
reklam för ett större klädföretag, Farid, från Iran, för dock fram åsikten att 
affischen kan komma från någon social organisation som vill värna familjen 
(se exempel i 7.2.3.3). Budskapen från socialdemokraterna har de inga pro-
blem med utan tolkar dem på avsett sätt, medan vänsterpartiets affisch om 
könsdiskriminering uppfattas på två diametrala sätt, både som ett mycket 
kvinnofientligt budskap och ett som kämpar för kvinnors rättigheter. Diskus-
sionen om moderaternas affischer blir enbart kläd- och målgruppsinriktad 
och ingen i gruppen tar upp någon politisk dimension.  

I den avslutande diskussionen får gruppen även se de två kandidat-
affischerna och får i uppgift att koppla samman dem med de övriga som de 
sett på.  Detta går snabbt genom att de identifierar logotyperna. Moderater-
nas partiledare Bo Lundgren (på M5) blir följaktligen företagsledare för M-
företaget, medan Göran Persson (på S4) identifieras som en socialistisk par-
tiledare. Sekvensen ur deras diskussion visar att kategoriseringen av och 
framförallt innebörden i de olika partiledarnas politiska hemvist inte på nå-
got sätt var självklar.  

55. Natalia: (pekar på affich M5 och sedan på S4) and this is YOUNG and he 
looks like he’s a / he’s OLD /…/ he has com some conservative thoughts 
in his MIND and because [ / he’s] too old 

56. Alfredo: but no 
57. Alfredo: ah [no-] normally SOCIAL DEMOCRACY is not / 

ah CONSERVATIVE at all= 
58. Natalia: no? 
59. Alfredo: = I mean LEFT WING normally it's very PROGRESSIVE= 
61. Natalia: [NO eh] 
62. Alfredo: = [and  RIGHT WING is very conservative 
64. Alfredo: maybe you know better [(skrattar)] 
65. Natalia: (skrattar) in MY country it's opposite 
66. Alfredo: yeah maybe / but in THEORY # RIGHT WING normally is very 

PROGRESSIVE / I mean has NEW IDEAS and whatever and eh=  
70. Natalia: aha/ right 
71. Alfredo: = RIGHT WING is very very: CONSERVATIVE /  
72. Natalia: ah okey in my country is is opposite 
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Kommentar: Man kan tänka sig att Alfredos mexikanska bakgrund och Nata-
lias ryska är orsaken till att de uttrycker helt olika syn på hur social-
demokraterna och deras valaffischers budskap ska tolkas i ett större politiskt 
ideologiskt ramverk. Medan den röda färgen självklart associeras till radika-
lism för Alfredo ger den signaler om konservatism till Natalia.  

7.1.4 D-gruppen: statliga och sociala organisationer 
Av gruppens tre deltagare kommer två från Kina och en från Indien. De är 
akademiker som varit några månader i Sverige.  
Tabell 7:4. D-gruppens uppfattning av valaffischernas budskap och avsändare. 

 Affischer Uttrycker vad 
affischen föreställer 

Tolkar affischens 
budskap 

Uttrycker vem 
avsändaren är  

1 S2 
Barn 

Olika barn som leker/ 
Barnhemsbarn/ 
Föräldralösa barn  

Vi ska betala skatter/ 
Barnen tas omhand/ 
Liknar S3-affischen 
med äldre 

Socialdemokratiskt/ 
En statlig organisation 

2 S3 
Äldre 

Fyra äldre personer 
spelar spel och 
dricker kaffe 

Välfärd för äldre/ 
Skatter är 
socialdemokratiskt/ 
Om du följer reglerna 
får du stöd och hjälp 

En social 
organisation/ 
En statlig organisation 

3 M3 
Närpolis 

Polis som ger 
service/ Skyddar all-
mänheten 

Vill uppmana till 
vaksamhet mot brotts-
lingar 

Polisiär organisation 

4 M4 
Sjuksköterska 

Doktor  Någon är sjuk  Vet inte 

5 V2 
Diskriminera 

Olika typer av lås/ 
Nyckelhål  

Mot diskriminering/ 
Vill stödja dem som 
utsatts för diskrimine-
ring 

Låsföretaget ASSA/ 
Social organisation/ 
Välgörenhets-
organisation 

6 V3  
För mycket/ 
för lite 

Mycket mot lite/ Indu-
stri, stål och bilar mot 
natur, gräs, träd 

Balans behövs/ 
Man bör 
uppmärksamma miljön 

Miljöorganisation 

Avsändarna i form av politiska partier är inte något som grupp D i första 
hand associerar till. Gruppen fokuserar på budskapet och syftet i affischerna 
och kommer ofta fram till det avsedda budskapet utan några större problem. 
De avbildade låsen och nycklarna i vänsterpartiets affisch ”diskriminera- 
acceptera”, (V2) tolkas först inte som avsett metaforiskt, vilket leder till 
förslaget på låsföretaget ASSA som avsändare, men de ändrar sig snart: 

37. Vikram: I don't think it’s about locks and keys it’s / it’s some social 
message 

38. Fuxi: no yeah // 
39. Vikram: it’s like discrimination as locking / people away from you or 

something and accept XXX if you a key /  
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Moderaternas affischer med bilder på personer i yrkeskaraktäristiska kläder 
blir uttydda som polis respektive läkare men de skrivna texterna är omöjliga 
för gruppen att förstå och de får inte ytterligare hjälp med sin tolkning av 
affischen ”Rösta på din närpolis” (M3): 

  1. Fuxi: [pekar på affischen och på polismärket på skjortärmen] it’s a police 
  2. Di: police I think yah ok 
  3. Fuxi: and / they are similar to the English ’police’ [pekar på ordet ”polis” 

i texten. Vikram och Di skrattar]  
 //   

22. Vikram: it’s not an xxx ad / it’s some kind of a message the police office 
wants to / give us the public 

23. Di: aha / aha / okey / maybe it’s not BUSINESS advertisement / it’s  
PUBLIC / ¤ 

24. Fuxi: // ¤message¤ // ¤what is the message¤?  

Socialdemokraternas affisch (S2) med förskolebarn i en gymnastiksal tolkar 
Vikram från Indien som barnhemsreklam, ett hem som tar hand om föräldra-
lösa barn: 

16. Vikram: so I / think of two things these could be ORPHAN children 
without /PARENTS / and / since they are / we are paying this a SOCIAL 
government so they are looking after these children  

17. Di: AHA 
18. Fuxi: okey 

Som avsändarna för de olika valaffischerna föreslår gruppen olika företag, 
statliga eller sociala organisationer och inte i något enda fall ett politiskt 
parti. Här handlar det om affisch S2: 

34. Fuxi: what they want / to / say? 
35. Di: it’s hard to say (skrattar) REALLY it’s hard to say  

[Lång tystnad följer] 
37. Vikram: similar mess / purpose maybe / that you should have a social / ly 

democratic government  
38. Di: mhm 
41. Vikram: // these are the benefits  

Båda partiledarna blir dock i den avslutande diskussionen snabbt identifiera-
de som politiker, chefer för större sociala organisationer (slutdiskussion 
grupp D): 

21. Di: they are / like eh / BUSH and / GORE 
58. Vikram: they are trying to WIN the ELECTION in DIFFERENT ways 

På frågan om de kände igen affischtypen, valaffisch, svarar Di som är från 
Kina: 

80. Di: NO the CHINA government xxx it's a little bit DIFFERENT from 
other COUNTRIES / I think 



Val, vägar, variation. Vuxna andraspråksinlärares interaktion med svenska valaffischer 

89 
 

Det blir tydligt i de ovanstående utdragen ur gruppens diskussioner att deras 
respektive repertoarer spelar en stor roll för hur de uppfattar affischernas 
innehåll, budskap och avsändare. Vikram som är uppvuxen i Indien där barn-
hem för föräldralösa barn är vanliga associerar till detta i socialdemokrater-
nas affisch med små barn. Fuxi och Di som är uppvuxna i Kina uttrycker sin 
brist på erfarenheter från val och demokrati, men alla tre associerar avsän-
darna till större organisationer statliga eller välgörenhetsbaserade snarare än 
kommersiell reklam. 

7.1.5 Sammanfattning 
Når de politiska partierna fram med sina budskap till läsarna? Hur lyckas 
grupperna med huvuduppgiften att ta reda på affischernas budskap och av-
sändare? De affischer grupperna diskuterat finns till vänster i tabellen. Teck-
net - i rutan anger att just den affischen inte diskuterats av gruppen. 

Tabell 7:5. Gruppernas identifiering av affischernas budskap och avsändare.  

Affischer/ 
grupper 

A B C D 
Bud-
skap 

Av-
sändare 

Bud-
skap 

Av-
sändare 

Bud-
skap 

Av-
sändare 

Bud-
skap 

Av-
sändare 

S1 
ungdomar 

Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

S2 
barn 

- - - - - - Ja Nej 

S3 
äldre 

- - - - Ja Nej Ja Nej 

M1 
dotter 

Nej Nej Nej Ja Nej Nej - - 

M2 
morfar 

- - - - Nej Nej - - 

M3 
närpolis 

- - - - - - Ja Nej 

M4 
sjuksköterska 

- - - - - - Nej Nej 

V1 
män/kvinnor 

Nej Nej Ja Ja Ja/Nej Ja - - 

V2 
diskriminera/ 
acceptera 

- - - - Ja Nej Ja Nej 

V3  
för mycket/ 
för lite 

- - - - - - Ja Nej 

S 
partiledare 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

M 
partiledare 

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej 
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De båda kortutbildade grupperna skiljer sig i hög grad från varandra. A-
gruppen har svårigheter att nå fram till både de avsedda budskapen och de 
avsändare som ligger bakom. De nämner vid några tillfällen ”det är politik” 
men det följs inte upp. Gruppen kan enbart utnyttja bilderna och gör sina 
beskrivningar utifrån dem men kommer varken fram till några egna eller 
avsedda budskap. A-gruppen lyckas inte lösa uppgiften för någon av affi-
scherna. 

B-gruppen däremot identifierar snabbt alla avsändare men har svårigheter 
att förstå vilka budskap partierna vill uttrycka. För B-gruppen räcker inte 
heller texten till som underlag för en analys. De fångar in genren genom att 
de tolkar logotyperna för både S, M och V rätt, men får inte tag i budskapen. 
De använder sig av såväl bild som de delar av texten de tror att de förstått 
och helheten och beskriver inte enbart bilderna utan tolkar dem med hjälp av 
en tävlingsmetafor som de kopplar till valkampanjen. De lyckas nå fram till 
vänsterpartiets avsedda budskap men inte till de övrigas. 

De båda högutbildade grupperna tolkar valaffischernas budskap meta-
foriskt och det sker genom att bild, text och helhet samverkar. Grupperna 
kommer fram till avsedda budskap för socialdemokraternas tre affischer 
(med äldre, ungdomar och barnmotiv) medan moderaternas fyra affischer 
tolkas av både C och D på andra sätt än det avsedda.48

Partiledarna identifieras i den efterföljande diskussionen av B-gruppen 
medan grupp D varken känner igen dem eller placerar in dem som parti-
ledare. C-gruppen föreslår dock Göran Persson som ledare för ett konserva-
tivt parti (Natalia) eller ett radikalt parti (Alfredo).  

 För C-gruppen är 
olika klädföretag avsändare till affischerna M1 och M2. Vänsterpartiets af-
fischbudskap fungerar bättre för båda grupperna men att det är ett politiskt 
parti som står bakom kommer egentligen bara fram i C-gruppens diskussion. 
D-gruppen föreslår inga politiska partier som avsändare, utan olika sociala 
organisationer eller välfärdsinriktade företag och dessutom föreslås lås-
firman ASSA initialt för affisch V2. 

7.2 Läsvägar och uppmärksamhetsfokus 
I detta avsnitt redovisas vilka läsvägar och vilka fokus under vägen som de 
tre grupperna A, B och C tar genom de tre olika affischerna: ”Starkare till-
sammans” (S1), ”Rösta på din dotter” (M1) och ”Män-kvinnor” (V1). Grup-
pernas olika uppmärksamhetsfokus visas temporalt i de grafiska läsvägarna 
där man i detalj kan följa händelseförloppet.  

Läsvägen betecknar traditionellt det sätt som en verbaltext tillsammans 
med andra visuella element styr eller förordar hur ett budskap ska uppfattas 
av läsaren (Eco 1979, Kress 2003). I denna studie står begreppet även för 
alla de vägar och de tolkningar som skapas av läsaren i mötet med de olika 

                                                      
48 D-gruppen uppfattar budskapet om fler poliser i affisch M3. 
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affischerna. Det är således inte i första hand den implicite läsaren eller mo-
delläsaren jag är intresserad av utan den empiriske läsaren och dennes väg 
genom de multimodala valaffischerna.  
Med utgångspunkt i gruppernas uppmärksamhetsfokus visas vad och hur 
lång tid de riktar sin uppmärksamhet mot olika element i affischen. De olika 
läsvägarna och tolkningarna jämförs sedan med varandra och med de bild- 
och textanalyser av samma tre valaffischer som redovisades i kapitel 6. I 
analysen fokuseras det interaktiva mötet mellan läsaren, den visuella texten 
och kontexten med explicitgörande av kopplingar mellan mediets inbyggda 
läsväg den s.k. modelläsaren och de olika gruppernas, de faktiska läsarnas, 
läsvägar och tolkningar.  

Den grafiska figuren över läsvägen organiseras av sex olika uppmärk-
samhetsfokus: 1) helhet 2) bild 3) logotyp 4) text 5) instruktion och 6) situa-
tion. Fyra av dessa riktas mot affischens layout och formgivning. Fokus på 
helhet betecknar det visuella rum och den grafiska form som affischen utgör 
medan övriga fokus specifikt riktas mot de ingående delarna: bildelement, 
partilogotyp49 och textelement. Ytterligare två fokus riktas utåt mot den 
skriftliga instruktionen och den nära situationskontexten.50

7.2.1 Transkriberingsnyckel 

 Läsvägen marke-
ras med löpande linjer där gruppernas fokus numreras och där även tidsåt-
gången för varje fokus anges i sekunder. Allt summeras och andel tid som 
ägnas åt respektive fokus anges i procent av total tid längst ner i varje figur. 
Efter varje läsvägsfigur följer en kvalitativ beskrivning av gruppens läsväg. 
Den konkretiseras av ett antal belysande exempel ur gruppens diskussion. 
Exemplen är tagna direkt från de transkriberade diskussionerna och turens 
eller turernas nummer såväl som gruppdeltagarnas namn anges. 

Gruppernas olika fokus exemplifieras med sekvenser ur de olika samtalen. 
Vanliga skriftspråkliga markeringar görs i princip inte, men frågetecken kan 
förekomma för att underlätta läsandet. Transkriberingar av tal avviker alltid 
från normalt skriftspråk men ger en bild av hur samtalen utförts. Här följer 
den transkriberingsnyckel som använts för gruppernas diskussioner (se av-
snitt 4.4.2).  

                                                      
49 Den röda leende rosen, det blå M-tecknet med prickarna och det tjocka röda V:et 

med nejlikan ovanför. 
50 Inom textfokus markeras i de tidsscheman som visas i tabell 4:7 även specifikt den del 

av tiden som informanterna ägnar åt att ljuda eller läsa texten högt och även vilket 
textelement som fokuseras. Inom parentes ges även andra förklaringar.  
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Tabell 7:6. Transkriberingskoder och förklaringar. 

Transkriberingskod Förklaring 

 /  kortare paus 

/ /  längre paus 

/…/ överhoppade turer 

: förlängd vokal 

= turen fortsätter 

(? står) osäker tolkning; alternativ tolkning i parentes efter 

[F tittar på A] icke verbal kommunikation; övergripande kommentar 

”kanske” ordet sägs på svenska 

kursiv texten läses högt 

(suckar) paralingvistiska fenomen 

[samtidigt överlappande tal  

¤ tyst ¤ tyst viskande röst 

VERSALER emfatisk betoning 

7.2.2 Läsvägar genom socialdemokraternas affisch 

7.2.2.1 A-gruppen 
A-gruppen består av fyra kortutbildade informanter: Hebo, Leyla, Meryem 
och Samira. För ytterligare information om informanterna se avsnitt 5.1. 
Detta är deras första affisch. Deras diskussion pågår i fem minuter och läs-
vägen innehåller 22 fokuspunkter. Figur 7:1 beskriver A-gruppens läsväg ge-
nom socialdemokraternas affisch ”Starkare tillsammans” (S1). 



Val, vägar, variation. Vuxna andraspråksinlärares interaktion med svenska valaffischer 

93 
 

 
Figur 7:1. Läsväg för A-gruppen genom socialdemokraternas affisch 
”Starkare tillsammans” (S1). 

