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Greenpeaces modelläsare 

En multimodal textanalys av Greenpeace i Sveriges externa mejl. 

Emma Lejdström Sernemar 

Sammanfattning 

I denna uppsats undersöker jag vilka modelläsare som skapas i två olika sorters mejl från Greenpeace i 

Sverige till personer som engagerar sig i organisationens arbete. Jag gör en multimodal textanalys med 

utgångspunkt i dialogism och sociosemiotisk teori, och jag använder analysmetoder från den 

systemisk-funktionella grammatiken. 

Resultatet visar att de två mejltyperna i det stora hela är mycket lika varandra, men att det finns vissa 

skillnader och att de olika mejltyperna därigenom konstruerar delvis olika modelläsare som verkliga 

läsare måste förhålla sig till. Modelläsarna skapas genom realiseringar av olika språkliga och visuella 

betydelseskapande resurser som t.ex. presuppositioner, processer, distans och språk- och 

bildhandlingar. 

Det gemensamma för modelläsarna är att de sympatiserar med Greenpeace, har en aktiv aktörsroll och 

har en nära och jämlik relation till organisationen.  
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1 Inledning 

Ideella organisationer som inte tar emot bidrag från regeringar eller företag behöver stöd från 

privatpersoner för att kunna driva sin verksamhet. För att uppnå det måste de be människor om hjälp 

på något sätt. Ett sådant sätt är att skicka brev, antingen i pappersform eller via e-post, där de ber om 

ekonomiska bidrag eller någon annan typ av stöd. Genom skribentens val av olika textstrategier skapar 

dessa texter en viss typ av läsare som verkliga läsare erbjuds att identifiera sig med. Denna läsare går 

att komma åt genom en textanalys inom ramen för systemisk-funktionell grammatik.  

Ideella organisationers språkbruk har undersökts tidigare. I exempelvis den litteraturvetenskapliga 

kandidatuppsatsen Expressretorik mot en bättre värld från 2012 gör Adam Sjöborg en retorisk analys 

av Amnesty Internationals och Greenpeaces språkanvändning på Facebook och Twitter. I en 

kandidatuppsats i strategisk kommunikation, Från kattsand till dödligt avfall från 2012, använder 

Lilian Botvalde och Johan Fridh kritisk diskursanalys för att undersöka hur Greenpeace Norden 

uttrycker sig språkligt kring kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi i blogginlägg, pressmeddelanden, 

artiklar och debattartiklar på organisationens webbplats. Den typ av brev som utgör materialet i den 

här undersökningen har dock inte varit föremål för språkvetenskapliga undersökningar i någon större 

utsträckning, och jag är den första att analysera sådana hos Greenpeace i Sverige. 

Det som ledde fram till en multimodal textanalys som metod för den här undersökningen var mitt 

intresse för vilka betydelser som kan kommuniceras genom andra textelement än just språket. 

Traditionellt sett har textforskning fokuserat på det språkliga, själva orden, i texter (Gunnarsson & 

Karlsson 2007:13). De texter som tidigare hade hög status var nämligen sådana som enbart bestod av 

skriven text, enhetligt utformade och utan några bilder (Kress & van Leeuwen 2001:1) och med text 

menas fortfarande ofta ’löpande skrift’ i vardagsspråk (Björkvall 2009:7). Men idag spelar visuella 

element en allt större roll i alla möjliga typer av texter – ord, bilder och grafik samspelar ofta och 

formar tillsammans en sammanhängande helhet (Kress & van Leeuwen 2006:16–17). Inom dagens 

textforskning har man därför även börjat intressera sig för andra textelement än bara ord, och för det 

samspel som uppstår mellan det språkliga och det icke-språkliga. Man talar om ett vidgat textbegrepp. 

(Gunnarsson & Karlsson 2007:13) 

1.1 Den undersökta organisationen 

Jag har gjort min undersökning hos Greenpeace i Sverige. Greenpeace är en internationell, oberoende 

miljöorganisation som startades i USA på 1970-talet. Organisationen arbetar idag med klimat-, miljö- 

och fredsfrågor i ett femtiotal länder, och de ägnar sig framför allt åt aktioner, demonstrationer, 

opinionsbildning, politisk lobbying och forskning. Greenpeace i Sverige bildades 1983 och ingår 

numera i Greenpeace Norden som är en sammanslagning av kontoren i Sverige, Danmark, Norge och 

Finland. Greenpeace i Sverige har ca 70 anställda inom bland annat kommunikation, ekonomi och 

insamlingsverksamhet, och kontoret ligger i Stockholm. (Arbetsmetoder 2015, Greenpeace historia 

2015, Kontaktperson på Greenpeace) 

Greenpeace har nyligen påbörjat ett arbete med att se över sin kommunikation. Det kommer att pågå 

under en fyraårsperiod och involverar bland annat läsarundersökningar, enligt min kontaktperson på 
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organisationen. Greenpeace själva tar alltså reda på hur faktiska läsare uppfattar organisationen, 

medan jag i min uppsats undersöker vilken läsare Greenpeace konstruerar i texterna. 

1.1.1 Greenpeaces externa skriftliga kommunikation 

Greenpeace i Sverige kommunicerar på en mängd olika sätt. När det gäller extern skriftlig 

kommunikation finns fyra huvudsakliga kanaler. För det första har de en webbplats som dels 

innehåller statiska sidor med information om organisationen och deras arbete, dels mer dynamiska 

sidor där de lägger upp artiklar, pressmeddelanden och blogginlägg som behandlar aktuella ämnen. 

För det andra har de konton på Facebook och Twitter där de kontinuerligt gör inlägg. För det tredje 

publicerar de debattartiklar i media, och för det fjärde skickar de ut pappersbrev och mejl till personer 

som engagerar sig i organisationen på olika sätt. (Greenpeace i Sveriges webbplats, Kontaktperson på 

Greenpeace) Undersökningens material utgörs av sådana mejl efter önskemål från organisationen, och 

de beskrivs mer utförligt i avsnitt 3. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vilken eller vilka modelläsare som konstrueras i 

Greenpeaces mejl till personer som engagerar sig i organisationens arbete. Det kan ge en bild av vilka 

typer av faktiska läsare Greenpeace huvudsakligen når med sitt sätt att kommunicera, och vilka de 

kanske inte når i lika hög utsträckning. Jag utgår från två olika typer av mejl: insamlingsmejl och 

kampanjmejl, och jag jämför mejltyperna med varandra för att undersöka om de konstruerar samma 

modelläsare eller två olika. Jag redogör för de olika mejltyperna i avsnitt 3. För att ta reda på vilken 

eller vilka modelläsare som skapas i texterna utgår jag från följande frågeställningar: 

1. Vad förutsätts av läsaren? 

2. Vilken roll tilldelas läsaren? 

3. Vilken relation skapas mellan texternas läsare och avsändare? 

2 Teoretiska utgångspunkter och 

forskningsöversikt 

Här presenteras undersökningens teoretiska ramverk. Först redogör jag för dialogism och de teoretiska 

begreppen adressivitet och intertextualitet. Sedan beskriver jag sociosemiotiken och den systemisk-

funktionella grammatiken. Här ingår även en redogörelse för den multimodala forskningsinriktningen. 

Efter det redogör jag för teorin om texters modelläsare och några tidigare svenska modelläsarunder-

sökningar. 

2.1 Dialogism 

Med dialogism brukar man mena den ryska litteraturvetaren och språkfilosofen Michail Bachtins 

tänkande (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:205, 206). Huvudtanken inom dialogismen är att det 

inte finns något helt monologiskt yttrande, utan att alla yttranden förhåller sig till olika faktorer såsom 
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Sociala och textuella normer, 

tidigare texter 

 

Lyssnare/läsare/den andre  

 

Framtida texter 

Skribent/talare/jag  

 

andra yttranden, grupper och normer (Blåsjö 2004:36). Yttranden kan avse allt från något enstaka ord 

till en hel bok, och de kan vara både muntliga och skriftliga (Bachtin 1997:213). Eftersom den här 

undersökningen handlar om skriftlig kommunikation kommer jag att använda ordet text i denna 

betydelse. 

Enligt dialogismen är texter alltid mer eller mindre riktade mot någon – man talar om texters 

adressivitet (Blåsjö 2004:39). Dessutom samspelar texter alltid med tidigare och kommande texter. 

Detta textsamspel brukar kallas intertextualitet, ett begrepp som myntades av litteraturfilosofen Julia 

Kristeva på 1960-talet (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:204, 206). Det tar sig bland annat uttryck i 

de relativt fasta textmönster vi kallar genrer (Bachtin 1997:203). Skribenter styrs alltså till viss del av 

normer i form av genrer men anpassar samtidigt texten till den specifika situationen och mottagaren. 