A-gruppen, de mest kortutbildade informanterna och deras läsväg karaktäri-
seras av att de ofta byter fokus. De koncentrerar sig under nästa halva tiden 
på texten utan att komma åt dess innehåll. Deras fokus ligger i övrigt på att 
beskriva bildens innehåll och att hitta betydelser mellan bild och text. Efter 
att först ha koncentrerat sig på affischen börjar de ifrågasätta om de uppfattat 
frågorna rätt och blir osäkra på vad syftet med uppgiften de fått egentligen 
är. Deras uppmärksamhet riktas då utåt mot den skriftliga instruktionen och 
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sedan mot de andra i rummet. En i gruppen, Leyla, insisterar återkommande 
på att de ska försöka läsa texten på affischen men får mycket lite gehör från 
de andra i gruppen som i stället tycker att de redan fått fram lösningen ge-
nom bilden och är klara. De hittar inte något svar på varken avsändare eller 
budskap som de känner sig nöjda med. 

Här följer den kvalitativa delen av läsvägsanalysen där vi får följa gruppens 
diskussioner längs läsvägens olika fokus.  

Gruppen ägnar endast 12 sekunder i början åt helheten. Då ser de på affi-
schen och konstaterar att de inte har sett något sådant förut (fokus1): 

1. Hebo: det handlar om politik 
2. Leyla: det här är nånting som vi inte har sett förut 
3. Samira: hon berättar nånting 
4. Meryem: jag har ingenting att säga 

[Leyla drar affischen till sig så hon får rätt vinkel för att kunna läsa texten] 
5. Samira: [pekar med fingret på texten ”starkare tillsammans”] vad är det 

som står här? (läser) / stårt (? står) 
Gruppen lägger sedan ner nästan halva tiden på att försöka avkoda de båda 
texterna utan att lyckas med någon av dem. Speciellt Leyla vill inte ge upp 
tolkningen av texten och hon återkommer till detta medan andra i gruppen 
anser att det räcker med svaret de hittat i bilden (fokus 18): 

56. Samira: det är klart nu / ¤ här ¤ / vi har redan hittat svaret 
57. Leyla: (läser) sta / tillsammans / nu ska vi LÄSA HÄR / de här två 

flickorna hör ihop de spelar samma spel  
58. Samira: jag tycker så här / de här två flickorna de pratar bakom ryggen på 

pojken. = 
[Samira svarar på Leylas uppmaning om att läsa texten igen] = det behövs 
inte / vi har redan fått lösningen genom bilden så vi behöver inte läsa 
texten 

59. Leyla: det handlar inte om det 
60. Hebo: xxx de pratar bakom ryggen på honom 

[Leya lutar sig bakåt och skrattar] 
61. Leyla: vi ska i alla fall försöka läsa texten igen 

En fjärdedel av tiden läggs ner på att diskutera bilden och då dess konkreta 
innehåll. Gruppen håller sig nästan enbart till den faktiska handlingen men 
Leyla säger i följande sekvens att det handlar om politik, men det återkom-
mer varken hon eller någon annan till senare under diskussionen (fokus 13): 

42. Hebo: den här killen spelar det här spelet = [visar genom att föra 
händerna fram och tillbaka i luften som om hon spelade] 

43. Leyla: det heter basket 
44. Hebo: = basket / dom här två personerna. [pekar på pojken och en av 

flickorna] 
45. Leyla: sen kom den tredje flickan ja hon berättar något om politik 

[visar med händerna att det är två parter som interagerar] 
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46. Hebo: de är inte om politik utan det är nån hemlighet 
47. Leyla: ja, de stämmer de är hemligt ”hemligt” /  

De ägnar även en del av tiden åt att försöka förstå relationen mellan instruk-
tionslapparna och affischen (fokus 6): 

15. Samira: [frågar vänd mot de andra i gruppen] är det samma text på de här 
två? [pekar på den gula lappen och sedan mot affischen] 

16. Hebo: dom har ingenting med varandra att göra. 
/…/ 

24. Meryem: dom är samma, dom gula¤ 
[Leyla och Hebo för samman lapparna och jämför dem] 

25. Hebo: de gula lapparna och texten på bilden är inte samma, men de två 
gula är samma 

Deras diskussioner och koncentration på uppgiften avbryts två gånger. De 
tittar på vad Abu gör och vad den andra gruppen som sitter i rummet gör. De 
uttrycker flera gånger att de inte tycker att de klarar av uppgiften. De tittar på 
bilden men tappar snart koncentrationen igen (fokus 8): 

28. Samira: och dom spelar / ska vi svara på det här sättet? 
[Alla skrattar] 

29. Leyla: nej det är inte så / [vänder sig till Abu] har vi svarat rätt? / / att 
dom här / texterna på de gula lapparna inte hör ihop med affischen? / hör 
de ihop? nej de hör nog inte ihop 

30. Abu: nej 
[Leyla och Hebo slänger sig häftigt ner över bordet. Alla fyra skrattar] 

31. Hebo: han har redan sagt till oss att han inte ska hjälpa oss 
32. Leyla: jag glömde att han sagt det / 

[Alla skrattar] 

Leyla återkommer senare till det frustrerande faktum att Abu inte vill hjälpa 
dem på det sätt som han annars brukar göra när han är lärare (fokus 16): 

51. Leyla: / Abu vill inte hjälpa oss men han hjälper den andra gruppen det är 
nånting som jag inte förstår / [Hebo slår med handen i bordet] varför vill 
han inte hjälpa oss? 

På slutet försöker Leyla igen att läsa ordet ”socialdemokraterna” men kon-
staterat att det är för långt och krångligt (fokus 21): 

66. Leyla: om det skulle ha varit två separata ord så skulle det ha varit lättare 
att läsa det  

Diskussionen i gruppen avslutas med att de uttrycker frustration över att inte 
ha lyckats lösa uppgiften de fått (fokus 22): 

70. Leyla: vi ville inte ha den här bilden / / [skjuter tillsammans med Samira 
bort bilden] [Alla tittar bort mot Abu och den andra gruppen] det här är 
inget man ska behöva ta del av / / jag vill ha ledigt nu / 
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71. Samira: [vänder sig mot den andra gruppen] ni har fått en LÄTT bild / 
[vänder sig sedan mot den egna] dom har fått en bild med folk som 
dricker kaffe! 

72. Hebo: som dricker kaffe?  
73. Meryem: tror svenskarna att vi inte fattar någonting? vi ser att det är 

personer xxx xxx men det är svårt att gissa vad det handlar om / / de vita 
behandlar oss på ett konstigt sätt51

Över huvud taget verkar de osäkra på uppgiften. De uttrycker sin frustration 
över hela den situation som de är i. De är upprörda och uppgivna över att de 
inte förstår situationen. De tycks undra vad det är som förväntas av dem. 
Finns det ett rätt svar på frågorna?  

 

7.2.2.2 B-gruppen 
B-gruppen består av fyra kortutbildade informanter: Asha, Hani, Idil och 
Lul. För ytterligare information om informanterna se avsnitt 5.1. Detta är de-
ras andra affisch. Deras diskussion pågår i nästan tre minuter och läsvägen 
innehåller 13 fokuspunkter. Figur 7:2 beskriver B-gruppens läsväg genom 
socialdemokraternas affisch ”Starkare tillsammans” (S1). 

 
Figur 7:2. Läsväg för B-gruppen genom socialdemokraternas affisch 
”Starkare tillsammans” (S1).  

                                                      
51 Det somaliska ordet galo betyder ”vit och kristen” och betecknar även ”icke-muslim”. 
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B-gruppens fokus är till 80 % på helheten och texten. De ägnar hälften av 
tiden åt att se på helheten och försöka hitta samband mellan bild och text. En 
tredjedel av tiden ägnas åt de båda verbala texterna och mycket lite åt bilden 
i sig. De läser snabbt av logotypen och känner igen den och placerar in affi-
schen i rätt genre. De får inte ihop motivet på bilden med texten under flick-
orna mycket beroende på att de inte lyckas avläsa den korrekt. De analyserar 
bildens relationella innehåll som en tävlingssituation mellan flickorna och 
pojken och gör i slutet en möjlig tolkning utifrån den. Eftersom logotypen är 
placerad över pojken får han representera socialdemokrater som i en över-
förd bemärkelse tävlar i det aktuella valet.  

Här följer den kvalitativa delen av läsvägsanalysen där vi får följa gruppens 
diskussioner längs läsvägens olika fokus.  

Gruppen tittar uppmärksamt på hela affischen, pekar på den och säger nå-
got. De inleder sedan med att peka på flickorna och sedan på pojken, och 
säger att det handlar om politik (fokus 1–5): 

1. Idil: [pekar på pojken] xxx xxx xxx han är ensam 
[Lul pekar på affischen: på de två flickorna och på pojken medan hon tittar 
på Idil när hon pratar.  Hon pekar sedan på bildens övre högra hörn, på den 
röda rosen]  

2. Lul: det handlar om politik det handlar om politik /  
[Idil pekar på pojken och riktar sig till Lul] 

3. Idil: även HAN förstår du? 
[Lul pekar på pojken och sedan på flickorna på bilden flera gånger. Pekar 
sedan på den röda textremsan med ”socialdemokraterna”. Asha vrider 
samtidigt tillbaka affischen så att hon ser den från rätt håll]. 

4. Lul: [följer bokstäverna med fingret och läser] (läser) so schi al / so sch ial 
/ social / det handlar om politik och det är socialen / och det är en tävling52

5. Idil: [pekar med hela handen på flickorna och pojken] att någon vinner jaaa 

 
[gör ”spelande” rörelser med händerna] 

6. Lul: det är två som spelar / flickan och pojken 
7. Asha: det är inte bara två som spelar utan tre det kan vara så att det är dom 

här två som är på ena sidan medan han är på den andra sidan och dom 
säger / när vi har vunnit ska vi vara tillsammans. 

De känner igen (S)-logotypen, ”den leende rosen”, för när de sett den säger 
Lul direkt att det handlar om politik (fokus 3). Det bekräftas när de läser 
delar av ordet ”socialdemokraterna”, den röda texten, och konstaterar att det 
är ”socialen” det handlar om. De går in i bilden och ser att det tävlas, på-
pekar att flickorna vill vinna och vara tillsammans och att flickorna är skilda 

                                                      
52 Somalier i Sverige använder allmänt ordet ”socialen” (c uttalas med ett sj-ljud) som 

beteckning på det socialdemokratiska partiet. Det har troligen bildats i analogi med centern 
och moderaterna. Bestämd form (-ko) används på somaliska ”soschialko”. 
Även socialbyrån kallas för ”socialko” på somaliska i Sverige. 



Qarin Franker 

98 
 

från pojken. Detta sägs direkt och måste alltså ha lästs tyst och tolkats av 
Asha tidigare. De går över till den vita texten och försöker läsa ordet ”starka-
re” som står före ”tillsammans” Det får det till ”stackars” som de översätter 
till somaliska (fokus 7): 

10. Asha: (läser) sta / sta / stackars / [tillsammans] 
11. Lul: stackars 
12. Idil: tillsammans 
13. Asha: tillsammans / stackars tillsammans… 
14. Lul: stackars tillsammans? 
15. Idil: vad betyder det? 
16. Lul: stackars? (?stackars) 
17. Asha: stackars? 
18. Hani: stackars är samma som ’miskiin’53

De går sedan över till helheten för att få ihop bilden med texten (fokus 8). 
De lyckas inte med det utan går tillbaka till texten igen för ett nytt försök 
men får inte ihop ordet till något annat (fokus 9). De summerar vad de vet 
och tystnar, lyssnar på den andra gruppen och får frågan om de också är 
klara: 

 på somaliska. 

32. Lul: Ja 
33. Asha: Nej vi ska tänka om 
34. Idil: Nej vi vill tänka lite till / vi vill tänka lite till 

De gör ett nytt försök att tolka helheten (fokus 12) och Idil för då fram sitt 
slutliga förslag om hur bild och text kan hänga ihop och vilket budskapet kan 
vara. Hon ställer en öppen fråga till de andra om det kan vara så att:  

36. Idil: / mannen killen som står där ensam / kan det vara så att HAN är från 
socialdemokraterna och att dom två flickorna är två VANLIGA männi-
skor och att socialdemokraterna inte vill att den här pojken ska vinna över 
flickorna / kan det vara så? 

Gruppen styrs av affischens grafiska utformning och slutsatsen de drar om 
att pojken kommer från socialdemokratiska partiet stimuleras troligen av 
logotypens placering ovanför pojkens huvud.  

7.2.2.3 C-gruppen 
C-gruppen består av tre högutbildade informanter: Alfredo, Farid och Nata-
lia. För ytterligare information om informanterna se avsnitt 5.1. Detta är 
deras fjärde affisch. Deras diskussion pågår i drygt två minuter och läsvägen 
innehåller sex fokuspunkter. Figur 7:3 beskriver C-gruppens läsväg genom 
socialdemokraternas affisch ”Starkare tillsammans” (S1).  

                                                      
53 Det somaliska ordet ”miskin” betyder ”att vara ledsen”. 
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Figur 7:3. Läsväg för C-gruppen genom socialdemokraternas affisch 
”Starkare tillsammans” (S1).  

Den väg C-gruppen väljer och den vandring de gör genom text och bild sker 
utan längre pauser och alla bidrar aktivt till tolkningen. De visar efter drygt 
två minuter att de är klara med uppgiften. De är hela tiden fokuserade på 
uppgiften och tittar i princip inte upp under tiden som diskussionen pågår 
utan koncentrerar sitt intresse mot affischen. Tiden är relativt jämnt fördelad 
mellan helhet, bild och text. De uppmärksammar inte partiets logotyp. De 
pekar varken på den eller talar om den. De ägnar inte heller någon tid åt an-
nat utanför affischen såsom den skriftliga instruktionen eller något i situa-
tionskontexten. De använder sig av såväl sina formella som mer pragmatiska 
språkkunskaper och arbetar sig systematiskt igenom texten och kontrollerar 
trovärdigheten och överensstämmelsen med bilden. Gruppen fokuserar på 
helheten och återkommer till den för bekräftelse av de antaganden som de 
gjort utifrån bild och text separat. För dem är text, bild och helhet komplette-
rande och bidrar samtliga till tolkningen av affischens budskap.  

Här följer den kvalitativa delen av läsvägsanalysen där vi får följa gruppens 
diskussioner längs läsvägens olika fokus.  

Gruppen börjar med att skanna av affischens hela bild- och textelement 
och Natalia pekar på den röda textremsan med texten socialdemokraterna 
och konstaterar (fokus 1):  

1. Natalia: yeah h and / I think as we see [pekar på texten / ”socialdemo-
kraterna”] the second one it’s ABSOLUTELY about social party because /  

De tittar tillsammans snabbt på hela affischen och går sedan in på det andra 
textelementet starkare tillsammans (fokus 2: texten) och ägnar en längre tid 
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åt att försöka förstå vad texten betyder. De arbetar sig igenom de båda orden 
och utnyttjar såväl översättning som andra språkliga strategier för att få fram 
betydelsen i orden t.ex. morfologiska och semantiska kunskaper. Natalia och 
Alfredo pekar på ordet ”starkare” på affischen: 

  8. Natalia: starkare it’s  
  9. Alfredo: well stark 
10. Natalia: strong 
11. Alfredo: strong yeah stark strong 
12. Natalia: must stronger till ah 
13. Alfredo: but still don’t know what [tittar på Natalia] 
14. Natalia: till it’s like 
15. Alfredo: till / fo:r 
16. Natalia: for / xxx sammans 
17. Alfredo: xxx ’TO’ like it’s like to like to 
18. Natalia: to 
19. Alfredo: tillsammans [Alla pekar upprepade gånger på ”tillsammans”, 

medan de diskuterar. A gör en gest utåt med händerna vid ’tillsammans’ 
och skakar på huvudet] 

20. Natalia: tillsammans  
21. Alfredo: ¤samma¤ SAMMA / I think it’s: slowly 
22. Natalia: SAMBO sa- sa- it’s from sambo no? 
23. Farid: xxx 

[Efter kort tystnad pekar alla tre deltagarna på ”tillsammans”] 
24. Natalia: together / stronger together 
25. Alfredo: yeah samma: 
26. Farid: xxx  
27. Natalia: it’s a 
28. Alfredo: looks like sa- I think it’s sam:e o:r [Alfredo och Natalia tittar på 

varandra] 
29. Natalia: because  SAMMA it’s written it’s compared eh I know I don't 

know (laughs) xxx don’t talk with me but (laughs) it’s like SAM together 
with and eh [xxx probably] 

30. Alfredo: yes probably like STRONGER [Alfredo och Natalia pekar på 
”starkare tillsammans” F nickar] TOGETHER or: 

31. Natalia: yeah stronger together 

När de är klara med orden och har översatt hela uttrycket ”starkare till-
sammans” kommer Natalia visserligen med lösningen (i 24) men först senare 
när Alfredo upprepar den (i 30) blir de överens. De återvänder till hela affi-
schen igen (fokus 3) och Natalia föreslår en möjlig tolkning av innehållet: 

33. Natalia: it’s ¤ understood a ¤ SYMBOL that eh we / suppose of YOUNG 
GENERATION and ah you can support young generation through. 
providing them / SPORT ACTIVITY and so on and SCHOOL EDUCA-
TION and / 



Val, vägar, variation. Vuxna andraspråksinlärares interaktion med svenska valaffischer 

101 
 

De går nu in i bilden (fokus 4) och bekräftar genom detaljer den tolkning 
som de gjort utifrån texten och helheten för att sedan återkomma till helheten 
(fokus 5): 

42. Farid: ¤a message about from (?) a political / party¤ 
43. Alfredo: yeah 
44. Farid: ¤ to: first one for (?) the OLD generation first / this one (?)¤ 

[F visar med handen på en tidigare affisch från (S) med fyra äldre] 
45. Natalia: yeah yeah a second GOAL xxx different GOALS to protect / and 

so on 
46. Farid: ¤ yes ¤ we consider ALL of you [F visar ’ALL’ genom att föra 

båda händerna utåt från varandra] 
47. Natalia: yeah 
48. Alfredo: yeah 
49. Farid: it means 

De avslutar sin diskussion genom att Alfredo tar upp vad som faktiskt sker i 
bilden (fokus 6) och de skrattar alla lite generat åt historien som han berättar: 

50. Alfredo: no what / attracts my attention is that this GIRL is gossiping 
with the other girl [Natalia och Farid skrattar] 

51. Alfredo: she is probably saying something about [A ler och pekar på 
flickorna på affischen och sedan på pojken vid ’about’] 

52. Natalia: but he do 
[F skrattar och pekar på N] 

54. Natalia: he even didn’t / NOTICE that he’s SO / he will PLAY / he is so 
[N pekar och visar ’PLAY’ som om hon slog med ett bordtennisracket] 

55. Alfredo: then this guy looks like THIS this girl’s sis- eh BROTHER … 
you know [A pekar växelvis på pojken 

De lämnar affischen och tar sig an nästa. 