Detta kallas den dubbla dialogen eller dialogicitet (Blåsjö 2004:37) och kan illustreras av figur 1 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den dubbla dialogen (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:207) 

Det finns även andra aspekter av dialogicitetsbegreppet, bland annat att olika perspektiv kan mötas och 

att olika röster kan komma till tals i texter (Blåsjö 2004:38). I den här undersökningen blir dock 

aspekterna adressivitet och intertextualitet mest centrala eftersom jag analyserar materialet utifrån 

vilken läsare texterna skapar och eftersom jag diskuterar texternas genretillhörighet. 

2.2 Sociosemiotik och SFG 

Sociosemiotiken har utvecklats av den australienske lingvisten och grammatikern Michael Halliday 

(Berge 1998:17–18) och inom detta språkvetenskapliga synsätt ser man språket som en uppsättning 

resurser för att skapa betydelse (Halliday 2004:23). Det finns dock inga fasta betydelser, utan 

resurserna har snarast betydelsepotentialer och får sin mer precisa betydelse i den aktuella situationen 

(Björkvall 2009:15). För att vi ska kunna förstå en text som vi möter måste vi därför känna till det 

sammanhang som texten utgår från, dess situationskontext. Denna säger oss bland annat vilken 

verksamhet texten ingår i, vilket syfte den har och vilka deltagare som ingår i kommunikationen. 

(Hellspong & Ledin 1997:49–54) 

Den språkmodell Halliday har utvecklat kallas systemisk-funktionell grammatik (SFG) (Holmberg & 

Karlsson 2006:10–11). Halliday skiljer mellan tre olika metafunktioner för att beskriva vad vi gör med 

språket. Genom den ideationella metafunktionen realiseras våra erfarenheter av och förställningar om 

verkligheten. Det handlar bland annat om hur vi beskriver vad som händer och vilka som är 

Text 
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inblandade i det som sker. Genom den interpersonella metafunktionen engagerar vi oss i sociala 

aktiviteter tillsammans med andra människor. Här handlar det om hur språket uttrycker relationer 

mellan avsändare och mottagare. Genom den textuella metafunktionen binds språkliga enheter 

samman till en betydelsebärande helhet med hjälp av logiska relationer i texten. (Björkvall 2003:20, 

Halliday 2004:29–30, Holmberg & Karlsson 2006:31, 73, 116) 

2.2.1 Den multimodala texten 

Från och med 1930-talet har det funnits tankar om att det finns andra betydelseskapande resurser än 

bara de rent språkliga, och sociosemiotiker började vid denna tid överföra tankar från lingvistiken till 

andra kommunikationssätt. Man menade att betydelser som kunde uttryckas genom språket även 

kunde uttryckas i sådant som konst, mode, musik och bilder. (Kress & van Leeuwen 2006:6) 

Kommunikationssätt brukar benämnas modaliteter inom sociosemiotiken, och multimodala texter 

innebär därmed texter som består av flera olika kommunikationsformer, t.ex. skrift, bild och rörliga 

bilder, som alla kan ha betydelsepotential (Björkvall 2009:8). Den modalitet, förutom skrift, som är 

aktuell i den här undersökningen är bilder. Därför redogör jag i det följande för beskrivningen av 

visuell betydelsepotential. 

Gunther Kress och Theo van Leeuwen har utvecklat en analysmetod som lånar mycket från Hallidays 

systemisk-funktionella grammatik. Till att börja med utgår de från själva tanken att det finns 

regelbundenheter hos betydelseskapande resurser och att det går att göra en formell beskrivning av 

dessa. För Halliday handlar det om den språkliga grammatiken, och Kress och van Leeuwen menar att 

det finns regelbundenheter i bilder precis som i språket och att dessa går att beskriva på samma sätt 

som språkets grammatik. Dessutom utgår de från Hallidays metafunktioner som de menar fungerar för 

alla modaliteter. (Kress & van Leeuwen 2006:20) 

Det finns också skillnader mellan den språkliga och den visuella grammatiken, framför allt när det 

gäller uttryck. Så här skriver Kress och van Leeuwen (2006:19): 

We take the view that language and visual communication can both be used to realize the ’same’ 

fundamental systems of meaning that constitute our culture, but that each does so by means of its 

own specific forms, does so differently, and independently. 

Det här ska dock inte tolkas som att det språkliga och det icke-språkliga ska ses som separata enheter. 

I stället samspelar de och relaterar till varandra i texter (Kress & van Leeuwen 2006:16–17, Björkvall 

2009:7). 

2.3 Textens modelläsare 

Som tidigare nämnts tar jag avstamp i texters adressivitet, i att de alltid är riktade mot någon, och en 

viktig utgångspunkt för den här undersökningen är tanken om att det finns en läsare inkodad i själva 

texten (Björkvall 2003:24). Semiotikprofessorn Umberto Eco kallar denna läsare modelläsaren (the 

Model Reader) och han definierar den som ”a sort of ideal type whom the text not only foresees as a 

collaborator but also tries to create” (1994:9, citerad i Björkvall 2003:25). Vilken modelläsare som 

konstrueras beror på vilka textstrategier avsändaren använder sig av, såsom en viss språklig kod eller 

en särskild litterär stil (Eco 1984:7). Dessa textstrategier skapar förutsättningar för en viss tolkning av 

texten, men de verkliga läsarna kan förstås tolka texten på andra sätt än det avsedda (Björkvall 

2003:25). Modelläsaren är alltså inte detsamma som faktiska läsare utan är en modell som finns 

inbyggd i texten och som de faktiska läsarna erbjuds att identifiera sig med (Björkvall 2003:25, Nord 

2008:187). 
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2.3.1 Tidigare forskning om modelläsare 

Inom svensk forskning om modelläsare finns exempelvis Andreas Nords avhandling Trädgårdsboken 

som text 1643-2005 (2008) och Anders Björkvalls avhandling Svensk reklam och dess modelläsare 

(2003). Björkvall gör en multimodal textanalys och undersöker vilka modelläsare som konstrueras i 

reklamannonser riktade till olika målgrupper utifrån ålder och kön. Han utgår framför allt från 

sociosemiotisk teori och till viss del från kritisk diskursanalys och dialogism. Undersökningen visade 

att olika målgrupper erbjöds delvis olika identiteter och att olika diskurser realiserades i de olika 

annonserna. I annonserna med manliga målgrupper erbjöds läsarna identiteter som hade att göra med 

handlingskraft, äventyrlighet och ledarskap, medan annonserna som riktade sig till kvinnor fokuserade 

mer på utseendemässiga ideal. Jag har inspirerats av denna undersökning i mitt val av analysmetod, 

vilket jag redogör mer för i avsnitt 4. 

Två relativt nya språkkonsultuppsatser som inbegriper modelläsaranalys är Sofie Molanders När du är 

du är banken vi och Emmy Holmgrens Förslag till beslut från 2014. Molander undersöker 

intertextualitet och vilka röster som finns i SEB:s externa texter. Till skillnad från Anders Björkvall 

gör hon inte en multimodal textanalys, utan analyserar endast det språkliga, och hon använder främst 

begrepp ur den systemisk-funktionella grammatikens interpersonella metafunktion. Hon fann att det 

fanns fyra olika röster i texterna och att det på så sätt skapades fyra olika modelläsare för de faktiska 

läsarna att förhålla sig till. 

Holmgren undersöker mottagaranpassningen i några av Torsby kommuns skrivelser, och modelläsaren 

är en av hennes analyskategorier. Inte heller hon gör en multimodal textanalys, och hon använder sig 

framför allt av begrepp ur den ideationella metafunktionen för att ta reda på vilka roller olika deltagare 

i texterna har och vilka ämneskunskaper modelläsaren förväntas ha. Hon kom fram till att texterna var 

dåligt mottagaranpassade, bland annat eftersom modelläsaren förväntades ha stora ämnesspecifika 

kunskaper som inte motsvarade faktiska läsares kunskaper.  

I de här språkkonsultuppsatserna används delvis samma analysbegrepp som i min undersökning, men 

jag använder mig även av visuella analyskategorier och har ett annat material. 

3 Material 

I det här avsnittet beskriver jag till att börja med Greenpeaces externa mejlkommunikation. Jag 

redogör för de olika typer av mejl som skickas till människor som engagerar sig i organisationens 

arbete och för den övergripande skrivprocessen. Jag fortsätter med att presentera undersökningens 

material och materialurval, och avslutar med att redogöra för min insamlingsmetod och avgränsning 

av materialet. 