7.2.2.4 Sammanfattning 
Den tid som grupperna ägnade åt valaffischen och dess olika delar är allt 
från två till fem minuter och fördelning av fokus både skiljer sig åt och har 
vissa drag gemensamt. A-gruppen använder nästan exakt fem minuter och B- 
gruppen ungefär hälften så lång tid, drygt två och en halv minut och C-
gruppen ännu något kortare tid. 

Figur 7:4 visar fördelningen av de tre gruppernas fokus under läsningen 
av affischen. Man kan följa varje grupps fördelning av fokus, men även jäm-
föra de tre gruppernas fördelning. Ju högre stapel desto mer tid ägnar sig 
gruppen åt just detta. 
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Figur 7:4. Gruppernas fokus under läsvägen av socialdemokraternas affisch (S1). 
Uttryckt i procent av den totala tiden de ägnade åt affischen. 

Alla tre grupperna är aktiva och interagerar med hela affischen. De ägnar sig 
åt helheten såväl som bild- och textelementen. De försöker på olika sätt lösa 
uppgiften och uttrycker att de vill få fram vad affischen vill säga. Likaså 
fokuserar alla tre grupperna under lång tid på de två textremsor som ligger 
på bildens undre del och försöker läsa de tre orden på textremsorna. Både 
grupp A och B ägnar mer tid åt texten än åt bilden jämfört med grupp C där 
andelen tid är ungefär lika fördelad mellan bild och text. Alla tre grupperna 
fokuserar på texten och ägnar mycket tid åt att försöka läsa och förstå den. 
För grupp A och B är det själva avkodningen som tar mycket tid medan C-
gruppens tid går åt till mer grammatiskt arbete. B-gruppen är den enda av 
grupperna som ser och identifierar logotypen.  

C-gruppen håller kvar sitt fokus tills de hittat sin lösning och flyttar det 
inom affischens visuella rum utan att distraheras av något annat i den om-
givande kontexten. Däremot släpper grupp B och speciellt grupp A vid ett 
flertal tillfällen fokus från tolkningen av affischen för att diskutera yttre fak-
torer som gällande villkor och instruktioner. När grupp A sedan återkommer 
till affischen verkar de få starta om från början igen. 

7.2.2.5 Läsvägarna och modelläsaren 
Gruppernas fokus under läsvägen jämförs här med den sociosemiotiska bild-
analysen av socialdemokraternas affisch (6.2.2). Vanliga kompositionella 
medel som används för att styra läsningen av ett bildbudskap är att lyfta fram 
och exponera vissa element framför andra, markera avgränsningar mellan-
element, välja vissa spatiala placeringar framför andra och utnyttja realism-
förstärkande medel som djup och färger för att styra läsningen. 

Framträdande bildelement är pingisspelet, flickorna som viskar och poj-
ken som ser ut ur bilden. Även de två textelementen har framlyfta placering-
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ar. En tydlig avgränsning i bildytan utgörs av det spetsiga bordshörnet och 
de vertikala skåpen som separerar flickorna från pojken. Både gemensamma 
färger och klädval för dem samman. 

A- och B-gruppen engagerar sig djupt i relationerna mellan flickorna och 
pojken: 

27. Hebo: en berättar nånting i örat på den andra så de kanske har nån 
hemlighet som dom inte vill att den tredje ska höra. 
(grupp A) 

63. Meryem: [pekar på bilden] det var pojken och den här flickan som 
spelade och den här flickan som berättade nånting. Hon säger/ gör så här. 
[skrattar till] 
(grupp A) 

18. Lul: [pekar på flickorna och sedan på pojken] dom är två tillsammans och 
dom vill vinna över pojken 
(grupp B) 

När C-gruppen skannar av hela affischen ser de också ungdomarna, men 
verkar inte dela upp dem utan talar om dem som en helhet och som en sym-
bol för ungdomar i allmänhet:  

33. Natalia: [it’s ¤ understood a ¤ SYMBOL that eh we / suppose of YOUNG 
GENERATION /and ah you can support young generation through 
[A och F tittar på N. F nickar] providing them / SPORT ACTIVITY and 
so on and SCHOOL [EDUCATION and / /  

Men Alfredo tar på slutet även upp relationen och den eventuella konflikten i 
bilden: 

50. Alfredo: no what … attracts my attention is that this GIRL is gossiping 
with the other girl [N och F skrattar] she is probably saying something 
about [ler och pekar på flickorna och sedan på pojken vid ’about’] 

Vänster-höger-placeringarna i bilden innebär (enligt Kress och van Leeuwen 
1996/2006, Björkvall 2009) att flickorna representerar det kända, medan 
pojken representerar något nytt och eftersträvansvärt och B-gruppens av-
slutande förslag följer verkligen den principen, att pojken representerar det 
nya från (S), till höger i bild, medan flickorna står till vänster och represente-
rar det kända: 

33. Idil: [vänder sig mot Asha] Titta Asha / mannen killen som står där 
ensam / kan det vara så att han är från socialdemokraterna / och att dom 
två flickorna är två vanliga människor / och att socialdemokraterna inte 
vill att den här pojken ska vinna över flickorna / / kan det vara så? 
(grupp B) 

Upptill-nertill-placeringarna i bilden gör att logotypen som är placerad högt 
ovanför pojken huvud och därigenom får ett högt värde uppmärksammas 
enbart av B-gruppen. 
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Bildens realism är hög och fås genom fotografisk likhet och färg och att en 
hel situation med klart agerande människor avbildas. Dessutom ger det tyd-
liga bordet i förgrunden och skåpen i bakgrunden ett naturligt djup i bilden. 

Alla grupperna tilltalas av realismen och associerar till konkreta erfaren-
heter. De noterar detaljer i situationen, skåpen, pingisspelet och skolmiljön: 

41. Meryem: det här stället är på ”gymträning” där man tränar 
(grupp A) 

34. Alfredo: yeah this is / just looks like a sch- like lockers at at a school 
(grupp C) 

38. Alfredo: and then they they have some EXTRA CURRICULAR activity 
so they they / will stay out of STREET and / drugs or /  
(grupp C) 

Den höga graden av realism med naturliga färger, helheter och djup gör ock-
så att grupperna fångas av den konkreta aktiviteten i bilden och blir emotio-
nellt indragna i konflikten mellan ungdomarna.  
Om affischens interpersonella relation till betraktaren kan man säga att fron-
talperspektivet ger ett jämlikt värde till betraktaren och det sociala avståndet 
blir lagom, inte för personligt eller opersonligt. Pojkens blick som med för-
väntan och kanske lite uppmaning ser på oss kan ha påverkat B-gruppens 
förslag att pojken och socialdemokraterna hör samman men att det i denna 
situation innebär att (S) vill satsa på flickorna.  

Av det ovanstående kan vi konstatera att B-gruppens analys av S1-affi-
schen exemplariskt följer Kress och van Leeuwens grammatik för visuell 
design.  

7.2.3 Läsvägar genom moderaternas affisch 
7.2.3.1 A-gruppen 
A-gruppen består av fyra kortutbildade informanter: Hebo, Leyla, Meryem 
och Samira. För ytterligare information om informanterna se avsnitt 5.1. 
Detta är deras fjärde affisch. Deras diskussion pågår i ungefär två och en 
halv minut och läsvägen innehåller 14 fokuspunkter. Figur 7:5 beskriver A-
gruppens läsväg genom moderaternas affisch ”Rösta på min dotter” (M1).  
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Figur 7:5. Läsväg för A-gruppen genom moderaternas affisch 
”Rösta på din dotter” M1. 

Gruppens läsväg rör sig till att börja med inom det semiotiska rum som affi-
schen utgör för att senare splittras upp av fokus på instruktionen och den 
situation som de befinner sig i och inte begriper reglerna för. En tredjedel av 
tiden fokuserar de på annat i rummet utanför affischen. De verkar i stort sett 
släppa texten och ägnar sig åt att försöka få fram betydelsen ur bilden av den 
unga kvinnan. Genom att pröva olika beskrivningar av bilden försöker de 
förstå vad den ska föreställa och varför den är utformad som den är. Diskus-
sioner om bilden upptar halva tiden. 

Här följer den kvalitativa delen av läsvägsanalysen där vi får följa gruppens 
diskussioner längs läsvägens olika fokus.  

Gruppen kan inte riktigt enas om att bilden verkligen föreställer en kvin-
na, eftersom man inte ser ansiktet på den avbildade (fokus 2): 
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  2. Hebo: hur vet man att det är en kvinna? 
  3. Leyla: hon visar magen [alla skrattar] 
  4. X*: är det bara kvinnor som visar magen?/  
  5. Meryem: ”kanske” visar männen också magen [alla skrattar och Meryem 

lutar sig bakåt, Leyla vänder sig ner och tar upp en näsduk] 
  6. Hebo: och en lång hals också 
  7. Leyla: [pekar på affischen med sin penna] okej det är en kvinna 
  8. Meryem: nej det är svårt att skilja på om det är en man eller en kvinna 
10. Leyla: det spelar ingen roll / det är inte meningen att vi ska tala om om 

det är en man eller en kvinna 
11. Hebo: jo det är det. Man vill veta om det är en man eller en kvinna 

* Ohörbart vem som säger detta. 

Leyla försöker få gruppen att koncentrera sig på att läsa texten. Hon säger 
till de andra (fokus 8). 

21. Leyla: (ljudar) d i n  din  d a  o t t  e r / OKEJ man har sagt att vi inte 
skulle läsa bilden eller hur?  

22. Hebo: vad är de hon gör? 
23. Meryem: hon tittar åt ett visst håll 
24. Leyla: vi måste läsa ”varför ”/ det är viktigt att få veta vad hon gör54

För Leyla verkar det vara i texten som lösningen finns och hon framhärdar 
detta genomgående under diskussionen. De lämnar nu bilden ett tag, för-
söker läsa texten ”Rösta på din dotter” (fokus 11) men de får ordet ”dotter” 
till ”doktor” och tycker inte att det stämmer med bilden. De undrar igen vad 
det är hon tittar på. Den sista halvminuten släpper gruppen affischen (fokus 
14). Det börjar med att Meryem säger: ”Nu är det klart”. Leyla uttrycker 
sedan att hon kommer att skämmas för att de inte har kunnat lista ut vad den 
här affischen föreställer heller: 

 

36. Leyla: [vänder på affischen och tittar på baksidan, släpper pennan i bordet 
och skjuter bort affischen och tittar upp] jag kommer att gömma mig 
under stolen när det blir frågestund / ja sitta under stolen.  

37. Samira: vad är du rädd för 
38. Leyla: vi kan ju inte läsa det här (smackar) 

7.2.3.2 B-gruppen 
B-gruppen består av fyra kortutbildade informanter: Asha, Hani, Idil och 
Lul. För ytterligare information om informanterna se avsnitt 5.1. Detta är 
deras andra affisch. Deras diskussion pågår i drygt fyra minuter och läsvägen 
innehåller 17 fokuspunkter. Figur 7:6 beskriver B-gruppens läsväg genom 
moderaternas affisch ”Rösta på din dotter” (M1).  

                                                      
54 Jämför med Leylas fråga till tolken innan inspelningarna startade då hon undrade över 

verbet ”gör” på instruktionslappen (se 4.2.1.1). 
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Figur 7:6. Läsväg för B-gruppen genom moderaternas affisch 
”Rösta på din dotter” (M1). 

Gruppen fokuserar direkt på logotypen, känner igen den och får på detta sätt 
genre och parti som ram för vidare diskussioner. De har ett tydligt fokus på 
texten och lägger ner drygt hälften av tiden de totalt ägnar åt affischen på att 
hämta mening ur den. De återkommer vid flera tillfällen till helheten för att 
kontrollera och pröva olika analyser av affischens budskap.  

Här följer den kvalitativa delen av läsvägsanalysen där vi får följa gruppens 
diskussioner längs läsvägens olika fokus.  

Gruppen får nästan direkt klart för sig att det är en politisk valaffisch från 
moderaterna genom att de känner igen partiets logotyp (fokus 1 och 2): 
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1. Asha: moderatki55

2. Lul: [tar åt sig affischen och pekar] (läser) rösta xxx xxx / jag tror att det är 
moderaterna /…/ 

  

4. Lul: den här är moderaterna medan den andra var socialen56

[Idil vänder på affischen och läser tyst.] 
 

5. Lul: vilket vill du välja 
6. Idil: AHAA det betyder vilket parti du vill ha  

De konstaterar att det handlar om att välja vilket parti man vill rösta på i 
valet. De ger sig på texten under ”Rösta på din dotter” (fokus 4). De får ordet 
”regering” till ” ha imbrigni” och förstår inte vad det kan vara. Texten är 
suddig och de klagar hos Abu (fokus 5). Texten är svårläst menar de, kanske 
är det meningen, har de medvetet gjort den suddig? De koncentrerar en stor 
del av sin tolkning av budskapet till texten och återkommer till den fyra 
gånger. De läser ordet ”säkrare” som ”sekreterare” och kopplar det till bilden 
(fokus 7). 

16. Asha: [tittar på ordet ”säkrare”] (läser) se ke re tär ”sekretär” [tittar upp 
på L] 

17. Lul: sekreterare sekreterare (läser) sek re t ’r’ är det ’r’ ”eller” Sekreterare 
/ det är säkert så att personen på bilden är sekreterare skriver [visar genom 
att skriva på låtsas i luften] och han kommer ifrån / han kommer ifrån / 
[pekar på moderatsymbolen] han är sekreterare och skriver  

18. Asha: det är för att det är val57

De söker fler kopplingar mellan bild och text som ska leda dem till hur affi-
schen ska tolkas. De har kunskaper om det politiska läget i Sverige som de 
använder sig av (fokus 12 och 13):  

  

20. Idil: det var bättre med den förra bilden den förstod man i alla fall  
21.Asha: xxx har till och med öppnat skjortan!  
22. Lul: ja 
23. Asha: för att dom vill vinna 
24. Idil: ja, det partiet dom har gått ner 
25. Asha: [pekar på hur bilden slutar vid halsen på personen] man kan inte se 

ansiktet på bilden 
26. Idil: ja, de är jättearga 

/…/ 
31. Asha: Han skriker / talar högt och berättar för folk / han hetsar upp folk 

De får inte den information ur bilden som de önskar. De går tillbaka till tex-
ten (fokus 15) och knäcker ordet ”kvällen” men verkar inte få ihop något 
begripligt sammanhang. De försöker sig på texten igen men den är dem 
övermäktig och de får ge upp. De jobbar systematiskt med att ljuda texten, 

                                                      
55 -ki är bestämd form på somaliska. A säger alltså ”moderaterna”. 
56 Det är vanligt bland somalier i Sverige att benämna både socialbyrån och det social-

demokratiska partiet med ”socialen”. 
57 ”waxa weeye” på somaliska är orden ”rösta” och ”val” samma ord. 
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tar bit för bit men inte i adekvat ordning. Missar till exempel ordet ”dotter”. 
Gruppen ger intryck av att inte vara nöjd med sitt resultat. 

7.2.3.3 C-gruppen 
C-gruppen består av tre högutbildade informanter: Alfredo, Farid och Nata-
lia. För ytterligare information om informanterna se avsnitt 5.1. Detta är 
deras andra affisch. Deras diskussion pågår i tre minuter och läsvägen inne-
håller 21 fokuspunkter. Figur 7:7 beskriver C-gruppens läsväg genom mode-
raternas affisch ”Rösta på din dotter” (M1).  

 
Figur 7:7. Läsväg för C-gruppen genom moderaternas affisch 
”Rösta på din dotter” M1).  
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Gruppen pendlar mellan fokus på text eller bild och helheten. De åter-
kommer hela tiden till helheten och som jag uppfattar det ”kontrollerar” sina 
förslag på tolkningar av budskapet. Tidigt menar de att affischen ser ut som 
en annons för kläder. I och med att de inte har möjlighet att förstå mer än 
enstaka ord i den omfattande texten begränsas deras möjligheter till tolkning. 
Logotypen blir viktig för dem när de bestämmer sig för genren reklam. De 
fokuspunkter på instruktion som finns angivna under läsvägen är muntliga 
frågor eller påpekanden mellan forskningsledaren och gruppen.  

Här följer den kvalitativa delen av läsvägsanalysen där vi får följa gruppens 
diskussioner längs läsvägens olika fokus.  

Gruppen går efter en kort överblick direkt på texten som ligger i för-
grunden på affischen. De ägnar lång tid åt den (fokus 2). De läser högt ”Rös-
ta på din dotter”. De förstår inte ”rösta” och föreslår först ”sister” för dotter 
men Alfredo vet att det är ”daughter”. De går vidare med texten och översät-
ter ”kvällen”, diskuterar och kommer fram till tolkningen ”hon går” och 
Natalia fortsätter:  

26. Natalia: aah and where eh she go? 
27. Alfredo: (läser) säkrare [skakar på huvudet] 
28. Natalia: probably some kind of eh women magrin (? magazine) 

advertisement 

Det leder fram till att de försöker få den idén bekräftad av texten och av bil-
den. Det faktum att flickan ser ung ut och att ordet kvällen (evening) är med 
i texten får Farid att föreslå (fokus 8):  

47. Farid: ¤xxx¤ (? my thing is) a familiar PROBLEM I think xxx (? message 
for) 
/…/ 

52. Alfredo: yeah could also be a like a some social / message sort of like 
take care of 

53. Farid: yes social problem / /  
54. Alfredo: your / DAUGHTER sort of whatever but 
55. Farid: xxx (? gap) between generations something like this 

Efter detta helhetsfokus pekar Alfredo på logotypen (fokus 14) och menar att 
den ser ut som ett varumärke och får medhåll av Natalia som tillför ett ar-
gument för att det snarare är reklam än samhällsinformation (fokus 17):  

66. Natalia: because social advertisement usually don’t use X brands and it’s 
really looks like a brand [pekar på M:s logotyp] 

Bilden bekräftar hypotesen genom den unga kvinnans jeanskläder:  

70. Natalia: and the jeans [pekar på jeansjackan på affischen] is really 
popular in this country / so for me it's one hundred percent advertisement 
(skrattar) 
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Likheten med H&M:s logotyp gör dem definitivt säkra på att M-klädkedjan 
är en konkurrent.  

7.2.3.4 Sammanfattning 
I figur 7:8 visas fördelningen av de tre gruppernas fokus under läsning av 
affischen ”Rösta på din dotter” (M1). Man kan följa varje grupp, men även 
jämföra omfattning och fördelning av gruppernas fokus på de olika text- och 
bildelementen, instruktionen och situationen. 

 
Figur 7:8. Gruppernas fokus under läsvägen av moderaternas affisch (M1). 
Uttryckt i procent av den totala tid de ägnade åt affischen. 

Grupperna skiljer sig avsevärt åt i val av huvudfokus för uppmärksamheten. 
A-gruppen ägnar sitt fokus åt att undersöka själva bilden. ”Man vill veta om 
det är en kvinna eller en man” som Meryem säger, och varför man inte får se 
ansiktet. B-gruppen fokuserar däremot på texten som är lagd framför bilden i 
affischen och försöker få tag på dess innehåll. De alltför komplicerade orden 
”regering” och ”säkrare” med flera tar mycket avläsningstid i anspråk utan 
att de kommer fram till rätt innebörd. C-gruppen fokuserar på helheten under 
nästan halva tiden. De bestämmer sig tidigt för att det är en reklamaffisch för 
ungdomskläder genom orden ”dotter” och ”kvällen” i texten som de kopplar 
till bilden av den unga kvinnan. De tycker att kopplingen bekräftas av logo-
typen, det versala M:et. 

7.2.3.5 Läsvägarna och modelläsaren 
Gruppernas fokus under läsvägen jämförs här med den sociosemiotiska bild-
analysen av moderaternas affisch (6.3.2). Vanliga kompositionella medel 
som används för att styra läsningen av ett bildbudskap är att lyfta fram och 
exponera vissa element framför andra, markera avgränsningar mellan ele-
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ment, välja vissa spatiala placeringar framför andra och utnyttja realismför-
stärkande medel som djup och färger för att styra läsningen.  

Framträdande i kompositionen är texten som täcker en större del av ytan 
och skymmer bilden av kroppen (”din dotter”) som mer fungerar som en 
illustration till texten. B-gruppen lägger också ner mycket tid på texten och 
uttrycker frustration över att det är så svårt att tyda: 

  9. Asha: vi kan inte se vad det står för texten är suddig eller ”behövs det 
inte” 

10. Lul: vi får ingen hjälp från honom 
11. Idil: det är kanske tänkt att vi inte ska kunna läsa det  
12. Lul: [pekar på texten] de har dolt meningen på något sätt 
13. Hani: ja de har suddat 
14. Lul: [drar med fingret över texten] lösningen ligger i den suddiga texten 
15. Hani: de har liksom täckt över något 

Avgränsningar eller snarare begränsningar i bildytan gör att kroppen saknar 
både huvud och extremiteter, något som både grupp A och B reagerar på, 
men däremot inte C-gruppen. För A-gruppen blir frågor kring kön centrala 
medan B-gruppen tolkar detta val av format som avsiktligt:  

24. Idil: ja, det partiet dom har gått ner 
25. Asha: [pekar på hur bilden slutar vid halsen på personen] man kan inte se 

ansiktet på bilden 
26. Idil: ja, de är jättearga 

Här kan även underifrånperspektivet, som har en interpersonell funktion som 
ett uttryck för makt i relation till betraktaren, påverka B-gruppens tolkning.  

Vänster-höger-placeringar förekommer inte och uppe-nere-placeringarna 
i bilden gör att både logotypen och partinamnet kan uppfattas som konkreta 
och jordnära. Grupp B känner igen logotypen som partiets medan grupp C 
föreslår att den representerar en klädkedja.  

Realismen i bilden blir ofta hög genom fotografisk likhet och färg men 
försvåras här av att bakgrund och djup saknas och att kroppen inte heller 
syns i sin helhet utan är avskuren och även saknar blickkontakt. Bilden blir 
till illustration och motivet ett objekt. Detta påverkar alla grupperna och gör 
att deras tolkningsförslag objektifierar motivet till: den bara magen (för 
grupp A), en aggressiv agitator (för B-gruppen) och enbart jeanskläderna 
(för grupp C). 

Konklusionen för relationen mellan moderaternas affisch och de tre grup-
perna är att deras repertoarer står mycket långt ifrån varandra. Affischen 
modelläsare har inte mycket gemensamt med någon av de tre grupperna. 
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7.2.4 Läsvägar genom vänsterpartiets affisch 

7.2.4.1 A-gruppen 
A-gruppen består av fyra kortutbildade informanter: Hebo, Leyla, Meryem 
och Samira. För ytterligare information om informanterna se avsnitt 5.1. 
Detta är deras sjätte affisch. Deras diskussion pågår i en och en halv minut 
och läsvägen innehåller nio fokuspunkter. Figur 7:9 beskriver A-gruppens 
läsväg genom vänsterpartiets affisch ”Män-kvinnor” (V1). 

 
Figur 7:9. Läsväg för A-gruppen genom vänsterpartiets affisch ”Män-kvinnor” (V1). 

Gruppens fokus fördelas mellan helhet i drygt 40 % av tiden och bild och då 
inkluderas de två orden på bildytan ”män” och ”kvinnor” i knappt 40 %. De 
talar inte alls om texten längst ner och försöker sig inte alls på att läsa den. 
De beskriver istället bilden, diskuterar kortspelet på ett med generellt sätt 
och försöker hitta betydelser utifrån färgfälten och kortens olika valörer. De 
beklagar sig över att de saknar kunskaper om kortspel. 

Här följer den kvalitativa delen av läsvägsanalysen där vi får följa gruppens 
diskussioner längs läsvägens olika fokus. 

De noterar först att det är två skilda färgfält ”dom här två är olika” och 
fokuserar sedan på spelkorten (fokus 1) och Hebo säger: 
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2. Hebo: / det är ett kortspel / det är inte gratis 
3. Leyla: jag vet inte / jag vet inte något om kortspel58

4. Hebo: det är ett helt normalt kortspel / kort som de fått 
 

Samira kopplar färgfälten till orden ”kvinnor” respektive ”män” (fokus 2): 
10. Samira: männen spelar med det blåa och kvinnorna spelar med det röda 

skulle jag sagt om någon frågat mig 

De noterar också att man sorterat korten och separerat dem (fokus 5 och 6): 
11. Leyla: man har sorterat dom 
12. Hebo: ja / du ser ju att dom inte är samma 
13. Samira: [pekar på den röda ”klyftan” som skiljer fälten åt] och här / /  

De kommer sedan tillbaka till att de inte tycker att de kan något om kortspel 
(fokus 9): 

14. Leyla: men jag har aldrig spelat kort vet du / om jag hade kunnat spela 
kort  

15. Hebo: hade du kunnat gissa…[pekar på den röda delen] titta här det står 
här 

16. Meryem: det är en man och en kvinna som spelar kort 
17. Leyla: [himlar med ögonen] ”jag vet inte” / jag vet inte  

[De skjuter bort affischen och markerar att de är färdiga] 

De försöker varken läsa texten nertill på affischen eller se på logotypen. 
Deras intresse är nu slut och de skjuter affischen ifrån sig. 

7.2.4.2 B-gruppen 
B-gruppen består av fyra kortutbildade informanter: Asha, Hani, Idil och 
Lul. För ytterligare information om informanterna se avsnitt 5.1. Detta är 
deras femte affisch. Deras diskussion pågår i drygt fyra minuter och läs-
vägen innehåller 20 fokuspunkter. Figur 7:10 beskriver B-gruppens läsväg 
genom vänsterpartiets affisch ”Män-kvinnor” (V1). 

                                                      
58 Kortspel = på somaliska ”toro i jarå”. 
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Figur 7:10. Läsväg för B-gruppen genom vänsterpartiets affisch 
”Män-kvinnor” (V1).  

B-gruppen pendlar mellan fokus på texten, en dryg tredjedel av tiden, och 
fokus på helheten i nästan 40 % av tiden. Resten använder de åt att tala om 
logotypen som även i denna affisch blir styrande för hur diskussionen fort-
löper. Efter att initialt satt ramarna med logotypen, bildfälten och de två or-
den blir det ett par längre tysta perioder då de tänker eller tittar på annat i 
rummet. De återkommer dock och deras analys av affischen utgår i huvud-
sak från den verbala frågan nedanför bildfälten. De kommer med förslag 
som de kontrollerar mot helheten, bilden med ”klyftan” och logotypen. Slut-
ligen bestämmer de sig för en tolkning som de anser vara trolig trots att de 
inte ”knäcker” det som de anser vara det viktigaste ordet i texten. 
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Här följer den kvalitativa delen av läsvägsanalysen där vi får följa gruppens 
diskussioner längs läsvägens olika fokus.  

Gruppen läser först texten ”kvinnor” och ”män” och konstaterar sedan att 
de inget vet om kortspel. Asha pekar på vänsterpartiets logotyp i det nedre 
hörnet (fokus 5) och säger:  

  6. Asha: kan du gissa vad den här symbolen betyder? / /   
  7. Idil: är dom inte ett parti dom också? 

De läser texten längst ner ”vill du min ska k…” och studerar länge affischen, 
pekar på de två färgfälten, följer den röda ”klyftan” från vänster till höger 
och tycks fundera över vad det hela ska betyda (fokus 7 till 10). Asha pekar 
på orden ’män’, ’kvinnor’ på affischen och säger (fokus 12): 

14. Asha: det här betyder att män och kvinnor ska vara lika 
15. Lul: ett parti.  
16. Asha: det är ett parti59

17. Idil: ”man” och ”kvinna” ska vara lika.
 

60

För att få detta bekräftat ger de sig nu på texten längst ner på affischen och 
ljudar (fokus 14): 

  

19. Asha: (läser) vill du menska / minska klyft kryft / nej kryft / kryft 
20. Idil: klyftena / / kryftena? 
21. Asha: vill du minskar minskar klyftan klyfterna 

De konstaterar att ordet ”klyftan” är ett nyckelord för att förstå budskapet i 
affischen (fokus 15) och Lul säger:  

22. Lul: om vi hade förstått det HÄR [pekar på ordet ”klyftan”] så skulle vi 
förstått vad som menas då skulle vi förstått vad som menas  /  vilket 
skulle du välja 
[L visar upprepade gånger med handen på affischens olika delar] 
/ här / män eller kvinnor? / det här ordet som vi inte förstår det ändrar hela 
meningen 

De slutar inte utan tänker vidare. Kan ordet betyda att träffas?  Idil kommer 
med ett förslag som utgår från en tolkning av ordet som ”kryft” och Asha 
säger (fokus 19): 

30. Asha: (läser) kryft  /  kanske betyder det att både män och kvinnor jobbar 
i det här landet [Alla fyra skrattar] 

31. Idil: är du säker? 
32. Hami: Är det din bedömning 
33. Idil: ”kryft” / jag tror att det betyder jämställd61

                                                      
59 Somaliska ”hizbi” = ett parti. 

 att man ska vara 
jämställd  / typ 

60 Somaliska ”skomitt” = lika och samma. 
61 Somaliska ”sinnan” = jämställd. 
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34. Lul: ja jaa det betyder jämställd / män och kvinnor  
35. Asha: jaa 
36. Idil: att de ska vara jämställda 
37. Lul: det ska vara lika mellan män och kvinnor 
38. Idil: ”kanske” / / är det inte så Abu? 

Med detta avslutar de sin diskussion och vänder sig till Abu för att få be-
kräftelse på denna tolkning. De har använt sig av bild, logotyp och text-
element men har inte kunnat läsa ut och förstå hela texten. Signalorden 
”män-kvinnor” läser och förstår de direkt men inte den längre frågan. De 
använder sig av sina erfarenheter av att ha levt i det svenska samhället flera 
år och även röstat i Sverige, när de känner igen logotypen.  

7.2.4.3 C-gruppen  
C-gruppen består av tre högutbildade informanter: Alfredo, Farid och Nata-
lia. För ytterligare information om informanterna se avsnitt 5.1. Detta är en 
av affischerna i den första omgången. Deras diskussion pågår i tre minuter 
och läsvägen innehåller tolv fokuspunkter. Figur 7:11 beskriver C-gruppens 
läsväg genom vänsterpartiets affisch ”Män-kvinnor” (V1).  

 
Figur 7:11. Läsväg för C-gruppen genom vänsterpartiets affisch 
”Män-kvinnor” (V1). 
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C-gruppen har hela affischen i fokus under drygt halva tiden av diskus-
sionen. De pendlar mellan bild och text och däremellan går de till helheten 
och prövar olika tolkningar. Deras analyser av bild respektive text växer 
fram i dialogen och bekräftas på ett övergripande plan när de fokuserar hel-
heten.  

Här följer den kvalitativa delen av läsvägsanalysen där vi får följa gruppens 
diskussioner längs läsvägens olika fokus.  

Gruppen startar med att läsa texten ”män-kvinnor” och fortsätter sedan 
med texten längst ner (fokus 1):  

  6. Natalia: vill du minska klyftan what is ”klyftan”? [följer med fingret 
texten på affischens nedre vita fält] 

  7. Alfredo: (läser) klyftan 
  8. Natalia: ÄÄH if you know thi- this word it it’s a KEYWORD 
11. Alfredo: yeah it’s a keyword 

De är överens om att ”klyftan” är ett nyckelord, men att de inte förstår det. 
De fortsätter med helheten (fokus 2) och konstaterar att det handlar om mot-
sättningar, motsatser:  

14. Natalia: it’s I guess some also OPPOSITION # from MEN and WOMEN 
and ah / … / 

16. Natalia: and what what can it be the WORK POSITION or # the SOCIAL 
STATUS or? 

Män överst och kvinnor under, säger Alfredo, och man ser färgerna, män – 
blått och kvinnor – rött eller rosa och att de är separerade med något i mitten.  