3.1 Greenpeaces mejlkommunikation 

När man engagerar sig i Greenpeaces arbete, t.ex. genom att skänka pengar eller skriva på en 

namninsamling, uppger man sin mejladress och kan sedan välja om man vill få mer information från 

Greenpeace. Om man väljer att ta emot fler utskick hamnar man i Greenpeaces mejllista där ca 

200 000 personer finns med i skrivande stund, enligt Greenpeaces mejlansvarige. Utifrån denna lista 
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gör organisationen så kallade segmenteringar av mottagarna och delar in dem i olika typer av 

målgrupper, t.ex. månadsgivare eller personer som skrivit på en namninsamling. Om någon engagerar 

sig i en viss kampanj, t.ex. kampanjen som handlar om att rädda Arktis, kommer denna person i 

fortsättningen att få de mejl som handlar om just denna kampanj. På så sätt anpassas mejlen efter olika 

typer av läsare för att få bästa möjliga genomslag, enligt Greenpeaces mejlansvarige. Här följer en 

övergripande beskrivning av mejlens olika syften och utformning samt av skrivprocessen.  

3.1.1 Olika mejltyper och deras syften 

Huvuddelen av mejlen är kampanjrelaterade eller kommer från insamlingsavdelningen. I mejlen från 

insamlingsavdelningen vill Greenpeace dels tacka givarna som möjliggör verksamheten, dels samla in 

pengar till organisationen. Insamlingsmejlen kan vara mer eller mindre starkt uppmanande. Vissa 

innehåller flera direkta uppmaningar om att skänka pengar i själva huvudtexten, medan andra 

innehåller en försiktigare uppmaning först i sidfoten eller i ett PS. Dessa kallas ”soft asks”. 

Insamlingsmejlen skickas antingen till alla i Greenpeaces mejllista eller till vissa segmenterade 

målgrupper, t.ex. månadsgivare som de vill be om en extra gåva. (Mejlansvarig på Greenpeace) Ett 

exempel på ett insamlingsmejl finns på s. 8. 

Mejlen från kampanjavdelningarna skickas ofta ut till alla i mejllistan i början av en ny kampanj. 

Sedan skickas fler mejl om den aktuella kampanjen till de personer som har valt att engagera sig i 

kampanjen. Greenpeaces mejlansvarige förklarade att de framför allt vill tacka läsarna för deras 

engagemang i kampanjmejlen och samtidigt uppmana dem att engagera sig ännu mer. Ibland ber de 

även om en gåva genom en ”soft ask”. Ett exempel på ett kampanjmejl finns på s. 9. 

Andra mejl visar vad Greenpeace har åstadkommit, vad insamlade pengar har gått till. I ytterligare 

andra mejl bjuds läsaren in till evenemang, exempelvis seminarier. Greenpeace menar att de hur som 

helst alltid vill engagera och aktivera läsaren på något sätt, så oavsett vilket huvudsakligt syfte mejlen 

har innehåller de nästan alltid en uppmaning av något slag. Uppmaningarna kan handla om allt från att 

bli månadsgivare eller ge en gåva till att skriva på en namninsamling eller dela en kampanj i sociala 

medier. (Mejlansvarig på Greenpeace) 

3.1.2 Skrivprocessen 

Vissa av mejlen skrivs i Sverige medan andra ingår i internationella kampanjer och översätts till 

svenska innan de skickas ut till de svenska mottagarna. Greenpeace har en anställd som ansvarar för 

mejlutskicken. Denna person skriver en del av mejlen och översätter mejlen från internationella 

kampanjer. Sedan brukar hen låta ytterligare någon person läsa igenom texten innan den skickas ut. 

Den aktuella insamlingsansvarige eller kampanjledaren tittar också igenom texten och kontrollerar att 

alla fakta stämmer. En del av mejlen skrivs helt och hållet av någon från insamlingsavdelningen eller 

någon av kampanjledarna. Det finns inga fasta mallar som används när mejlen skrivs, men över tid har 

skribenterna utvecklat olika informella ”best practices”, d.v.s. olika sätt att utforma mejlen som de 

tycker fungerar bra, och mejlen får därför ofta en liknande form, enligt Greenpeace. 

3.1.3 Mejlens utformning 

De flesta mejl inleds med ”Hej” och mottagarens förnamn som fylls i automatiskt enligt uppgift från 

mejllistan. Ibland fylls förnamnet i på fler ställen i den löpande texten och/eller i mejlets ämnesrad. 

Mejlen har alltid en specifik person som avsändare. Det kan t.ex. vara den person som är ansvarig för 

det område mejlet behandlar. Exempelvis står ofta den ansvariga för miljögiftsfrågor som avsändare i 

mejl som ingår i kampanjen för att avgifta friluftsindustrin. Det är dock inte alltid den person som står 
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som avsändare som har skrivit texten. Hen har dock alltid varit inblandad på något sätt, åtminstone 

genom att läsa igenom och godkänna det färdiga mejlet innan det skickas ut. (Mejlansvarig på 

Greenpeace) 

Enligt en anställd på Greenpeaces digitalavdelning kan bilderna i mejlen vara av två olika slag. 

Antingen utgör de en banner högst upp i mejlet – ofta innehåller dessa en knapp med en uppmaning – 

eller också är de inbakade i mejlet och syftar främst till att illustrera det som sägs i det språkliga och 

göra texten mer luftig och estetiskt tilltalande. Bilderna väljs ofta ut från Greenpeaces bilddatabas av 

personer på digitalavdelningen, och de väljer helt enkelt en bild som de tycker passar textens tema. I 

bilddatabasen finns bilder inom en mängd olika teman och de tas av fotografer som jobbar för eller 

anlitas av Greenpeace. I mejlen som kommer från internationella kampanjer ingår oftast en bild som 

används även i det översatta mejlet. Ibland tar digitalavdelningen fram eget grafiskt material för en 

viss kampanj, antingen själva eller i samarbete med bildbyråer eller frilansare. (Mejlansvarig på 

Greenpeace) Ett exempel är den här bilden som används i kampanjen för att avgifta friluftsindustrin: 

                  Exempel 1. Grafiskt material framtaget av digitalavdelningen 

 

3.2 Undersökningens material och urval 

Undersökningens material består av två olika typer av mejl: insamlingsmejl och kampanjmejl. Jag 

valde att hålla mig till dessa två typer eftersom de är de mest frekventa inom organisationen och 

därmed både enklast att få ihop ett större antal av och mest relevanta för organisationen att få 

undersökta. På nästkommande två sidor finns ett exempelmejl av varje typ. 

Materialet består av fjorton mejl, sju av varje typ. De är daterade från den 25 mars 2015 och framåt 

och är mellan 224 och 373 ord långa. Insamlingsmejlen har ett snitt på 319,7 ord och kampanjmejlen 

ett snitt på 310,9 ord. Samtliga mejl innehåller en stillbild, förutom ett kampanjmejl som innehåller 

två. Elva av de totalt femton bilderna avbildar människor. Här råder dock en viss snedfördelning, då 

samtliga av kampanjmejlens åtta bilder avbildar människor medan endast tre av insamlingsmejlens sju 

bilder gör det. Tre av insamlingsmejlens övriga bilder avbildar djur och den sista föreställer 

havsbotten före och efter bottentrålning. Ett av insamlingsmejlen innehåller en ”soft ask” där 

uppmaningen att ge en gåva kommer först i ett PS i slutet. 
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Exempel 2. Insamlingsmejl 

 

Mejlets ämne: ”Vad är ditt nyårslöfte NN?” 

 

 

 
 

Gott nytt år NN! 
 
Är du full av energi och optimism efter Julledigheten? Det hoppas jag att du är! 
 
Vi har alla varit med om att avge nyårslöften som är ambitiösa och känns bra för stunden, men som är så svåra  
att leva upp till när ledigheten är över och vardagen börjar igen. Så varför inte välja ett nyårslöfte som är lättare  
att följa i år? Något som får dig att må bra och som verkligen gör skillnad!  
 
Att bli månadsgivare är ett enkelt beslut som gör stor skillnad i arbetet för en hållbar framtid.  
 
2016 är ett år med många utmaningar men med dig med 
oss finns det hopp! Tillsammans kommer vi att kämpa för 
att fasa ut beroendet av fossila bränslen och påskynda 
omställningen till 100% förnybar energi för att ge klimatet 
en chans. Vi kommer att arbeta för att skydda allt levande i 
både hav och skogar. Och vi kommer att se till att skapa en 
bättre värld för kommande generationer, fri från skadliga 
kemikalier.  
 