De tittar på texten längst ner igen och ser att det är ett politiskt parti (fo-
kus 5): 

31. Alfredo: vänster [PARTIET 
32. Natalia: [PARTIET SE (skrattar) [Alla tre ler] 

De fortsätter med att fråga sig vad affischen vill visa, vilket budskap de har 
med bilden (fokus 6):  

36. Natalia: I can’t understand it ok if it’s a PARTY what they going to tell 
me?  

Alfredo hittar en ledtråd i logotypen V. Eftersom den är rödaktig måste det 
enligt honom vara ett vänsterparti (fokus 9):  

42. Alfredo: REDDISH I mean they have RED on their SYMBOL so it must 
be= 

43. Natalia: hm 
44. Alfredo: = LEFT WING and very: COMMITTED to HUMAN RIGHTS 

or /  

De pekar på spelkorten och menar att de måste vara valda för att symbolisera 
något, men vad? Vilket är det överordnade budskapet?: 
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47. Natalia: [it’s] a GAME between ah (skrattar) LIFE / LIFE is a GAME  

De upptäcker sedan att det är olika valörer på korten: höga kort för männen 
och låga för kvinnorna. Diskriminering, säger Natalia och menar att hon i 
alla fall inte ska rösta på ett parti som har dessa åsikter, att mannen är mer 
värd än kvinnan (fokus 10):  

59. Natalia: yeah what is going on here  
61. Natalia: I don’t like this party I won’t vote for them (skrattar) 

De bekräftar skillnaderna i villkor för män jämfört med kvinnor enligt affi-
schen och kommer fram till att partiet verkar vara rasister men försöker dölja 
det (fokus 12): 

79. Natalia: yeah probably we discovered the message (skrattar) 
83. Alfredo: DEEP INSIDE they are racists but they they make people think 

that / they are NOT  

Gruppen utnyttjar bilderna, färgerna, de två signalorden, texten och logo-
typen. De gör kopplingar mellan dem för att få fram ett budskap som de 
tycker fungerar som helhet. De vandrar mellan de olika elementen och upp-
märksammar symboliken i färgerna och korten men enas om en diametralt 
motsatt slutsats jämfört med den partiet avsett. 

7.2.4.4 Sammanfattning 
I följande figur 7:12 visas fördelningen av de tre gruppernas fokus under 
läsning av affischen ”Män-kvinnor” (V1). Man kan följa varje grupp, men 
även jämföra omfattning och fördelning av gruppernas fokus på de olika 
text- och bildelementen, instruktionen och situationen. 

 
Figur 7:12. Gruppernas fokus under läsvägen av vänsterpartiets affisch 
”Män-kvinnor” (V1). Uttryckt i procent av den totala tid de ägnade åt affischen. 
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Alla tre grupperna ägnar mycket tid åt att se på helheten i denna affisch. 
Färgfälten, de två ”signalorden” och spelkorten integreras grafiskt i varandra 
och uppmuntrar till att se på helheten. Medan A-gruppen utmärker sig ge-
nom att ägna nästan lika lång tid åt bilden (korten och kortspelet) förbiser de 
helt den längre texten med frågan och partinamnet längst ner. Denna text 
fångar dock både B- och C-gruppens intresse och båda kommer fram till att 
ordet ”klyftan” är nyckeln till budskapet. Dikotomin i affischen fångar alla 
gruppernas intresse. B-gruppen lägger också ner lång tid på att försöka läsa 
och tolka texten och kommer också fram till en förklaring av budskapet som 
ligger mycket nära den avsedda. 

7.2.4.5 Läsvägarna och modelläsaren 
Gruppernas fokus under läsvägen jämförs här med den sociosemiotiska bild-
analysen av vänsterpartiets affisch (se avsnitt 6.4.2). Vanliga kompositionel-
la medel som används för att styra läsningen av ett bildbudskap är att lyfta 
fram och exponera vissa element framför andra, markera avgränsningar mel-
lan element, välja vissa spatiala placeringar framför andra och utnyttja rea-
lismförstärkande medel som djup och färger för att styra läsningen.  

De framträdande elementen är de två spelkortshänderna, det enda kon-
kreta i motivet, och de två orden som ligger på varsitt färgfält vilket också är 
något som alla grupper uppmärksammar. En tydlig avgränsning är den röda 
zig-zag-linjen mellan färgfälten, medan samhörighet finns mellan ordet 
”man” och den blå färgen och ordet ”kvinna” och den röda färgen och de 
båda kortspelshänderna. 

Alla grupper uppfattar också sambandet mellan färg och kön och spelkort. 
A-gruppen diskuterar detta på följande sätt:  

10. Samira: männen spelar med det blåa och kvinnorna spelar med det röda 
skulle jag sagt om någon frågat mig 

11. Leyla: Nej nej nej / det här har ett annat syfte. [pekar på det blåa 
respektive röda fältet] / Jag tror inte att man kan säga så att män spelar 
med de blåa och att kvinnor spelar rött / det är inte så / de här två olika 
korten är samma typ men man har sorterat dom / dom är inte lika 

12. Hebo: du ser ju att dom inte är samma 
13. Semira: [pekar på mitten av affischen där den röda ”klyftan” som skiljer 

fälten åt finns] och här /  

Vänster-höger-placeringar görs inte i affischen men däremot är symboliken i 
högt upp respektive längst ner mycket tydlig, där män med höga kort place-
rats överst och kvinnor med låga kort längst ner. Detta spatiala faktum reage-
rar även grupp B på vilket framgår av sekvenserna som finns under gruppens 
läsvägsdiskussion i 7.2.4.2.  

Grupp C reagerar på affischens kompositionella struktur på följande sätt: 
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16. Natalia: / / they make / they set a opposite of / men and women and what 
what can it be /  the WORK POSITION or / the SOCIAL STATUS or? 

17. Alfredo: yeah the- also the the thing with COLOURS again / MAN / 
BLUE / 

18. Natalia: they separated [them] 

Lite senare upptäcker de att valörerna på korten skiljer sig åt: 
47. Natalia: it’s a GAME between ah (skrattar) / LIFE  LIFE is a GAME  
51. Farid: ¤this one¤ [pekar på spelkorten på det övre blåa fältet på VP2] 
52. Natalia: and the / actually yeah they / this one is much eh how to say 

the HIGHER / position= [F nickar] 
53. Alfredo: yeah the higher yeah the the I I noticed= 
54. Natalia: = than this one / it’s only two three OH OH / 

DISCRIMINATION! 
55. Alfredo: =two three four five six= [Natalia skrattar] 
56. Alfredo: = and then / TEN /and the KING / and the = [Farid: skrattar] 
57. Natalia: yeah what is going on here 

Realismen i bilden får sägas vara låg i och med att spelkorten inte ska förstås 
konkret utan metaforiskt som mäns respektive kvinnors villkor i samhället. 
Det finns inte heller några synliga agenter bakom spelkorten och inget djup i 
bilden vilket försämrar realismen. Alla grupper uppfattar dock dikotomin 
och olikheterna i mäns respektive kvinnors kort.  

7.2.5 Sammanfattning av gruppernas fokus 
Vi kan i denna sammanfattning av grupperna läsvägsfokus under konstatera 
att A-gruppen har ett tydligt bildfokus, även om de ägnar lång tid åt texten i 
affisch S1. B-gruppen däremot har konsekvent ett tydligt textfokus även om 
de ägnar tid åt helheten också medan C-gruppen har ett tydligt helhetsfokus, 
men växlar mellan text och ibland även bild och helhet. Minst tid får dock 
affischernas bilder. Den övergripande tendensen är att gruppernas huvudsak-
liga fokus skiljer sig åt på följande sätt: 

A-gruppen bildfokus 
B-gruppen textfokus 
C-gruppen helhetsfokus 

De tre gruppernas fördelning av fokus, uttryckt i tid, i de tre olika affischerna 
kan jämföras i nedanstående tre figurer.  
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7.2.5.1 Bildfokus hos A-gruppen 
Figur 7:13 visar hur A-gruppen fördelar sina fokus mellan de olika text- och 
bildelementen i de tre affischerna.  

 
Figur 7:13. A-gruppens fördelning av fokus i de tre affischerna. 
Procentandel av total diskussionstid anges med stapelhöjd.  

A-gruppens bildfokus är inte så tydligt rent tidsmässigt i (S)-affischen utan 
de lägger ner avsevärt mer tid på texten. G. Det är Leyla som ljudar nästan 
hela tiden och det ger utslag i transkriberingen medan gruppens fokus i öv-
rigt kan sägas vara mer bildinriktat. Detta blir tydligt när man ser gruppens 
interaktion på videoinspelningen. I (M)-affischen har de mest bildfokus, lite 
på texten och nästan inte något på helheten. I (V)-affischen har gruppen fo-
kus på helheten och bilden men använder nästan ingen tid alls till texten.  

A-gruppens fokusbetoning varierar således en del mellan affischerna: från 
ett helhets- och bildfokus i (V)-affischen till ett extremt bildfokus i (M)-
affischen men mer ett textfokus än ett bildfokus i (S)-affischen. Fokus på 
situationen och instruktionen tar tid för gruppen och flyttar deras uppmärk-
samhetbort från det visuella rummet (affischen) och dess innehåll. Det som 
dock återkommer i alla deras diskussioner och som är deras utgångspunkt för 
beskrivning och tolkning är dock affischernas bildelement. A-gruppen kan 
sägas ha ett bildfokus. 
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7.2.5.2 Textfokus hos B-gruppen 
Figur 7:14 visar hur B-gruppen fördelar sina fokus mellan de olika text- och 
bildelementen i de tre affischerna.  

 
Figur 7:14. B-gruppens fördelning av fokus i de tre affischerna. 
Procentandel av total diskussionstid anges med stapelhöjd.  

I (S)-affischen har B-gruppen ett tydligt fokus på helheten men även på tex-
ten. Dock har de nästan inte något fokus alls på bilden men en mindre del på 
situationen. I (M)-affischen har de ett tydligt textfokus, en del på helheten 
men nästan inte något på bilden. Dessutom tar yttre situationer eller händel-
ser också en del fokus från affischen. I (V)-affischen är det texten som till-
sammans med helheten är i fokus medan nästan inte någon tid ägnas åt bil-
den. Karaktäristiskt för B-gruppen är att de har fokus på text i alla tre affi-
scherna samtidigt som deras helhetsfokus också är högt i (S) och (V) men 
inte alls i (M). Gruppen visar således att en viss variation i sina läsvägar men 
kan ändå sägas ha ett tydligt textfokus. 
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7.2.5.3 Helhetsfokus hos C-gruppen 
Figur 7:15 visar hur C-gruppen fördelar sina fokus på de olika bild- och text-
elementen i de tre olika affischerna.  

 
Figur 7:15. C-gruppens fördelning av fokus i de tre affischerna. 
Procentandel av total diskussionstid anges med stapelhöjd.  

I (S)-affischen har C-gruppen mest fokus på bilden, texten och helheten, men 
inget på logotypen. I (M)-affischen har de också mest fokus på helheten, 
väsentligt mycket mindre på bilden och logotypen men något mer på text-
elementen. I (V)-affischen har de allra mest fokus på helheten och mindre 
men ungefär lika mycket på bild och text. Allra minst tid lägger de på parti-
ets logotyp. C-gruppen följer ett visst mönster i sin läsning oavsett affisch. 
Det är helheten som får störst utrymme medan texten och bilden får något 
mindre och logotyperna nästan ingen uppmärksamhet alls. De håller fokus 
på affischen och den uppgift de fått och i princip ingen tid alls går åt till yttre 
faktorer i situationskontexten. Karaktäristiskt för C-gruppen är ett helhets-
fokus och det visar de i interaktionen med alla tre affischerna. 

7.3 Sammanfattning av valaffischens betydelse 
Avsikten i detta avsnitt är att mer systematiskt se på hur de tre elementen, 
bild, text respektive logotyp, i de tre affischerna inverkade på informanternas 
uppfattningar av affischernas budskap. Underlaget för sammanfattningen är 
hämtad från innehållsanalysen av budskap och avsändare (i 7.1) och den 
kvalitativa delen av läsvägsanalysen (i 7.2). 

De tre affischerna med texterna; ”Starkare tillsammans”, ”Rösta på din 
dotter” samt ”Män-kvinnor” valdes för att de hade olika relationer mellan 
bild och text. I (S)-affischen och i (V)-affischen är relationerna komplemen-
tära dvs. bild och text är likvärdiga medan bilden i (M)-affischen är under-
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ordnad texten (se vidare 2.3.2.2). I beskrivningarna av läsvägar har vi sedan 
kunnat följa de tre olika gruppernas väg genom affischerna.  

7.3.1 Bilden underlättar 
I de flesta fall är bilden nödvändig och avgörande för gruppernas tolkningar 
av de tre affischerna. Även om de inte kommer fram till den av avsändaren 
önskade tolkningen så påverkar affischernas bilder alla betraktarna. I tabell 
7:7 visas om bilderna stöttade de olika gruppernas tolkningar av innehåll, 
budskap och avsändare i affischerna. 

Tabell 7:7. Bildens bidrag till tolkningen. 

BILD Grupp A Grupp B Grupp C 

S1: Socialdemokraterna 
”Tre ungdomar spelar pingis” 

(Ja)* (Ja) Ja 

M1: Moderaterna  
”Ung kvinna i linne och jeans”  

(Ja) (Ja) (Ja) 

V1: Vänsterpartiet 
”Spelkort på färgfält”  

(Ja) Ja Ja 

*Parentesen om ja anger att gruppen kommer fram till en tolkning 
men inte den av avsändaren avsedda.  

Socialdemokraternas affisch ”Starkare tillsammans” 
Bilden i (S)-affischen är viktig för alla gruppernas tolkningar. A-gruppen 
fokuserar mer på den konkreta händelsen i bilden (viskningen) och att poj-
ken inte får ta del av flickornas hemlighet. B-gruppen har spelet mellan 
flickorna och pojken i fokus och diskuterar vem som ska vinna och om poj-
ken kanske kommer från det socialdemokratiska partiet för att vinna över 
flickorna. C-gruppen diskuterar bilden av de tre till synes välmående ung-
domarna och ser dem som en symbol för svenska ungdomar och betonar 
avsändarens positiva stödjande av dem. C-gruppens tolkning ligger närmast 
den från partiet önskvärda. 

Moderaternas affisch ”Rösta på din dotter 
Bilden är visserligen underordnad texten, men eftersom ingen av grupperna 
förstår texten använder de bilden på olika sätt för att nå fram till en möjlig 
tolkning. A-gruppen går direkt på bilden och börjar med att diskutera den 
bara magen. Tillhör den en kvinna eller man? Vem får visa magen? De blir 
konfunderade över att man inte får se huvudet och ansiktet på personen och 
har därför svårt att avgöra vem personen är och vad han eller hon gör. B-
gruppen som läser texten ”säkrare” som ”sekreterare” associerar från det till 
att bilden föreställer en partisekreterare som är arg och agiterar. De vet att 
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partiet inte har makten i nuläget utan behöver kämpa för att vinna valet. 
Kanske påverkas de även av att bilden är tagen ur ett underifrånperspektiv 
som ger den avbildade personen en högre, och kanske även hotfull, position 
jämfört med betraktaren. För C-gruppen ger bilden bekräftelse på att det är 
ett klädföretag som gör reklam för ungdomskläder. Jeanskläder är populära i 
Sverige och logotypen M associerar gruppen med logotypen för H&M. 

Vänsterpartiets affisch ”Män-kvinnor” 
Bilden med spelkorten och färgfälten fångar allas intresse. A-gruppen ser 
spelkorten och konstaterar att de inte kan något om kortspel. De diskuterar 
även färgernas betydelse och kopplar blått till män och rött till kvinnor. B-
gruppen enas direkt om att det handlar om partier och val och de pekar på 
den markerade klyftan mellan färgfälten. De talar inte explicit om färgerna 
men frågar sig om man ska välja kvinnor eller män och enas sedan om att det 
betyder att partiet vill att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män. C-
gruppen uppmärksammar positionerna, män över och kvinnor under, och 
talar om olika status i samhället, färgerna styr dem och bekräftar genusfrå-
gan, spelkortens olika valörer och avgränsningen mellan fälten stärker deras 
tolkning av vänsterpartiet som ett smygrasistiskt parti.”Deep inside they are 
racists but they make people think they are not”. 

7.3.2 Texten försvårar 
Texterna, speciellt de något längre, verkar tvärtemot sin intenderade funk-
tion, ofta försvåra gruppernas tolkningar av de tre affischerna. I tabell 7:8 
visas vilka texter som uppfattades av de olika grupperna och om de under-
lättade deras tolkningar av affischerna. 

Tabell 7:8. Textens bidrag till tolkningen. 

TEXT Grupp A Grupp B Grupp C 

Affisch S1 
Socialdemokraterna 
”Starkare tillsammans” 

 
Nej 
Nej 

 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Ja 

Affisch M1 
Moderaterna 
”Rösta på din dotter…”* 

 
Nej 
Nej 

 
Nej 
Nej 

 
Nej 
Nej 

Affisch V1 
Vänsterpartiet 
”Män-kvinnor” 
Vill du minska klyftan? 

 
Nej 
Ja 
Nej 

 
Nej 
Ja 
Nej 

 
Ja 
Ja 
Nej 
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Socialdemokraternas affisch ”Starkare tillsammans” 
För både A- och B-gruppen försvårar texten snarare är klargör det avsedda 
budskapet. A-gruppen läser texten som ”står tillsammans” vilket de får be-
kräftat av bilden där flickorna står tätt tillsammans. Partinamnet försöker de 
ljuda fram men det är ett för komplicerat och för långt ord och blir en för 
svår uppgift som gör att de till slut ger upp.  

B-gruppen ser på logotypen att det är ”socialen” dvs. socialdemokraterna 
(S) och det bekräftas när de ljudar början av namnet ”social”. När de i stället 
för ”starkare tillsammans” läser ”stackars tillsammans” försöker de genast få 
texten att stämma med bilden. Vem är det synd om? Är det pojken som är 
ledsen för att han står ensam medan flickorna står tillsammans? Ja, de enas 
om att flickorna vill vinna över pojken i pingisspelet men å andra sidan ver-
kar det som om pojken kommer från socialdemokraterna. Vill (S) inte att han 
ska vinna över flickorna som är ”vanliga människor”? Deras arbete med att 
förstå textens innebörd för helheten avslutas med den frågan. 

C-gruppen konstaterar först att det är en affisch från socialdemokraterna 
och de jobbar sedan intensivt med texten ”starkare tillsammans” och när de 
fått fram en korrekt översättning associerar de budskapet från partiet till att 
de vill ge resurser till stöd för ungdomar i form av sportanläggningar och 
möjligheter till sunda aktiviteter. 

Moderaternas affisch ”Rösta på din dotter 
Texten på moderaternas affisch bär informationen och budskapet. Ingen av 
grupperna kan läsa hela texten så innehållet i den förblir oåtkomligt i sin 
helhet för dem alla. A-gruppen lägger ner mycket tid på texten och ljudar 
fram ”rösta på din dotter” men förstår inte vad det betyder. Dotter blir ”dok-
tor” och det verkar de inte nöjda med, de tappar självförtroendet och ger upp 
läsningen.  

B-gruppen läser texten ”säkrare” som ”sekreterare” men läser och förstår 
ordet ”kvällen”. Asha och Lul läser ”säker på kvällen” men förstår inte vad 
det betyder. De ljudar även resten ”med vår re ge ring ar re ge ra” men får 
inte till något som för dem är meningsfullt. Texten förblir ogenomtränglig 
för dem och så även budskapet som affischen vill förmedla.  

C-gruppen läser ut den största texten ”Rösta på din dotter” men förstår 
inte mer än ordet ”dotter”, de fortsätter med ”Med vår regering går hon säk-
rare på kvällen” och kan översätta ”kvällen” och ”hon” och ”går” men sedan 
blir det stopp. Eftersom det inte får ut mer av texten litar de på M-logotypen 
och associerar till reklam och ungdomskläder och nöjer sig med det. 

Vänsterpartiets affisch ”Män-kvinnor” 
A-gruppen koncentrerar sig på bilden och orden ”män”, ”kvinnor” som står i 
färgfälten. De säger ingenting om den nedre texten eller partilogotypen. De 
verkar inte uppmärksamma den alls. 
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B-gruppen kommer, trots att de inte förstår textraden längst ner ”Vill du 
minska klyftan?”, fram till det avsedda budskapet. De kan dock läsa orden 
”män” respektive ”kvinnor” som är placerade i färgfälten och de känner igen 
vänsterpartiets logotyp i nedre hörnet. Men budskapet om att partiet vill att 
män och kvinnor ska behandlas lika kommer de fram till genom bilden och 
kanske framförallt genom att de uppmärksammar ”klyftan”. De säger att 
nyckeln ligger i ordet klyftan: ”Om vi hade förstått det här” säger Lul och 
pekar på ordet ”klyftan”, ”så skulle vi förstått vad som menas // det här ordet 
som vi inte förstår det ändrar hela meningen”.  

Även C-gruppen läser texten och reagerar för ordet ”klyftan”: Natalia sä-
ger ”What is ”klyftan” / if you know this word it it’s a KEYWORD.” Båda 
grupperna frustreras av att inte kunna förstå detta nyckelord och trots att C-
gruppen översätter ”vill du minska” korrekt till ”do you want less” kommer 
de inte längre i sin tolkning av texten.  

7.3.3 Logotypen måste upptäckas 
Om man som läsare har svårigheter att tolka den verbala texten i ett multi-
modalt budskap blir bildelementen och de symboler som eventuellt finns i 
budskapet viktiga som möjliga ledtrådar att hämta information och betydelse 
från. I valaffischer är partiernas logotyper nästan alltid tydligt exponerade. 
Alla affischer som ingår i denna studie innehåller logotyper såväl som nam-
net på partiet utskrivet i verbaltext. I tabell 7:9 visas om logotyperna stöttade 
de olika gruppernas tolkningar av innehåll, budskap och avsändare. Efter 
tabellen följer en kvalitativ analys av resultatet utifrån hur grupperna upp-
fattade var och en av de tre logotyperna. 

Tabell 7:9. Logotypens bidrag till tolkningen. 

Logotyp Grupp A Grupp B Grupp C 

S1: Socialdemokraterna  
”Rosen” 

Nej Ja Nej 

M1: Moderaterna  
M 

Nej Ja (Ja)* 

V1: Vänsterpartiet  
V 

Nej Ja Ja 

*Parentesen om (ja) anger att gruppen inte kommer fram till 
den av avsändaren avsedda tolkningen.  
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Socialdemokraternas affisch ”Starkare tillsammans” 
Logotypen, den röda stiliserade rosen, hjälper till att identifiera avsändaren 
för grupp B men eftersom den korta slagordstexten i sin helhet feltolkas av 
dem blir budskapet i affischen onåbart. De är dock den enda av grupperna 
som identifierar avsändaren korrekt som det socialdemokratiska partiet (S). 
De övriga uttrycker inte explicit att de uppfattar logotypen. 

Moderaternas affisch ”Rösta på din dotter” 
Logotypen, det svarta M:et, tolkas direkt som ”moderatki” (moderaterna) av 
B-gruppen och de känner även till att avsändaren (M)-partiet är i opposition. 
De vet att regeringsmakten innehas av ett annat parti. Tillsammans med av-
kodningen av ordet ”säkrare” som blir ”sekreterare” blir budskapet de tolkar 
in i affischen dock inte det avsedda. C-gruppen uppmärksammar logotypen 
M och den blir i samverkan med de ord i verbaltexten som gruppen kan tol-
ka: ”din”,”dotter” och ”kvällen”, en logotyp som står för ett klädföretag som 
säljer ungdomskläder. Bilden förstärker detta eftersom flickan bär moderna 
jeanskläder. M-företaget konkurrerar med H&M om dessa unga kunder me-
nar gruppen. Logotypen styr således gruppen tolkning bort från det avsedda 
budskapet. 

Vänsterpartiets affisch ”Män-kvinnor” 
Grupp A säger ingenting explicit om logotypen, deras intresse är fokuserat 
på kortspelet och färgsymboliken. V-formen säger dem inte något. Det gör 
den däremot för B-gruppen som även känner igen denna logotyp. Trots att de 
inte nämner partinamnet vet de att partiet är för jämlikhet och kämpar för 
arbetare. Denna identifiering av logotypen hjälper dem även i tolkningen av 
affischens budskap som helhet. 

För C-gruppen kommer tolkningen av partiets logotyp in mot slutet när de 
läser uppmaningen och frågan till vänster om logotypen. Dess röda färg ger 
dem anledning att tolka affischens avsändare som ett ”left wing party” efter-
som de uppfattar att rött är socialismens färg (även om ryska Natalia pro-
testerar och säger att rött står för konservativa politiker ”in my country”).  
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8 Slutsatser och diskussion 

8.1 Övergripande slutsatser 
De frågor som studien försöker ger svar på är hur andraspråksinlärares for-
mella skolutbildning, språkkunskaper, litteracitetsnivå och tid i Sverige in-
verkar på tolkningen av svenska valaffischer men också hur valaffischernas 
grafiska form samt bild- och textelement påverkar gruppernas tolkningar. 
Dessutom beskrivs respektive grupps tolkningsprocess, dvs. hur själva re-
ceptionsprocessen ser ut och vad den resulterar i för betydelseskapande för 
de olika grupperna. Den övergripande interaktionella och ideologiska model-
len för läshändelsen ”sfi-deltagare läser och tolkar svenska valaffischer”62

Undersökningens resultat uppvisar en stor variation i hur de vuxna andra-
språksinlärarna interagerar med och tolkar de svenska valaffischerna. Skilje-
linjen mellan grupperna går inte självklart mellan de som har hög akademisk 
utbildning och de som helt saknar formell skolgång utan visar sig vara mer 
komplex. Kartläggningen av de fyra gruppernas interaktion med valaffi-
scherna

 är 
hämtad från receptionsforskningen (McCormick 1994) (se avsnitt 3.3.2). Ut-
gångspunkten är att ideologi och samhällskontext situeras i en ständigt pågå-
ende process i all kommunikation. 

63

Det visar sig vara valaffischernas betoning av de verbala textelementen 
som främst utestänger informanterna från kommunikationen. Att budskapet i 
så hög utsträckning bygger på att man kan läsa och förstå de underliggande 
latenta budskapen i texten medför att de informanter som saknar grund-
läggande litteracitet hindras att nå budskapen. Bildelementen i sig räcker 
varken för tolkning av budskap eller identifiering av avsändare. Det som å 
andra sidan möjliggör en tolkning för dem som har en mycket begränsad lit-
teracitet är logotyperna, men även dessa kräver ett visst mått av sociokultu-
rell kunskap om politiska förhållanden i Sverige för att identifieras korrekt. 

 visar att såväl läsarens som textens repertoar både inverkar och 
påverkar process och resultat i detta sammanhang.  

                                                      
62 Valaffischerna innehåller alla både bild- och textelement och är hämtade från tematiska 

serier hos de tre partier som under valet 2002 hade bildaffischer i sina valkampanjer 
(se avsnitt 4.1.5).  

63 Alla informanter deltar i Svenska för invandrare (sfi) i Göteborg. Grupp A och B saknar 
i princip formell skola medan grupp C och D har akademisk utbildning (se 5.1). Grupp D 
är enbart med i innehållsanalysen av budskap och avsändare.  
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Det är skillnaderna mellan sfi-deltagarnas samlade utbildnings- och livserfa-
renheter, valaffischernas utformning och innehåll och kontexten i vilket mö-
tet sker som avgör tolkningsprocessernas karaktär, vad grupperna fokuserar 
och vilka läsvägar som skapas. 

8.2 Tolkningsprocessen  
Hur går tolkningsprocessen av de svenska valaffischerna till i respektive 
grupp? 

Det som tydligt framkommer i gruppernas tolkningsprocesser utifrån in-
nehållsanalysen (se 7.1) och i läsvägsanalysens kvalitativa del (se avsnitt 
7.2) är att grupp A huvudsakligen ägnar sig åt att beskriva valaffischerna och 
att grupp B huvudsakligen analyserar dem medan grupp C och D huvudsak-
ligen tolkar dem. Tabell 8:1 visar de tre gruppernas skilda sätt att interagera 
med affischen. Pilarna anger att det inte handlar om statiska förhållanden 
utan om kontinuerliga rörelser inom och mellan gruppernas olika förhåll-
ningssätt.  

Tabell 8:1. Gruppernas huvudsakliga tolkningsperspektiv och huvudfokus. 

 GRUPP A GRUPP B GRUPP C 

Tolkningsperspektiv  Beskriver   Analyserar   Tolkar  

Huvudfokus Bildfokus Textfokus Helhetsfokus 

Gruppernas tre tolkningsperspektiv är analoga med den konst- och bild-
vetenskapliga analysens steg i analysprocessen (se avsnitt 6.1.1). Det första 
steget är en noggrann beskrivning av bilden (formalanalysen), det andra är 
en analys av betydelser och relationer i bilden (den ikonografiska analysen) 
och det tredje är en metaforisk tolkning av budskapet och dess relation till en 
samhällskontext (den ikonologiska analysen). Variationerna i läsarnas per-
spektiv återspeglas således i de sätt varpå de visuella texterna traditionellt lå-
ter sig analyseras. 

Den nedre delen av tabell 8:1 visar gruppernas olika huvudfokus och från 
vilket element i affischen som de främst hämtar sina ledtrådar under tolk-
ningsprocessen. Eftersom ingen av texterna kan förstås av deltagarna i grupp 
A blir bilderna här en säkrare utgångspunkt i tolkningsarbetet. Deltagarna 
återkommer till konkreta, ofta detaljerade beskrivningar av bilderna. I grupp 
B har deltagarna en något bättre men inte tillräckligt säker avkodningsfärdig-
het och vissa i gruppen har också röstat i svenska val. De koncentrerar sig på 
texterna men får oftast endast fram ett relativt osäkert underlag för sina slut-
satser om helheten, ibland genom översättningar mellan somaliska och 
svenska. De använder även sin kunskap om de olika partilogotyperna som 
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tolkningsram och deras analyser handlar alla om ett övergripande tävlings-
tema. C-gruppen kommer genom metaspråkliga diskussioner och samman-
koppling av affischens olika resurser, bild, text och helhet, ofta fram till affi-
schernas budskap. Identifiering av avsändarna visar sig vara betydligt svåra-
re, främst för att de inte känner igen logotyperna. 

I de följande avsnitten diskuteras mer detaljerat hur sfi-deltagarnas re-
spektive valaffischernas repertoarer påverkat tolkningsprocessen och vilka 
implikationer på ett mer övergripande plan som det kan ge. 

8.3 Valaffischernas repertoar 
Hur påverkar valaffischernas grafiska form, bild- och textelement grupper-
nas tolkningar? 

Den främsta anledningen till att kommunikation mellan den visuella tex-
ten och läsaren inte fungerar och att deltagarna i grupperna i vissa fall varken 
nås av valaffischernas budskap eller avsändare är valaffischernas betoning 
på verbaltexten. Däri läggs stora delar av och ibland hela argumentationen 
(som i affisch M1). Ju större del av budskapet som förmedlas av verbaltexten 
och ju mindre textens innehåll har stöd i bilden desto svårare blir det att tol-
ka helheten. Motsatt blir det lättare att skapa begriplighet i budskapet ju mer 
förklarande och tydliga bildelementen är och ju fler referentiella bindningar 
som finns mellan bild och text (jämför Karlsson & Ledins forskning i 
2.3.2.1).  

Bara bildelementen räcker inte för att tolka partiernas argumentation ef-
tersom de verbala texterna bär en stor del av det retoriska budskapet. Därut-
över måste sambanden, de referentiella bindningarna mellan bild och text, 
också uppmärksammas för att den avsedda tolkningen ska kunna göras. 

8.3.1 Grafisk form 
I gruppernas interaktion framkommer inte någon skillnad i läsväg beroende 
på om partierna valt fotografiska eller tecknade motiv. Det är snarare andra 
kompositionella faktorer som påverkat gruppernas uppfattningar av affi-
schernas innehåll och budskap.  

Ett universellt drag (ett slags vertikal intertextualitet) för utformningen av 
valaffischer verkar vara att avbilda partiföreträdare på valaffischerna, ex. 
finns från bl.a. Finland, Thailand, Vitryssland, Irak, Sydafrika, USA, Vene-
zuela och detta återfinns tydligast i valaffischerna med porträtt av partiledar-
kandidaterna för S och M i studiens data. De blir också nästan udantagslöst 
direkt identifierade som valaffischer av informanterna (se 7.1). Att det finns 
en symbol eller logotyp för partiet eller kandidaten är även det vanligt före-
kommande vilket uppmärksammas av två grupper. Den symboliska använd-
ningen av rött för socialistiska partier och blått för konservativa, är även det 
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relativt vanligt. Kress och van Leeuwen (2001, 2006) argumenterar för att 
färgerna i ett meddelande i sig innehåller affordanser som producenten av 
meddelandet och bildtolkaren väljer ur utifrån sina syften. I denna studie kan 
man se att färgerna spelar en stor roll för tolkningen av valaffischerna. Den 
röda färgen styr tolkningen mot vänsterinriktade partier. Även i de stereo-
typa färgval som vänsterpartiet gör i sin affisch med män-kvinnor blir färg-
valet markerat. 

Där valaffischens komposition har drag av reklam i såväl bildspråk som 
verbaltext, och det sätt på vilket de samverkar kan man tala om horisonell 
intertextualitet och detta förekommer speciellt i moderaternas men även i 
socialdemokraternas affischer. En av grupperna är övertygade om att mode-
raternas affischer är kommersiell klädreklam. 

8.3.2 Bildens betydelse 
Bilden måste tolkas metaforiskt för att det avsedda budskapet ska nås, något 
som verkar kräva en vana vid att tolka bilder på ett ”skolmässigt ”sätt. Att 
”bara” avläsa bildernas konkreta, denotativa innehåll räcker inte för att kom-
ma åt valaffischernas avsedda budskap. Enbart affischens bildelement ger 
inte tillräcklig information för att grupperna ska förstå hela budskapet. De 
båda högutbildade grupperna tolkar ofta budskapen på avsett sätt men når 
inte avsändaren. För D-gruppen gäller det genomgående och för C-gruppen 
för hälften av de affischer de ser på.  

Alla informantgrupperna beskriver dock bildelementen i affischerna utan 
problem. De uppfattar motiven och det som är avbildat (ungdomarna, den 
unga kvinnan och spelkorten). Grupperna noterar färger, djup och andra gra-
fiska uttryck medan det däremot inte är självklart för till exempel A-gruppen 
att göra tolkningar av bildelementen som går utöver det konkret avbildade. 
Detta medför att A-gruppen istället för att uppfatta det symboliska och ofta 
underförstådda budskapen i affischernas bilder i stället inriktar sig på det na-
turalistiska i representationerna av personer och föremål.  