NN, bidra till en ljusare framtid genom att bli 
månadsgivare idag! 
 
Utan alla engagerade människor som stöttar vårt arbete 
med en gåva varje månad skulle Greenpeace inte existera.  
Vi är helt finansierade av hängivna miljökämpar som du själv och tar inte emot bidrag från varken företag eller  
stater.  
 
Genom att gå med som månadsgivare tar du ställning i en av de viktigaste frågorna i vår tid. Så ge ditt  
nyårslöfte för miljön och gå med som månadsgivare idag! 
 
 
På förhand stort tack! 
 
Annika Jacobsson, 
Chef för Greenpeace i Sverige 
 

  

    Greenpeace tar inte emot pengar från företag eller regeringar. Vårt arbete för att bekämpa den globala uppvärmningen och skydda  

   våra hav och skogar finansieras helt och hållet av gåvor från personer som du 

        

                       Det går inte att svara på det här mejlet, om du vill komma i kontakt med oss kan du mejla: info.se@greenpeace.org 

                                                                                                                                           Det här mailet skickades till mejladress.  

                                                                                                Om du inte vill få mejl från Greenpeace i fortsättningen, klicka här. 

 

 

 

 

  

http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=2&ms=NTA0NzE0OTgS1&r=MTc1OTMyOTQ2Njc5S0&b=0&j=ODQxOTY5MTkxS0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=11&ms=NTA0NzE0OTgS1&r=MTc1OTMyOTQ2Njc5S0&b=0&j=ODQxOTY5MTkxS0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=11&ms=NTA0NzE0OTgS1&r=MTc1OTMyOTQ2Njc5S0&b=0&j=ODQxOTY5MTkxS0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=14&ms=NTA0NzE0OTgS1&r=MTc1OTMyOTQ2Njc5S0&b=0&j=ODQxOTY5MTkxS0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=14&ms=NTA0NzE0OTgS1&r=MTc1OTMyOTQ2Njc5S0&b=0&j=ODQxOTY5MTkxS0&mt=1&rt=0
mailto:info.se@greenpeace.org
http://links.mailing.greenpeace.org/servlet/OneClickOptOutServlet?m=51082873&r=MTY1MTA3NzIzMTQ4S0&b=0&j=OTAwNjM3Mjk5S0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=8&ms=NDg1MzcxNTQS1&r=MTc1OTMyOTQ2Njc5S0&b=0&j=ODIxNjU0MjQzS0&mt=2&rj=ODIxNjQ3MTA2S0&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=4&ms=NTA0NzE0OTgS1&r=MTc1OTMyOTQ2Njc5S0&b=0&j=ODQxOTY5MTkxS0&mt=1&rt=0
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Exempel 3. Kampanjmejl 

 

Mejlets ämne: ”Fråga friluftsmärkena vilka kemikalier de använder” 

 

 

 

 
   
   Greenpeace tar inte emot pengar från företag eller regeringar. Vårt arbete för att bekämpa den globala uppvärmningen och skydda våra hav och  
   skogar finansieras helt och hållet av gåvor från personer som du. Klicka här för att ge en gåva. 

 
  

Det går inte att svara på det här mejlet, om du vill komma i kontakt med oss kan du mejla: info.se@greenpeace.org 
Det här mailet skickades till mejladress. 

Om du inte vill få mejl från Greenpeace i fortsättningen, klicka här. 
  

 

 

 

  

  

 
 
Hej NN, 
 
När vi undersökte de snö- och vattenprover vi tagit från orörda vildmarker över hela världen och upptäckte att nästan  
varenda prov innehöll per- och polyfluorerade ämnen (PFAS), var min första tanke: “PFAS finns överallt.” 
 
Nu när vi vet att PFAS sprids till de mest avlägsna platserna på jorden, måste vi ta reda på om det också finns i vår  
egen friluftsutrustning. Jag hoppas att vi kan göra det tillsammans.  
 
Fråga ditt favoritmärke vilka av deras produkter som innehåller PFAS.  
 
Greenpeace-tester har redan visat att många friluftsmärken använder PFAS när de tillverkar jackor. Men hur är det  
med skor, ryggsäckar, tält och sovsäckar? Eftersom PFAS används för sina vattenavstötande egenskaper, kan de även 
gömma sig i dessa produkter. 
 
PFAS släpps framförallt ut i naturen under produktionsprocessen. De tas upp i näringskedjan och hittas sedan överallt,  
bland annat hos människor. Vissa per- och polyfluorerade ämnen skadar reproduktionen, verkar hormonstörande och  
kan vara cancerogena. 
 
Det dumma är att dessa kemikalier inte ens behövs. Alternativ till PFAS finns redan på marknaden. Alla  
friluftsmärken måste visa respekt för naturen, avgifta produktionen – och sluta använda PFAS. 
 
Vi vill kunna uppleva naturen utan att förorena den, var med och avgifta friluftsindustrin tillsammans med oss!  
 
Om vi är tillräckligt många som kräver giftfri utrustning kommer friluftsindustrin att lyssna. 
 
Tack för ditt stöd! 
 
Therese Jacobson 
Ekotoxikolog och ansvarig för miljögiftsfrågor  
Greenpeace 

http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=1&ms=NTEwODI4NzMS1&r=MTY1MTA3NzIzMTQ4S0&b=0&j=OTAwNjM3Mjk5S0&mt=1&rt=0
mailto:info.se@greenpeace.org
http://links.mailing.greenpeace.org/servlet/OneClickOptOutServlet?m=51082873&r=MTY1MTA3NzIzMTQ4S0&b=0&j=OTAwNjM3Mjk5S0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=8&ms=NDg1MzcxNTQS1&r=MTc1OTMyOTQ2Njc5S0&b=0&j=ODIxNjU0MjQzS0&mt=2&rj=ODIxNjQ3MTA2S0&rt=0
http://grnpc.org/Ig2cr
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=3&ms=NDk1OTkzNDMS1&r=MTM5MDcyNjk3ODgyS0&b=0&j=NzYyOTkzNDE2S0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=1&ms=NDk1OTkzNDMS1&r=MTM5MDcyNjk3ODgyS0&b=0&j=NzYyOTkzNDE2S0&mt=1&rt=0
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3.3 Insamlingsmetod och avgränsning av 

materialet 

Min huvudsakliga insamlingsmetod är textinsamling. Jag fick en större mängd mejl skickade till mig 

av min kontaktperson och två andra medarbetare på kommunikations- och digitalavdelningen. De 

baserade inte sitt urval på några särskilda premisser utan skickade helt enkelt de senaste mejlen de 

hade tillgång till. Jag valde bort de mejl som innehöll länkar till rörlig bild eftersom jag har avgränsat 

min analys till stillbilder, och jag bestämde mig för att dra gränsen vid mejl som var ca ett år gamla. 

Bland de mejl jag hade fått fanns tolv kampanjmejl och sju insamlingsmejl som uppfyllde dessa 

kriterier. Därför avgränsade jag mitt material till sju mejl av varje typ för att få ett jämnt antal av varje. 

När det gäller kampanjmejlen skedde urvalet slumpmässigt bland de tolv som uppfyllde mina kriterier. 

För att få bakgrundsinformation om mejlen och få reda på hur skrivprocessen går till gjorde jag en 

halvstrukturerad intervju (Karlsson 2012:155) med den person som ansvarar för mejlutskicken. Jag 

hade valt ut teman för intervjun och förberett några huvudfrågor. Utifrån dessa lät jag den 

mejlansvarige berätta ganska fritt om mejlkommunikationen och ställde följdfrågor. Jag har också 

löpande ställt frågor om både texterna och organisationen till andra anställda på Greenpeace i Sverige 

under de två veckor jag var på plats hos dem. 

4 Analysmetod 

I mitt val av analysmetod har jag som sagt inspirerats av Anders Björkvalls undersökning Svensk 

reklam och dess modelläsare, som jag redogjorde för i avsnitt 2.3.1, men jag har anpassat hans 

analysmetod till den här undersökningens material.  