Detta innebär att valaffischernas bilder och då speciellt bilderna i modera-
ternas affischer snarare verkar fungera som illustrationer till de verbala bud-
skapen än som samverkande delar i ett visuellt budskap. Det normala för tex-
ter i visuella budskap är att de har som uppgift att reducera polysemin i bil-
derna (Baldry & Thibalt 2005). När texten inte är tillgänglig eller åtkomlig 
för läsaren innebär det att bilderna inte sällan istället öppnar för associationer 
åt helt andra håll än de som avsändaren avsett. Detta är speciellt tydligt i C-
gruppens tolkning av moderaternas affisch M1 (i 7.2.3.3) och A- och B-
gruppens av socialdemokraternas affisch S1 (i 7.2.2). 
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8.3.3 Textens betydelse 
Textens funktion och läsarnas reaktion blev särskilt tydlig i hur moderater-
nas affischer uppfattades av de olika grupperna. Alla moderaternas affischer 
hade verbaltexten skriven på större delen av affischens yta men uppfattades 
trots denna framskjutna placering inte av någon av grupperna på avsett sätt. 
Den skrivna texten hjälper tolkningen om den kan läsas och förstås i sin 
helhet. Att bara kunna avläsa vissa ord eller orddelar räcker inte för att göra 
en avsedd tolkning möjlig. Risken är påfallande att en ungefärlig tolkning 
leder associationerna i en annan riktning än den avsedda. Den latenta retorik 
som används i studiens valaffischer har visat sig vara svårbegriplig och 
blockerat för en förståelse av budskapet. De underförstådda hänvisningarna 
och anspelningarna på svensk politik och relationer mellan partier förblir 
dolda för de flesta av informanterna i studien som varken hunnit (gäller mest 
grupp C och D) eller kunnat (gäller mest grupp A och B) skaffa sig de nöd-
vändiga kunskaperna.  

I moderaternas affisch (M3) finner vi t.ex. ”Med vår regering går hon säk-
rare på kvällen”, underförstått att den nuvarande regeringen, i vilken detta 
parti underförstått inte sitter, inte har skött sig i denna fråga utan istället för-
summat säkerheten för människor i samhället. Det är en hel del kunskaper 
om svenska förhållanden som krävs för att på ett avsett sätt uppfatta bud-
skapet i texten. För flera av informanterna som överhuvudtaget inte kan av-
koda texten och än mindre förstå dess innehåll går budskapet dem helt förbi 
eftersom inte heller bildens retorik är tydlig eller stödjer texten på ett sätt 
som gör den begriplig (se 2.3.2.2).  

Detta bekräftas av Vigsøs retoriska analys av 2002 års valaffischer (se 
3.2) som visade att det största problemet framför allt är att den argumenta-
tion som används till stor del är underförstådd och förutsätter att läsaren 
själv kan (re)konstruera den. Den kräver dessutom ofta att man har kunskap 
om avsändarens politiska/ideologiska ståndpunkt för att kunna ta till sig bud-
skapet. För mina informanter var detta faktorer som försvårade och förhind-
rade deras möjligheter att uppfatta det avsedda budskapet.  

Syftet med partiernas valaffischer att dels genom en övertygande argu-
mentation värva nya väljare till det egna partiet och dels genom argumenta-
tionen behålla de väljare som redan bestämt sig för att rösta på partiet visade 
sig mindre framgångsrik i denna kontext. Slutsatserna i studien är tydliga på 
denna punkt: partierna når inte fram till dessa presumtiva väljare med sin 
verbala argumentation. 

8.3.4 Logotypens betydelse 
Det är angeläget att lyfta fram valaffischernas logotyper, som när de väl är 
igenkända verkar kunna ge läsaren en god tolkningsram, som i sin tur under-
lättar fastställandet av vilken genre som är aktuell och kan leda till avslöjan-
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det av avsändaren (se t.ex. 7.2.2.2). Logotypernas viktiga funktion bekräftar 
Björkvalls slutsatser (2003). De logotyper som förekommer på valaffischer-
na, kräver dock en viss kännedom om den specifikt svenska politiska kon-
texten. De informanter i grupp B som klarade av att koda av dem var de som 
vistats länge i Sverige och som aktivt deltagit i val i Sverige. Enbart hög 
utbildning från utlandet verkade inte vara till någon hjälp här. Däremot visa-
de det sig att logotypernas färg i vissa fall ledde de högutbildade till den 
korrekta avsändaren. Konventionen att röd färg står för politiska vänster-
partier gav t.ex. C-gruppen ledtrådar till både vänsterpartiet och socialdemo-
kraterna.  

8.4 Deltagarnas repertoar  
Hur inverkar andraspråksinlärarnas formella skolutbildning, litteracitetsnivå, 
språkkunskaper och tid i Sverige på gruppernas tolkningar? 

För de högutbildade C- och D-grupperna är deras alltför begränsade 
språkkunskaper i svenska den främsta anledningen till att de inte uppfattar de 
avsedda budskapen i valaffischerna. För de kortutbildade A- och B-grupper-
na är deras alltför begränsade läsfärdighet ett avgörande hinder för att nå 
förståelse. 

8.4.1 Formell skolutbildning är underförstådd 
När gruppernas sätt att tolka affischerna jämförs blir den mest uppenbara 
skillnaden att de båda högutbildade grupperna, C och D i hög grad uttrycker 
sig och agerar mycket likartat medan de båda kortutbildade A- och B-
gruppernas tolkningar uppvisar avsevärt större heterogenitet. Detta bekräftar 
tidigare undersökningar refererade i Hyltenstam och Kuyumcu (1997:19) 
och även resultaten av den kartläggning av kortutbildade inom sfi som gjorts 
av Skolverket (2003). Dessa visar att det, inom den grupp deltagare som har 
en mycket begränsad erfarenhet av formell skolutbildning, finns en avsevärd 
variation beträffande hur de uppfattar undervisningens form och innehåll. 

Akademikerna i de båda högutbildade grupperna tolkar alla bilderna meta-
foriskt och överför den konkreta betydelsen i bilden till något mer övergri-
pande. Personerna eller föremålen som avbildas blir även representanter för 
något annat mer abstrakt. De lyfter direkt från den konkreta tolkningsnivån 
och funderar över budskapets syfte och avsändare. Till exempel blir de tre 
ungdomarna (i affisch S1) representanter för alla Sveriges ungdomar (se 
avsnitt 7.2.2.3). Den unga flickan, i M1-affischen, blir en fotomodell för 
ungdomskläder (se 7.2.3.3) och sjuksköterskan i M4-affischen blir en sym-
bol för sjukvård och hälsoarbete (se 7.1.4). Spelkortshänderna och deras 
placering i affischen V1 blir symboliska uttryck för mäns höga status och 
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överordning i samhället medan kvinnorna associeras med maktlöshet och 
sämre villkor (se 7.2.4.3). 

De högutbildade informanterna uttrycker en vana i att tänka på ett ”skol-
mässigt” sätt, ett sätt som ofta kräver att man drar slutsatser och abstraherar 
utifrån givna premisser och så att säga ”läser mellan raderna” (Gibbons 
2006, Kulbrandstad 2003, Lindberg 2004b, Schleppegrell 2006). Den längre 
skolutbildningen underlättar för dem att uppfatta affischernas budskap. Des-
sa informanter verkar inte heller ha någon svårighet att byta perspektiv. De 
känner igen typen av skriftlig instruktion och även genomförandet av uppgif-
ten är bekant för dem. De hanterar diskussionen effektivt och utan frågor och 
störs inte av den omedelbara situationskontexten. De skiljer även den forsk-
ningssituation de befinner sig i från en vanlig skolsituation och har fått det 
övergripande syftet med uppgiften klart för sig. 

De kortutbildade grupperna uttrycker sig och agerar påtagligt varierat. A-
gruppen utgår nästan enbart ifrån bildmotivet när de gör sina konkreta tolk-
ningar. De fångas av den faktiska händelsen i socialdemokraternas affisch, 
diskuterar den unga kvinnans (eller mannens) bara midja (eller mage) hos 
moderaterna och kortspelshänderna i vänsterpartiets affisch. De uttrycker vid 
några enstaka tillfällen något om vem som kan vara avsändare eller vilket 
budskap affischen vill kommunicera till läsaren. B-gruppen däremot kommer 
fram till korrekt avsändare för alla affischer. De diskuterar och arbetar aktivt 
med att försöka hitta partiernas budskap. Medan A-gruppen fokuserar på 
faktiska handlingar och avbildade objekt i sin tolkning uttrycker B-gruppen 
sig om symboliska och överförda betydelser av det som visas i bilden. Det 
som återkommer i deras analyser är att det på något sätt handlar om en täv-
ling. De kopplar till exempel bordtennistävlingen i S1-affischen till att poj-
ken kommer från socialdemokraterna för att tävla mot flickorna och i M1-
affischen med ”dottern” tolkar de henne som sekreterare i partiet och att hon 
agiterar för att de ska vinna över socialdemokraterna i valet eftersom de 
”ligger under”. I västerpartiets affisch är tävlingssituationen uppenbar och de 
ser att korten är olika för män och kvinnor.  

8.4.1.1 Att förstå situationskontexten 
Det är uppenbart att de sociokulturella ramarna för hur texterna reproduceras 
får betydelse för hur affischerna uppfattas av mottagarna i studien (Hell-
spong & Ledin 1997). Den situationella kontexten, den konstruerade under-
sökningssituationen, påverkar de kortutbildades tolkning av affischerna me-
dan de högutbildade inte verkar störas av den. Speciellt en av de kortutbilda-
de grupperna, A-gruppen, avviker i sin uppfattning om villkoren och den 
aktuella situationen. (Vad går det hela ut på? Vad förväntas av oss?) De ver-
kar mycket osäkra på vilka regler som gäller för den uppgift de fått och und-
rar över relationen mellan den skriftliga instruktionen och texterna på valaf-
fischerna. Hör de samman eller inte? Och varför hjälper inte Abu, deras mo-
dersmålslärare, dem som han brukar göra? Detta stör dem och de klarar inte 
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av att läsa texterna vilket de förstår är nödvändigt för att klara uppgiften de 
fått eftersom bilden inte räcker till. Deras strategier har fokus på att lösa 
uppgiften och att göra det på det sätt som de tror att skolan kräver. De ut-
trycker över huvud taget att de känner sig ”dumma” och ” vill gömma sig” 
för att de inte kan förstå varken affischerna eller situationen (se 7.2.2.1). 
Avståndet mellan den avsedda eller önskvärda läsvägen och läsarnas möjliga 
läsväg är alltför stor och de möts inte. Följden av att A-gruppen inte förstår 
affischen, situationen eller uppgiften blir att de istället vänder sig från det 
visuella rummet, från affischen, och söker ledtrådar utanför i den situationel-
la kontexten och i instruktionen. Deras diskussion fokuserar på sambandet 
mellan instruktionens frågor och valaffischens text och de ifrågasätter den 
situation de befinner sig i.  

8.4.2 Hög litteracitetsnivå krävs 
De mest märkbara skillnaderna i tolkningsmönstren utgörs av om man har en 
tillräcklig litteracitetsnivå för att tillgodogöra sig den verbala delen av bud-
skapet eller saknar de färdigheter som krävs för att förstå de underförstådda 
budskapen. Alla grupperna ägnar stor del av tiden åt att försöka ljuda sig 
igenom de få ord eller enstaka meningar som ingår i affischernas budskap 
(se 7.2.5). 

A-gruppen förlitar sig huvudsakligen på bildens representationer men äg-
nar i S1-affischen mycket kraft åt texten ”starkare tillsammans” och ljudar 
fram ”stort” eller ”står” i stället för ”starkare” som de sedan associerar till 
bildens flickor som precis ovanför texten ”står tillsammans”. Detta ger dem 
ingen förståelse av hela budskapet men de nöjer sig med den lösningen.  

B-gruppen å sin sida ljudar fram ”stackars” i stället för ”starkare” och 
med det som stöd försöker de skapa en tolkning som går ut på att det är synd 
om pojken som står ensam jämfört med flickorna som är tillsammans och att 
han kanske kommer att förlora i tävlingen (se 7.2.2.2). Utan att kunna göra 
en korrekt avläsning av den verbala texten och med bristande läsförståelse 
blir det inte möjligt för någon av de två grupperna att förstå detta eller de 
andra avsedda budskapen.  

För grupp C och D som inte har några problem med avkodningen medför 
den bristande läsförståelsen att de inte direkt når innebörden i det lästa. De 
utnyttjar istället sina (skriftspråkliga och muntliga) kunskaper i andra språk 
och kommer i vissa fall vidare på det sättet (se nästa avsnitt 8.4.3).  

Gruppernas koncentration på verbaltexten visar att de antar att en be-
tydande del av ”lösningen” eller nyckeln till affischens överordnade budskap 
ligger inbäddad i texten. Det mest uppenbara exemplet på gruppernas synsätt 
är att både B- och C-gruppen betonar att det avgörande för att man ska förstå 
budskapet i vänsterpartiets affisch V1 är att man förstår vad ordet ”klyftan” 
betyder. I det ordet ligger lösningen, säger båda grupperna (se 7.2.4.2 och 
7.2.4.3). 
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8.4.3 Språkkunskaper underlättar 
Fyra förhållanden blir uppenbara när det gäller det språkliga perspektivet på 
tolkningsprocessen.  

Ett muntligt ordförråd (oavsett hur omfattande det är) är till mycket be-
gränsad nytta om man inte kan göra korrekta avkodningar av den skriftliga 
verbaltexten. Det visade sig att trots att grupp A och B hade större muntligt 
ordförråd på svenska än grupp C och D så kan de inte utnyttja detta eftersom 
det krävdes läsfärdigheter för att få åtkomst till det muntliga ordförrådet och 
kunna koppla det till affischens text och innehåll. 

Enbart en korrekt avkodning av texten och en ordagrann förståelse av 
den räcker inte. Begreppen måste vara begripliga och för att klargöra dem 
använder sig alla grupperna av översättningar av de svenska orden till mo-
dersmålet eller till något annat språk. Både generella lexikala språk-
kunskaper och kunskaper i västerländska språk blir väsentliga för att under-
lätta åtkomsten av de verbala budskapen.  

Det krävs metaspråkliga kunskaper för att tolka de verbala texterna och 
det har de högutbildade grupperna, vilket underlättar för dem att komma 
fram till den textens innehåll. C-gruppen tar sig t.ex. systematiskt igenom 
texten ”starkare tillsammans” med strategier på såväl semantisk och syn-
taktisk nivå som morfologisk och fonologisk. De kommer fram till det av-
sedda budskapet genom översättningen ”stronger together” som de kopplar 
samman med bilden och sitt genrekunnande om valaffischers grafiska upp-
byggnad. De rör sig hela tiden på en metaforisk nivå och prövar även att 
tolka bärigheten i budskapet de får fram genom intertextuella jämförelser (se 
7.2.2.3).  

De metaspråkliga kunskaper och det distanserade förhållningssätt till 
språk som följer med tillägnandet av skriften tas för givna i de flesta före-
kommande språkliga sammanhang. För de som precis startat sitt skrift-
språkstillägnande är dessa kunskaper och förhållningssätt dock inte självkla-
ra vilket påverkar deras möjligheter att nå fram till innehåll i skriftliga och 
visuella texter (Kulbrandstad 2003). A och B-gruppen använder sig också av 
sina språkkunskaper, men eftersom de flesta av dem inte har utvecklade 
skriftspråkliga färdigheter i något språk har de troligtvis inte heller något 
utvecklat metaspråkligt perspektiv på skrift och texter (se Kurvers et al 
2006). Deras strategier ligger på en lexikal nivå och de har varierande fram-
gång med sina översättningar mellan somaliska och svenska. Genom att 
deras avkodningsförmåga inte är tillräckligt bra får de inte sällan en felaktig 
utgångspunkt för översättningsarbetet (se 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 
och 7.2.4.2). 

Det krävs även en förståelse av textens sociokulturella sammanhang för 
att tolka budskapet på avsett sätt där viss kunskap om den svenska allmänna 
och partipolitiska kontexten i vilken affischerna är skapade och situerade får 
anses vara nödvändig. Den underförstådda retoriken i affischernas verbala 
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texter kräver inte sällan att läsaren har ett utvecklat lexikon kombinerat med 
en god kännedom om partiernas politik för att kunna rekonstruera argu-
mentationen och komma åt innebörden i budskapen som helhet (se vidare 
avsnittet om affischtexterna och även 3.2.3).  

8.4.4 Tid i Sverige ger referenser 
Att ha relevant kunskap om sociokulturella förhållanden i Sverige och kun-
skap om den aktuella diskursen framstår alltså som nödvändigt för att kunna 
uppfatta det avsedda budskapet (Barton 2007, Kress & van Leeuwen 2006, 
Säljö 2005). Tydligast visas detta i B-gruppens interaktion. De har mycket 
svårt att läsa texterna men känner igen alla tre logotyperna och kan genom 
dem fastställa genren. Att de i fortsättningen har valaffischgenren som refe-
rensram underlättar väsentligt deras vidare diskussioner. Deras tolkningar av 
budskapen är däremot inte exakt de avsedda beroende på att så stor del av 
informationen är kodad i texten, som för dem är helt eller delvis obegriplig. 
Två deltagare i B-gruppen har röstat i Sverige i valet 2002 och tre av dem 
har varit mellan åtta och tolv år i Sverige. De har också barn i olika åldrar 
vilket medför att de förmodligen tar del i samhälleliga aktiviteter av olika 
slag.  

Tidigare erfarenheter av val och demokratiska processer där man mött 
partipolitisk valpropaganda kan överbrygga eventuella svårigheter att tolka 
affischernas budskap och avsändare (se 7.1.2, 7.1.3 och 7.1.4).  

8.5 Demokratiaspekter 
Studiens resultat visar att det finns svårigheter i kommunikationen mellan 
svenska partiers valaffischer och vissa röstberättigade medborgare. På ett 
övergipande plan kan vissa grupper riskera att ställas utanför demokratiska 
sammanhang genom att de inte nås av den information som de behöver för 
ett aktivt deltagande. Det som diskuteras i detta avsnitt tangerar denna oro 
och bekräftar studier av Järnbert & Öhrvall (2003) och Öhrvall (2006). 

Den ökade rörligheten hos väljarna, när numera nästan en tredjedel av 
väljarna (32 %) kan tänka sig att byta parti eller block jämfört med 10 % för 
15 år sedan, vittnar om att partitrogenheten hos väljarkåren kraftigt minskat. 
Detta kan ses som en anledning till de politiska partiernas ökade intresse för 
sina valkampanjer. De budskap som får genomslagskraft under de sista 
veckornas kampanj tenderar att bli avgörande för väljarnas val (Sundström, 
2009:100ff). I samband med detta kan man ställa sig frågan vilken betydelse 
valaffischen och annat visuellt valmaterial har för värvandet av väljare ur 
nya grupper. De informanter som deltagit i denna studie är alla sfi-deltagare 
och de utgör tillsammans med övriga väljare med utländsk bakgrund en 
grupp, som kan uppskattas till cirka 10–15 % av väljarkåren (se 1.1).  
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För att nå en större andel av dessa väljare, inte sällan med begränsad er-
farenhet av svenskt politiskt liv och mer eller mindre nyvunna svensk-
språkliga färdigheter (muntliga eller skriftliga), behöver utformningen av 
valaffischerna förändras och medvetet ta hänsyn till mångkulturella och and-
raspråkliga perspektiv. Studiens resultat visar tydligt att man genom att en-
bart förlita sig på att det verbala budskapet ska nå fram utesluter en stor del 
av denna väljargrupp.64

En medvetenhet om texternas uppbyggnad och en mer manifest, öppet ar-
gumenterande, retorik skulle göra det möjligt för fler att ta del av budskapen. 
Den latenta argumentationen i affischerna förutsätter en god kännedom om 
svenska politiska förhållanden men också en avancerad kritisk litteracitet. 
För att öka tillgängligheten krävs dessutom att man reducerar mångtydighe-
ten i bildmaterialet genom att skapa tydligare samband mellan bild och text-
element i affischerrna. I övrigt ger komplexitet och hög grad av modalitet 
(realism, djup och färg) tillsammans med en genomtänkt tematik möjligheter 
för fler att ta del av och förstå dessa visuella material.  

  

Man kan fråga sig om andra typer av offentligt material och samhälls-
information är uppbyggt på samma sätt och vad det i så fall innebär ur de-
mokratisk synvinkel? Ett exempel är den informationskampanj i Uppsala 
inför valet 2010 där det visade sig att många invandrare röstat på Sverige-
demokraterna istället för Socialdemokraterna. ”Många kunde inte skilja på 
valsedlarna, det var ju nästan samma namn” (Uppsala Nya Tidning www.unt.se 
2010-09-18). 

8.6 Utbildningsaspekter 
Vad kan göras inom sfi-utbildningen för att underlätta mötet mellan sfi-del-
tagare och visuella samhällstexter?  

Genom sin nära koppling till t.ex. integrationspolitik och arbetsmarknads-
politik är sfi en central och angelägen verksamhet även för många andra ak-
törer i samhället. Inte minst märks detta hos anordnarna där lärare och delta-
gare dagligen måste förhålla sig till de skiftande villkoren för verksamheten. 

En angelägen fråga inför förändringar av sfi och den grundläggande vux-
enutbildningen vore att diskutera konsekvenserna av det alltmer textualisera-
de samhället och den ökande mängden av visuella texter att relatera till i den 
nära vardagskontexten. Hur ska detta ta sig uttryck i styrdokument, kurspla-
ner och olika betygskriterier? Att bli medveten om och få hjälp att hantera 
visuella texter i vardags- och arbetsliv och fortsatta studier för att kunna 
delta aktivt i de sammanhang man önskar är centralt för alla vuxna i dagens 
svenska verklighet. 

                                                      
64 Andelen valaffischer med enbart verbaltext (och logotyp) var i valet 2002 drygt 60 % och 

verkar inte ha sjunkit nämnvärt i 2010 års valkampanj (egen sammanställning utifrån parti-
namn.se, Dagens Nyheter 2010, Svenska Dagbladet 2010). 
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8.6.1 Integrationsutbildning  
Det borde finnas möjligheter att inom sfi-utbildningen och den vidgade in-
tegrationen som finns i kommunerna uppmärksamma aspekter som lyfts 
fram i denna studie. Studien som gjorts på mikronivå avspeglar behov eller 
förhållanden på makronivå såväl som på mellannivå. Den kan ge ett under-
lag till förbättring av sfi-utbildningen och samhällsintroduktionen för att nå 
alla nyanlända men även de som bott i Sverige ett tag men inte kunnat ta till 
sig varken språk eller samhällsinformation i den utsträckning de vill.  

I samhällsorienteringen och i utbildningen av dem som ska undervisa och 
ansvara för de 60 timmarnas etableringsintroduktion som varje nyanländ 
flykting ska genomgå kan erfarenheterna från denna studie komma till an-
vändning. Inte minst gäller det en ökad medvetenhet om vilken genrekompe-
tens som vuxna önskar sig och behöver i sitt vardags- och arbetsliv för att 
uppleva sig som en del av det svenska samhället. 

8.6.2 Genrekompetens för visuella samhällstexter 
Genrepedagogikens grundidéer om att man måste bli varse en viss genre 
(texttyp) och hur den språkligt yttrar sig blir intressant här. Kanske kan den 
inbjuda till vissa handlingar, innan man själv kan tillämpa den? 

Den genrekompetens som behövs för förståelsen av valaffischerna består 
av kunskap om svenska samhällsförhållanden och de politiska partiernas 
ideologiska bas. Detta ingår också i det repertoarbegrepp som introduceras i 
den ideologiska läsmodell som använts i föreliggande studie (se 3.3.2). 

En medveten uppbyggnad av valaffischernas genre åstadkoms genom re-
petition och att alla affischerna ingår i olika tematiska serier (Björkvall 
2003). Moderaternas affisch är en av sjutton med uppmaningen ”rösta på”, 
vänsterpartiets är en av sju med uppmaningen ”vill du minska klyftan” och 
socialdemokraternas är en av sexton där ordet ”tillsammans” är centralt, tre 
av dessa i samma serie. Ett sådant upplägg har till syfte att underlätta för en 
ovan läsare och grupp C gör tydliga intertextuella kopplingar mellan de affi-
scher som kommer från samma partier (se 7.2.2.3). Att tematiken, specifika 
teckensnitt, färger eller logotyper återkommer gör att man som läsare lättare 
ser mönster t.ex. kan en kort blick på logotypen leda till ett snabbt fast-
ställande av avsändaren (se 7.2.3.2). 

Att systematiskt arbeta med ett genrepedagogiskt synsätt på litteracitet 
och språk inom sfi och grundläggande vuxenutbildning kan vara en både 
praktisk och konstruktiv väg för underlätta vuxnas tillägnande av kompetens 
i nya språkliga sammanhang. 
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8.7 Fortsatt forskning  
Denna studie som fokuserat just på relationen mellan andraspråksinlärare 
som saknar formell skolutbildning och deras interaktion med visuella texter, 
fyller ett tomrum inom (främst) litteracitets- och andraspråksforskningen där 
det hittills varit ytterligt sparsamt med kvalitativt inriktade forskningsstudier 
inom detta område. Men detta är förhoppningsvis bara början på en utveck-
ling där vi får se fler studier som utforskar och ger oss ny kunskap om andra-
språksinlärningens villkor för vuxna som saknar läs- och skrivkunskaper när 
de startar sin inlärning. 

I samband med avhandlingsarbetet har flera sidospår som tagits varit 
mycket intressanta och spännande men trots det inte varit möjliga att full-
följa inom arbetet ramar. Det är främst tre spår som jag här vill lyfta fram 
som möjliga och intressanta att arbeta vidare med. 

Det första är ett perspektiv med fokus på litteracitet och gruppens betydel-
seskapande processer. Analysbegreppen positioner, föreställningsvärldar och 
textrörlighet hämtade från didaktisk läsforskning (Langer 1999/2005, Liberg 
2004, af Geijerstam 2006) är centrala för studien. De tre textrörlighetskate-
gorierna: textbaserad rörlighet, utåtriktad rörlighet och interaktiv rörlighet, är 
analytiska verktyg för att undersöka de föreställningsvärldar som läsaren har 
med sig och de som skapas under interaktionen med den visuella texten. 
Genom att koppla faktiska språkliga uttryck till dessa kategorier fångar man 
in de föreställningar som ligger till grund för olika tolkningar och man kan 
definiera och diskutera olika läsares förhållningssätt till text och hur de på 
olika sätt kan utvecklas.  

Det andra som jag hoppas kunna utveckla och närmare analysera är denna 
studies olika grupptyper och deras interna interaktionsmönster på en språk-
ligt mer detaljerad nivå. Hur sker stöttning och återkoppling? Hur sker för-
handlingen mellan deltagarna och hur ser de interaktionella dragen ut? Hur 
sker deras meningsskapande? Genom en sådan närstudie kan studier av vux-
na andraspråksinlärares samtal i olika skolkontexter (Lindberg 2004b, 2005) 
och kortutbildade inlärares gruppdiskussioner (Lindberg & Skeppstedt 2000) 
kompletteras med inlärare som helt saknar formell skolbakgrund.  

En tredje möjlighet är att utnyttja ett jämförelsematerial med svenska in-
formanter, som interagerar med visuella texter, insamlat under arbetet med 
denna studie. Dessa analyserade data kunde av utrymmesskäl inte tas med i 
avhandlingen men kan ge mycket intressanta perspektiv på vilka val av stra-
tegier vuxna gör inför möten med visuella texter vars verbaltext de inte kan 
avkoda eller förstå. Ett antal svenska akademiker (cirka 25) fick till uppgift 
att beskriva och tolka en tidningsannons i en svensk tidning under kampan-
jen inför det första irakiska valet år 2006. De svenska informanternas reak-
tioner inför den kurdiska och arabiska texten i annonsen kan då jämföras 
med de reaktioner som grupperna i den föreliggande studien uppvisar inför 
svårigheten eller omöjligheten att avkoda den svenska texten. Alla hänvisas 
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till det bildmaterial som annonserna även bestod av. De videoinspelningar av 
de svenska informanternas introspektiva tal och efterföljande samtal som 
finns insamlat kan med fördel bearbetas och komplettera denna studies re-
sultat.  

Ytterligare en studie som kan fördjupa slutsatserna i denna studie är att 
närmare undersöka en begränsad diskursiv praktik inom fältet ”andraspråks-
inlärare utan formell skolutbildning möter visuella texter”. Man kan med 
fördel utnyttja den kritiska diskursanalysens tredimensionalitet som ett klar-
göranden övergripande verktyg. De olika samtidiga perspektiven innebär att 
all praktik består av verbala och visuella representationer men också av pro-
duktionen och receptionen av de visuella texterna samt den sociokulturella 
praktiken vari de ingår, vilket kan vara sfi-utbildningen eller specifika sam-
manhang i vardags- eller arbetsliv. Dessa kan alla ingå i en kritisk analys där 
man beskriver texten eller representationerna, tolkar relationerna mellan 
produktion och reception och dessutom förklarar sambanden mellan de dis-
kursiva och de sociala processerna. Vad jag känner till finns det ännu inga 
studier som rapporterats inom detta område med just kortutbildades situation 
i fokus och tyvärr hade jag inte möjlighet att använda mig av detta perspek-
tiv i denna studie. 

Sammanfattningsvis formuleras här några önskemål om ytterligare ange-
lägna forskningsperspektiv. Det mest akuta är att undersöka läs- och skriv-
processer och läs- och skrivpositioner hos kortutbildade vuxna andraspråks-
inlärare ur emiska perspektiv. Kunskap om hur deras skriftspråkstillägnande 
sker skulle ge förbättrade grundförutsättningar för framför allt utbildnings-
politiska beslut inom vuxenutbildningsområdet. Livsberättelser och etnogra-
fiska ansatser kan vara lämpliga former för detta perspektiv (Heath & Street 
2008). 

Ett annat viktigt forskningsområde är att ta fram underlag för att utveckla 
visuellt material som ska kunna kommunicera effektivt med vuxna, som har 
begränsad litteracitet och begränsade kunskaper i svenska. Mest angeläget är 
det att underlätta deras dagliga möten med olika samhällsfunktioner i egen-
skap av förälder, arbetstagare, konsument och medborgare. Frågan som kan 
ställas är: Hur behöver samhällsinformation utformas för att möta de behov 
som finns hos vuxna med mycket kort formell utbildning och med begrän-
sade skriftspråkliga svenskkunskaper? 

Ytterligare ett angeläget område som är i stort behov av ett forsknings-
baserat underlag är läromedel inom sfi. Vad krävs av läromedel och annat 
material för att stimulera en funktionell, flexibel och framtidsinriktad grund-
läggande litteracitetsutbildning för vuxna? 

Sist men inte minst har denna studie visat att det råder en närmast total 
brist på mångspråkiga och mångkulturella aspekter på visuella texter och re-
ceptionsprocesser i samband med tolkningen av dem. Här är fältet orört och 
öppet för många nya spännande forskningsprojekt. 
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Bilaga 2 
Qarin Franker, Institutet för svenska som andraspråk (ISA), Göteborgs universitet 

Kod_________________ 
 

ENKÄT 
för deltagare i Affischstudien inom DALFA-projektet 

2004/2005 
 
Vilken kurs går du nu__________________________________________________ 
 
Vem anordnar kursen:__________________________________________________ 
 
Jag startade kursen (datum)__________   Jag är klar med kursen (datum)_________ 

******************************************************************** 

1. Namn_____________________________________________ 
 
2. Kön       man   kvinna 
 
3. Ålder_______år 
 
4. Födelseland______________________ 
 
5. Uppväxt i:      stor stad        mindre stad         by        annat _____________ 
 (< 1 miljon invånare) 

******************************************************************** 

6. Mitt modersmål________________________________________ 
 
6b Läser och skriver på modersmålet     ja  nej  
 
6c Talar även följande språk_____________________________________________ 
 
6d Läser/skriver på följande språk________________________________________ 
 
7. Skolutbildning  har inte gått i skola 

 grundskola     1-3år     4-5 år     6-7 år     8-9 år    10år 

 högre utbildning (gymnasium)______år 

 universitet/högskola_______år 
 
8. Yrkesutbildad till________________________________ 
 
9. Arbetat som (innan jag kom till Sverige)__________________________________ 
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Qarin Franker, Institutet för svenska som andraspråk (ISA), Göteborgs universitet 

******************************************************************** 

10. Kom till Sverige år  _________ 
 
11. Jag är        svensk medborgare        medborgare i annat land       statslös 
 
12. Bor nu i ______________________ 
 
15. Arbetat i Sverige        ja      arbetat som________________________________ 
                                         nej 
 
16. Min utbildning hittills i Sverige 

 sfi (svenska för invandrare) 
 grundläggande vuxenutbildning 
 komvux (gymnasiekurser) 
 universitet/högkola 

       annan_______________________________________________ 

******************************************************************** 

17. Mitt civilstånd är:       gift      sambo      ogift      skild      änka/änkling 
 
18. Jag är gift/sambo med  person från samma land 

 person från ett annat land 
 
20. Antal barn:  ____ pojkar   ____ flickor 
 
21. Barnens åldrar (år):_____________________________________ 

******************************************************************** 

22. Har du röstat i Sverige? (Deltagit i ett demokratiskt val)       ja  nej 
 
23. Röstade Du i: 

 2003 folkomröstningen om EMU 
 2002 i riksdagsvalet                       2002 i kommunalvalet 
 andra val (1998 och tidigare) 
 

24. Har du röstat i något annat land? 
        ja    i _____________________________________  När? _______________ 
        nej 
 
Övriga kommentarer:__________________________________________________ 
 

ETT STORT TACK FÖR ATT DU FYLLT I HELA ENKÄTEN. 
DINA SVAR KOMMER ATT BEHANDLAS ANONYMT.             Qarin Franker/ Helen Johansson 
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