Björkvall använder sig av flera olika analysbegrepp från alla tre metafunktionerna inom SFG, och jag 

har valt att använda mig av ungefär samma begrepp ur den ideationella och interpersonella 

metafunktionen. Jag använder däremot inga begrepp ur den textuella metafunktionen eftersom en 

första närläsning av texterna antydde att det inte var avgörande för läsarens identitet vilka textelement 

som presenterades som viktiga eller mindre viktiga, som ideal eller mer reella, eller som nya eller 

givna för läsaren. Jag gjorde därför bedömningen att dessa begrepp inte skulle säga särskilt mycket om 

texternas modelläsare. Jag använder mig heller inte av attityd med utgångspunkt i appraisal så som 

Björkvall gör. En provanalys visade nämligen att det fanns alltför få manifesta uttryck för attityd i 

texterna, och en appraisalanalys sa därför inte heller tillräckligt mycket om modelläsarna.  

Jag övervägde också att göra en retorisk analys av texterna för att komma åt vilka värderingar som 

uttrycks, vilka huvudargumenten är och vilken typ av argument det främst är frågan om. 

Undersökningen blev dock för omfattande med både SFG- och retorikanalys.  

Nedan följer en beskrivning av den här undersökningens analysbegrepp. Alla exempel är hämtade ur 

undersökningens material, och alla kursiveringar i citat ur materialet är gjorda av mig i förtydligande 

syfte. Jag har inkluderat själva mejltexten, sidfoten och mejlens ämnesrad i analysen, och i den 

språkliga analysen ingår sådant som står skrivet i bilder. 
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4.1 Situationskontexten 

Alla texter verkar i en situationskontext (Hellspong & Ledin 1997:49). För det första är texten kopplad 

till en verksamhet som har ett visst syfte och är knuten till en viss tid och plats (Hellspong & Ledin 

1997:50). För det andra förmedlas texten genom ett visst kommunikationssätt och har i sig ett särskilt 

syfte (Hellspong & Ledin 1997:54). För det tredje ingår vissa deltagare i kommunikationen, och de 

har olika roller: en avsändarroll och en mottagarroll (Hellspong & Ledin 1997:52–53). Avsändare är 

den eller de som står bakom texten och/eller har varit med och producerat den (Hellspong & Ledin 

1997:53). Mottagaren förväntas läsa texten och reagera på den på något sätt – t.ex. ta till sig 

information, fatta ett beslut, göra något eller komma med ett svar – beroende på vad textens syfte är 

(Hellspong & Ledin 1997:52). I samband med situationskontexten blir det också aktuellt att tala om 

genrer (Hellspong & Ledin 1997:54). När det gäller genrebegreppet utgår jag från Blåsjös definition: 

”med genre avser jag typer av skriftligt och muntligt språkbruk som deltagarna i en viss miljö vid en 

viss tid förknippar med vissa syften, former, rollfördelningar etc. och har ett namn för” (2004:8, 

kursivering i original). 

4.2 Texters ideationella funktion 

Här redogör jag för de betydelseskapande resurserna inom den ideationella metafunktionen: 

presuppositioner, processer och deltagare samt modalitet och kodningsorientering. 

4.2.1 Presuppositioner 

Presuppositioner är sådant som förutsätts och tas för givet i texter, och som läsaren därmed förväntas 

känna till och hålla med om. Ett exempel ur undersökningens material är satsen: ”Tillsammans 

kommer vi att kämpa för att fasa ut beroendet av fossila bränslen”. Detta presupponerar att vi är 

beroende av fossila bränslen i och med att beroendet av fossila bränslen står i bestämd form. En metod 

för att testa om något är en presupposition är att negera satsen, eftersom presuppositioner fortsätter att 

gälla även när vi negerar uttalandet. Om vi negerar satsen i exemplet, ”Tillsammans kommer vi inte att 

kämpa för att fasa ut beroendet av fossila bränslen”, hävdar den fortfarande att vi är beroende av 

fossila bränslen. Presuppositioner är dock inte alltid så explicit uttryckta som i det här exemplet, utan 

kan vara mer implicita och underliggande – en hel text kan vara baserad på en rad underförstådda 

antaganden. (Hellspong & Ledin 1997:127) Så här skriver Hellspong och Ledin (1997:127): 

Det som texten utgår från kan ha olika ursprung. Det kan vara omtalat tidigare i samma framställning. 

Det kan också tillhöra de gängse idéerna i den aktuella diskursen. Här finner vi framför allt det senare 

intressant, det som texten inte gör något väsen av utan tyst förväntar sig att läsarna ska känna till och 

instämma i. 

Genom att ta reda på vad som presupponeras i texterna blir det alltså möjligt att diskutera vad 

”modelläsaren förväntas acceptera och sympatisera med” (Björkvall 2003:56). 

4.2.2 Processer och deltagare  

Processer betecknar sådant som äger rum, och de föremål eller personer som på något sätt deltar i 

processer kallas deltagare. De processer som finns i en text säger något om hur den konstruerar sin 

bild av verkligheten. (Hellspong & Ledin 1997:129) Här beskriver jag processer i det språkliga och i 

det visuella. 
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Språkliga processer 

I det språkliga realiseras processer normalt genom ett finit eller infinit huvudverb (Björkvall 2003:62). 

Enligt Holmberg och Karlsson finns fyra språkliga processtyper (2006:78–79): 

 Materiella 

 Mentala 

 Verbala 

 Relationella 

Materiella processer uttrycker att något förändras i den yttre världen, och de beskriver typiskt att 

något eller någon gör något eller att något händer (Holmberg & Karlsson 2006:80). De materiella 

processerna i mitt material uttrycks genom verb som skydda, bidra, ge, göra och avgifta. Jag har även 

valt att betrakta ”bli månadsgivare” som en materiell process, trots att verbet bli vanligtvis signalerar 

en relationell process. Att bli månadsgivare är nämligen något som sker genom en materiell handling, 

t.ex. genom att ringa till Greenpeaces givarservice eller gå in på en viss webbsida och fylla i belopp 

och personuppgifter (Greenpeace i Sveriges webbplats). De materiella processerna är de mest 

dynamiska eftersom de beskriver en förändring i den fysiska världen (Holmberg & Karlsson 2006:80, 

Björkvall 2009:61). 

Mentala processer utspelar sig i vårt inre och betecknar att deltagarna upplever något. Det kan röra sig 

om tankar, sinnesintryck, känslor, önskningar eller beslutande och planering. (Holmberg & Karlsson 

2006:85, 87) De mentala processerna i undersökningens material uttrycks genom verb som t.ex. 

hoppas, se, välja, förknippa och önska. Jag räknar även behöva till de mentala processerna, som i 

frågan ”Behöver du inspiration för ditt inlägg när du postar din selfie?”. Här ser jag det som att 

deltagaren upplever ett behov. 

Verbala processer uttrycker språkligt formulerade skeenden. De innebär enligt Holmberg och 

Karlsson ”att något sägs, antingen rent fysiskt av en person eller mer symbolsikt, av en skylt eller 

liknande” (2006:94). Jag har därför valt att räkna alla processer som uttrycker att något yttras som 

verbala processer, oavsett om det är frågan om ett muntligt eller skriftligt yttrande. Exempel på verbala 

processer i mitt material är uppmana, tacka och fråga. (Skriva och mejla betraktar jag däremot som 

materiella processer eftersom det inte är själva yttringen som beskrivs, utan vilken handling deltagaren 

utför för att kommunicera ett yttrande.) 

Relationella processer beskriver ”hur saker och ting förhåller sig” (Holmberg & Karlsson 2006:89). 

De betecknar ofta att någon eller något är eller har något (Holmberg & Karlsson 2006:89–91). 

Exempel på relationella processer i undersökningens material är vara, existera, ha, stå inför och leva 

med. De relationella processerna är de minst dynamiska då de anger statiska tillstånd (Björkvall 

2009:61). 

Visuella processer 

Även i bilder uttrycks processer av olika slag (Björkvall 2009:62). Dessa visar bland annat vilka 

identiteter som skapas för avbildade personer och som läsaren måste förhålla sig till (Björkvall 

2009:155). 

I narrativa processer uttrycks dynamiska skeenden och förändring. De representeras främst av 

vektorer, d.v.s. linjer som pekar åt ett visst håll. Dessa utgörs av sådant som kroppsdelar, pilar eller 

verktyg. (Björkvall 2009:62, 63) I exempel 4 nedan utgör den avbildade personens ben vektorer som 

uttrycker processen går. 
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 Exempel 4. Narrativ process: ”går” 

 

Konceptuella processer utgörs i sin tur av statiska representationer där t.ex. olika deltagare relateras 

till varandra (Björkvall 2009:62, 71). De konceptuella processerna kan delas in i klassificerande, 

analytiska och symboliska processer (Björkvall 2009:71–72). Klassificerande processer visar hur 

olika deltagare kan klassificeras i relation till andra deltagare, och de uttrycks ofta genom träddiagram 

(Björkvall 2009:72, 74). Analytiska processer visar hur delar relateras till en helhet, t.ex. i kartor. 

Även avbildade personer och de kläder de har på sig kan uttrycka analytiska processer, på så sätt att 

kläderna skapar en identitet för den person som bär dem. (Björkvall 2009:72–73) I exempel 5 nedan 

skapas identiteten ”sportig” genom den avbildade personens sportkläder. I symboliska processer 

tilldelas deltagarna betydelser genom symboliska attribut i deltagarnas närhet (Björkvall 2009:73). 

Personerna i exempel 6 tilldelas betydelsen ”personer som ägnar sig åt vintersport” genom skidorna, 

snowboarden och stjärtlappen intill dem.  

Exempel 5. Analytisk process               Exempel 6. Symbolisk process 

 

Deltagare i visuella processer – individer eller grupp 

De visuella processernas deltagare kan antingen presenteras som individer eller som delar av en grupp. 

Här finns en viss betydelseskillnad: individer engagerar mer och är lättare att identifiera sig med än 

människor som avbildas i grupp (Björkvall 2009:77–82). I exempel 7 nedan presenteras deltagarna 

som enskilda individer, även om flera personer avbildas, medan deltagarna i exempel 8 presenteras 

som en grupp.  

http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=8&ms=NTA2MjU5NTQS1&r=MTM5MDcyNjk3ODgyS0&b=0&j=ODYwNDgzOTM0S0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=1&ms=NDk1OTkzNDMS1&r=MTM5MDcyNjk3ODgyS0&b=0&j=NzYyOTkzNDE2S0&mt=1&rt=0
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Exempel 7. Deltagare som individer                    Exempel 8. Deltagare som grupp 

 

4.2.3 Modalitet och kodningsorientering 

Modalitet är ett sätt att visa förhållningssätt i texter (Björkvall 2009:111) och kodningsorientering 

handlar om hur bilder relaterar till en viss verklighetsuppfattning (Björkvall 2009:113). Här följer en 

beskrivning av språklig och visuell modalitet samt kodningsorientering. 

Språklig modalitet 

Språkhandlingar som presenteras faktiskt, d.v.s. utan modalitet, framställer avsändare som ”säkra på 

sina påståenden eller kraftfulla i sina uppmaningar” (Holmberg & Karlsson 2006:58) men genom att 

använda sig av modalitet kan skribenter modifiera sina yttranden så att det som sägs framställs som 

mer eller mindre sannolikt eller giltigt (Björkvall 2003:54, Holmberg & Karlsson 2006:58). Olika grad 

av modalitet ger därmed läsaren olika mycket utrymme att ifrågasätta det som sägs i texten (Björkvall 

2003:56). Språklig modalitet förekommer inom fyra betydelseskalor: sannolikhet, förpliktelse, 

vanlighet och villighet, och kan uttryckas i en låg, medelhög eller hög grad. Detta sker ofta med hjälp 

av modala hjälpverb eller satsadverbial. (Holmberg & Karlsson 2006:58–66) I tabell 1 presenteras de 

fyra betydelseskalorna och några vanliga hjälpverb och satsadverbial för att uttrycka modalitet på 

respektive skala, samt exempel ur materialet. 

Tabell 1. Modalitetsskalorna och vanliga sätt att uttrycka modalitet (Holmberg & Karlsson 2006:58–68) 

Modalitet uttrycks dock inte bara med hjälp av modala hjälpverb eller satsadverbial, utan kan också 

uttryckas i en extra sats med ett det som subjekt. Detta kallas modalitetsmetafor, och här framställs 

 Låg grad Medelhög grad Hög grad Exempel 

Sannolikhet kan, lär 

nog, kanske 

bör 

troligen, sannolikt 

ska, måste 

säkert, garanterat 

”Vissa PFAS […] kan vara 

cancerogena” (Låg grad) 

Förpliktelse kan bör 

gärna 

ska, måste, behöver 

helst 

”Nu måste vi fortsätta kampen” 

(Hög grad) 

Vanlighet kan (ibland) 

ibland, tillfälligtvis 

brukar (ofta) 

oftast, vanligtvis 

brukar (alltid) 

alltid 

”Längst upp i näringsväven tronar 

de djur vi vanligen förknippar 

med Arktis” (Medelhög grad) 

Villighet kan vill 

helst 

ska, måste 

helst 

”Jag hoppas att du vill hjälpa oss” 

(Medelhög grad) 
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modaliteten som ett faktum snarare än en bedömning eftersom det inte uttrycks explicit vem som gör 

bedömningen. (Holmberg & Karlsson 2006:69) Ett exempel är: ”Det råder inget tvivel om att vi står 

inför vår tids största miljöproblem”. Här uttrycks en hög grad av sannolikhet.  

Kodningsorientering och visuell modalitet 

Bilder kan relatera till en viss verklighetsuppfattning – man talar om olika kodningsorienteringar: en 

naturalistisk, en vetenskapligt-teknologisk, en sinnlig och en abstrakt (Björkvall 2009:113–114). 

Bilder som gör anspråk på att likna den naturalistiska verkligheten har en naturalistisk 

kodningsorientering (Björkvall 2009:114). Vetenskapligt-teknologisk kodningsorientering är det 

frågan om vid exempelvis schematiska illustrationer av atomers uppbyggnad eller arkitektritningar 

(Björkvall 2009:116–117). Vid en sinnlig kodningsorientering används t.ex. färger för att tilltala 

sinnena på olika sätt (Björkvall 2009:117). Den abstrakta kodningsorienteringen förekommer ofta i 

modern konst och är den naturalistiska kodningsorienteringens motsats (Björkvall 2009:117). 

Modalitet kan även uttryckas i det visuella. För naturalistisk kodningsorientering gäller att en bild med 

hög (men inte överdrivet hög) färgmättnad och detaljrikedom, ett inbyggt perspektiv och olika djup, en 

tydlig ljuskälla och olika styrkor på ljuset har en hög modalitet (Björkvall 2009:119–122). Hög 

modalitet innebär här att bilden gör anspråk på att i hög grad representera verkligheten så som vi 

känner den. Personer som avbildas i sådana bilder har därför en hög verklighetsstatus och det finns 

stora möjligheter för läsaren att identifiera sig med dem. (Björkvall 2009:160) 

4.3 Texters interpersonella funktion 

Här beskriver jag den interpersonella metafunktionens betydelseskapande resurser: distans, språk- och 

bildhandlingar samt visuell attityd och engagemang. 

4.3.1 Distans 

Den symboliska distans som uttrycks mellan läsare och avsändare i texter säger något om den relation 

som skapas mellan dem (Björkvall 2003:71). Distans är särskilt intressant att undersöka då 

forskningen menar att det finns en ökad grad av intimisering i vissa offentliga texter. Med intimisering 

menas att gränsen mellan den offentliga och den privata sfären har suddats ut under de senaste 

årtiondena, och att språket i myndighetstexter och reklam, som tidigare påverkades av affärs- och 

myndighetsspråk, har närmat sig det privata samtalet genom bland annat ett personligt tilltal och 

vardagliga ord (Korpus 2008:290–291, Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 2012:16). Här följer en 

beskrivning av språkliga och visuella resurser för att skapa olika grad av distans i texter. 

Språklig distans 

Hur avsändaren tilltalar läsaren och omtalar sig själv skapar olika mycket symbolisk distans mellan 

avsändaren och läsaren (Björkvall 2003:71). Ett direkt tilltal, t.ex. med någon form av pronomenet du 

eller genom en direkt uppmaning, signalerar förtroende, förtrolighet och en fiktivt nära relation som 

om läsaren vore en vän (Hellspong & Ledin 1997:173, Björkvall 2003:71). Detta skapar i sin tur lite 

utrymme för läsaren att vara misstänksam eller kritisk (Hellspong och Ledin 1997:173). Ett tilltal med 

ni kan i sin tur signalera det motsatta mot ett du-tilltal (Björkvall 2003:71).  

Avsändaren kan omtala sig själv på olika sätt, t.ex. med jag vilket erbjuder ett individuellt 

subjektsperspektiv: läsaren kommunicerar med en specifik individ (Hellspong & Ledin 1997:174). 

Omtal med vi kan signalera olika grader av distans beroende på vilka det omfattar: det kan antingen 
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användas om bara avsändaren eller inkludera både avsändaren och läsaren. Vi:et kan också utsträckas 

till att innefatta alla oss människor. (Hellspong & Ledin 1997:174, Björkvall 2003:71). I undersök-

ningens material förekommer alla tre varianterna. När det gäller den första varianten blir det i vissa fall 

tydligt att vi:et endast avser avsändaren eftersom det kontrasteras mot ett du, t.ex. i meningen ”Vi 

behöver din hjälp för att lösa ett av världens största klimatproblem”. I andra fall blir det tydligt 

eftersom det som vi:et gör är något som läsaren knappast deltar i, t.ex. ”Vi har testat utrustning från 

några av världens största friluftsmärken”. I övriga fall räknar jag vi:et som läsarinkluderande. Ett 

exempel på när vi inkluderar alla oss människor är: ”Bottentrålning är kanske den sämsta 

fiskemetoden som vi människor att kommit på”. Avsändaren kan även omtala sig själv med t.ex. 

företagsnamn i stället för ett personligt pronomen. Då skapas en distans till läsaren. (Björkvall 

2003:71) 

Visuell distans 

I det visuella signaleras distans med hjälp av avstånd till de personer som avbildas genom hur dessa 

beskärs (Björkvall 2009:39). Björkvall presenterar tre olika distanser: personlig, social och distanserat. 

Till den personliga distansen hör extrema närbilder, där man endast ser en del av den avbildade 

personens huvud, och vanliga närbilder, där man ser personens huvud och axlar. Dessa signalerar 

intimitet respektive närhet. De extrema närbilderna skapar en mycket nära, personlig relation, och de 

vanliga närbilderna förknippas med ett personligt samtal. (Björkvall 2009:39, 41) 

Nästa steg, social distans, utgörs av tre olika avstånd. För det första finns ett nära medelavstånd där 

avbildade personer beskärs ungefär vid midjan. Här skapas fortfarande en kontakt, men den blir inte 

lika personlig som vid det intima och nära avståndet. För det andra finns ett medelavstånd där 

personerna beskärs vid knäna, och för det tredje finns bilder där personerna ganska precis får plats i 

bilden i helfigur: långt medelavstånd. Vid medelavstånd och långt medelavstånd är symbolisk social 

interaktion fortfarande möjlig. (Björkvall 2009:42) 

I distanserade bilder är det däremot nästan omöjligt att ta kontakt med avbildade personer. Dessa 

upptar mindre än halva bilden. (Björkvall 2009:44) Avståndens uppdelning illustreras i figur 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Distans i bilder (Björkvall 2009:46) 

av-

bildad  intimt  nära nära  medel   långt 

 PERSONLIGT 

SOCIALT 

DISTANSERAT 
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I vissa av materialets bilder avbildas flera personer på olika avstånd. Jag har då valt att räkna med flera 

olika avstånd i samma bild. Ett exempel finns i exempel 9 nedan. Här beskärs kvinnan längst fram vid 

midjan medan övriga personer befinner sig längre bort. Jag räknar därför med både nära medelavstånd, 

långt medelavstånd och distanserat avstånd i samma bild. 

                Exempel 9. Olika avstånd i samma bild 

 

4.3.2 Språk- och bildhandlingar 

Språk- och bildhandlingar är de handlingar vi utför för att förändra en situation eller påverka andra 

genom språklig och visuell kommunikation (Hellspong & Ledin 1997:161, Björkvall 2009:33–37). 

Här beskriver jag de grundläggande språkhandlingarna och de bildhandlingar som finns enligt 

Björkvalls modell.  

Språkhandlingar 

Det har gjorts olika indelningar av de grundläggande språkhandlingarna. Björkvall (2003) och 

Holmberg och Karlsson (2006) delar in dem i fyra kategorier: påståenden, frågor, uppmaningar och 

erbjudanden. Hellspong och Ledin gör en annan indelning: påståenden, frågor, uppmaningar, 

interjektioner och utrop (1997:161–162). Jag har utgått från den senare indelningen eftersom det inte 

förekommer några erbjudanden i undersökningens material, men däremot en del utrop. Jag bortser 

dock från interjektioner eftersom det inte finns några sådana i mitt material, och har alltså delat in 

materialets språkhandlingar i följande fyra kategorier: 

 Påståenden 

 Frågor 

 Uppmaningar 

 Utrop 

Påståenden är den vanligaste språkhandlingen och också den minst interaktiva eftersom den inte 

kräver särskilt mycket respons (Hellspong & Ledin 1997:161, Björkvall 2009:32) – läsaren förväntas 

endast ta till sig och eventuellt acceptera det som påstås (Björkvall 2003:70, Björkvall 2009:32). 

Frågor och uppmaningar kräver mer av läsaren, nämligen ett svar respektive handlande (Holmberg & 

Karlsson 2006:35). Utrop ger uttryck för avsändarens känslor inför något eller syftar till att fånga 

någons uppmärksamhet (Hellspong & Ledin 1997:162). När det gäller frågor finns dels sådana som 

kräver ett faktiskt svar från läsaren, t.ex. när de förekommer i ett formulär eller liknande. Men när det 

inte är fallet kan frågor fylla andra funktioner, t.ex. att skapa igenkänning och kontakt med läsaren. 
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Det gäller särskilt när de har att göra med det privata och det personliga. (Hellspong & Ledin 

1997:163) 

De olika typerna av språkhandlingar har varsitt huvudsakligt, kongruent, uttryckssätt (Holmberg & 

Karlsson 2006:49). Det kongruenta sättet att uttrycka ett påstående är med en påståendesats där finitet 

kommer på andra plats (Holmberg & Karlsson 2006:51). Ett exempel är: ”Vi gjorde det här 

tillsammans”. Det kongruenta uttryckssättet för språkhandlingen fråga är en frågesats där subjektet 

kommer efter finitet (Holmberg & Karlsson 2006:47), t.ex. ”Behöver du inspiration för ditt inlägg när 

du postar din selfie?”. Det kongruenta sättet att uttrycka en uppmaning är med en uppmaningssats som 

inleds med ett verb böjt i imperativ (Holmberg & Karlsson 2006:53), t.ex. ”Ge en gåva idag!”. Utrop 

utmärks typiskt av en ofullständig meningsform och utropstecken (Hellspong & Ledin 1997:162), och 

till utrop räknar jag både fullständiga och ofullständiga satser som avslutas med utropstecken och som 

inte är uppmaningar, t.ex. ”Det är nu det händer!” och ”Tack för det!”. Trots att hälsningsfrasen ”Hej 

NN” avslutas med kommatecken i undersökningens material har jag valt att betrakta även denna som 

ett utrop eftersom den fyller funktionen att fånga läsarens uppmärksamhet. Jag räknar varje fullständig 

huvudsats som en språkhandling, samt de utrop som utgörs av ofullständiga satser. 

Språkhandlingar kan dock uttryckas även på andra sätt, genom grammatiska metaforer (Holmberg & 

Karlsson 2006:49). Exempelvis kan en fråga uttryckas med en påståendesats, eller tvärtom: ett 

påstående kan uttrycks i frågeform. I det senare fallet är det frågan om en retorisk fråga. (Holmberg & 

Karlsson 2006:49, 52) Ett exempel är ”Har klimatkonferensen kommit med hållbara lösningar?”. Här 

förväntas läsaren bekräfta det som yttras, såsom fallet är vid påståenden, och frågan förutsätter att 

informationen är bekant för mottagaren (Holmberg & Karlsson 2006:52). Även uppmaningar kan 

uttryckas genom grammatiska metaforer – med en frågesats eller i form av ett påstående (Holmberg & 

Karlsson 2006:49, 52–54). Ett exempel är frågan ”Så varför inte välja ett nyårslöfte som är lättare att 

följa i år?”. Den kan snarast ses som en uppmaning: ”Välj ett nyårslöfte som är lättare att följa i år!”, 

och jag betraktar denna och liknande frågor som uppmaningar. I mitt material förekommer ofta 

påståendesatser som är helt eller delvis markerade som länkar, t.ex. ”Med din gåva hjälper du vårt 

fortsatta arbete för en giftfri framtid” och ”Om tillräckligt många skriver en hälsning på deras 

Facebooksida kan Haglöfs få en till knuff i rätt riktning”. Här ser jag det som att läsaren uppmanas 

att följa länken och ge en gåva respektive skriva en hälsning, och sådana satser har jag därför valt att 

klassificera som uppmaningar. Just uppmaningar uttrycks ofta genom grammatiska metaforer i 

svenskan. Holmberg och Karlsson menar att ”i praktiken används uppmaningssatser faktiskt mest i 

situationer där antingen talaren har ett tydligt maktöverläge (expert till novis, lärare till elev, förälder 

till barn osv.) eller där i stället relationen är helt jämbördig (vänner emellan)” (2006:53). 

Bildhandlingar 

Visuellt kan endast två kommunikativa handlingar realiseras enligt Björkvalls modell: krav och 

erbjudanden. Krav uttrycks genom att avbildade personer möter läsarens blick, vilket illustreras i 

exempel 10 nedan. När personer ser rakt på läsaren kräver de uppmärksamhet och eventuellt någon typ 

av social interaktion. (Björkvall 2009:36) Om de avbildade personerna däremot inte ser direkt på 

läsaren, som i exempel 11, erbjuds denna snarare att betrakta personerna i bilden och det skapas ingen 

kontakt mellan dem (Björkvall 2003:69, 2009:36). 
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Exempel 10. Bildhandlingen krav          Exempel 11. Bildhandlingen erbjudande 

 

I vissa av materialets bilder som avbildar flera personer möter några av personerna läsarens blick och 

andra inte. Då räknar jag med både ett krav och ett erbjudande i samma bild. Detta illustreras i 

exempel 12 nedan, där mannen längst fram i bilden ser på läsaren medan de andra personerna inte gör 

det. 

                   Exempel 12. Krav och erbjudande i samma bild 

 

4.3.3 Visuell attityd och engagemang 

Kameravinkeln i bilder kan fungera som en betydelseskapande resurs för att uttrycka attityder till 

avbildade människor, företeelser och föremål (Björkvall 2009:49) och för att skapa olika grad av 

engagemang med avbildade personer (Björkvall 2009:54). Här beskrivs de betydelser som kan skapas 

genom olika kameravinklar. 

Attityd 

Attityder i bilder kan signaleras genom den vertikala kameravinkeln på så sätt att den placerar bildens 

betraktare i ett visst läge gentemot avsändaren (Björkvall 2009:49). Vid ett ovanifrån-perspektiv ges 

betraktaren makt. Denna ser då ner på personerna som avbildas. Vid ett underifrån-perspektiv ges i 

stället avsändaren makt, eftersom betraktaren tvingas se upp på de som avbildas. När personerna i 

bilden skildras ur ett öga-mot-öga-perspektiv, som om de befann sig på samma höjd som läsaren, råder 

jämbördighet mellan läsaren och avsändaren. (Björkvall 2009:52) I mitt material finns inga exempel 

på ovanifrån-perspektiv, men de andra två perspektiven illustreras i exempel 13 och 14 nedan.  

http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=1&ms=NDk2ODQzOTgS1&r=ODM3MzE4MDA3ODUS1&b=0&j=NzgwMjQwNzg5S0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=4&ms=NTA0NzE0OTgS1&r=MTc1OTMyOTQ2Njc5S0&b=0&j=ODQxOTY5MTkxS0&mt=1&rt=0
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Exempel 13. Underifrån-perspektiv                  Exempel 14. Öga-mot-öga-perspektiv 

 

Engagemang 

Personer i bilder kan även avbildas ur olika perspektiv på det horisontella planet: framifrån, bakifrån 

eller från sidan. Här används kameravinkeln för att signalera större eller mindre engagemang med 

personerna som avbildas. (Björkvall 2009:54) Ett framifrån-perspektiv uttrycker en hög grad av 

inkludering i fotografens värld och engagemang med dem som avbildas (Björkvall 2009:54). Ett 

bakifrån-perspektiv uttrycker det motsatta: exkludering och inget engagemang (Björkvall 2009:55). 

Ett sidoperspektiv signalerar att de avbildade personerna över huvud taget inte tillhör betraktarens 

värld eller ingår i dennas sociala sammanhang (Björkvall 2009:55). Perspektiven illustreras i exempel 

15–17 nedan.  

Exempel 15. Framifrån-perspektiv                   Exempel 16. Bakifrån-perspektiv 

               

               Exempel 17. Sidoperspektiv  

http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=4&ms=NTA0NzE0OTgS1&r=MTc1OTMyOTQ2Njc5S0&b=0&j=ODQxOTY5MTkxS0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=4&ms=NDgzMDY0ODMS1&r=ODM3MzE4MDA3ODUS1&b=0&j=NjQzMjYxNzIzS0&mt=1&rt=0
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5 Resultat  

Här presenteras undersökningens resultat. I 5.1–5.3 redovisar jag analysens resultat utifrån de 

analysbegrepp jag redogjorde för i avsnitt 4. För varje begrepp redovisar jag också eventuella 

skillnader mellan de båda mejltyperna. Där det behövs ställer jag upp resultatet i siffror i en tabell med 

fördelningen mellan mejltyperna inom parentes. ”I” står då för insamlingsmejl och ”K” för 

kampanjmejl. Eftersom det förekommer betydligt fler bilder som avbildar människor i kampanjmejlen 

(samtliga åtta bilder) än i insamlingsmejlen (tre av sju bilder) säger inte skillnaderna mellan 

mejltyperna särskilt mycket när det gäller de visuella analysbegreppen, och man får ta just det 

resultatet med en nypa salt. Precis som i avsnitt 4 är alla kursiveringar i citat ur materialet gjorda av 

mig för att förtydliga. 

Utifrån det resultat jag presenterar i 5.1–5.3 besvarar jag i 5.4 mina tre frågeställningar: vad förutsätts 

av läsaren, vilken roll tilldelas läsaren och vilken relation skapas mellan texternas läsare och 

avsändare? Till sist, i avsnitt 5.5, presenterar jag de modelläsare som konstrueras i texterna.  

5.1 Situationskontexten 

Här redogör jag för texternas situationskontext. 

Verksamhet 

Den verksamhet som materialets texter ingår i, att be människor stödja Greenpeace, syftar till att få 

läsaren att agera. Verksamheten är knuten till en viss tid: den tidpunkt då mejlet skickas. Detta blir 

ofta tydligt i och med att man ber läsaren engagera sig i en aktuell kampanj eller ge ett ekonomiskt 

bidrag till en aktuell insats från Greenpeaces sida. I två mejl knyts texten till en viss tid på året – jul 

och nyår – i och med formuleringar som ”Ge din julgåva till klimatet” och ”Gott nytt år NN!”. Andra 

knyter an till aktuella händelser som t.ex. klimattoppmötet i Paris i slutet av 2015. Verksamheten är 

också knuten till en viss plats: Greenpeace i Sveriges huvudkontor, som utskicken görs ifrån. De 

aktörer som syns i texternas bilder är mestadels unga människor i fritidskläder och med nordeuropeiskt 

utseende. 

Kommunikationssätt och textsyfte 

Kommunikationssättet är e-post, och texterna har som övergripande syfte att få människor att stötta 

organisationen. De två olika typerna av mejl har sedan varsitt mer precist syfte. Insamlingsmejlens 

huvudsakliga syfte är att samla in pengar till organisationen, vilket yttrar sig i uppmaningar att bli 

månadsgivare eller ge en gåva. Kampanjmejlens främsta syfte är att få läsaren att delta i kampanjer 

som organisationen driver. Detta tar sig uttryck i uppmaningar att t.ex. skriva på en namninsamling, 

dela en kampanj i sociala medier eller skriva ett brev till politiker. Båda mejltyperna har också till 

syfte att tacka läsaren. Det här yttrar sig i att formuleringar som ”Tack för allt ditt stöd!” avslutar varje 

mejl och att det ibland förekommer liknande formuleringar även tidigare i texterna. 

Deltagare 

Kommunikationens deltagare har också olika roller – en avsändarroll och en mottagarroll. Greenpeace 

i Sverige och de enskilda personer som står som avsändare i mejlen har centrala avsändarroller, då det 

är de som står bakom utskicken. Den eller de som faktiskt har skrivit texten, och eventuellt den som 
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har översatt texten om den kommer från en internationell kampanj, har också avsändarroller även om 

dessa personer inte synliggörs för mottagaren. Mottagarrollen innehas av de personer som får 

mejlutskicken. Mottagarna kan utgöras av alla i Greenpeaces mejllista eller vissa segmenterade 

målgrupper, och de förväntas läsa texten och välja om de ska följa uppmaningarna eller inte. 

Genre 

Jag betraktar materialets texter som tillhörande samma genre. De har ett övergripande syfte och 

utmärks av en särskild stil och en liknande form. Deltagarna i kommunikationen har också en viss 

rollfördelning. 

5.2 Den ideationella funktionen 

Här redovisar jag resultatet för de ideationella analysbegreppen: presuppositioner, processer och 

deltagare samt modalitet och kodningsorientering. 

5.2.1 Presuppositioner 

I texterna finns ett antal presuppositioner, både explicita och mer implicita. Till att börja med förväntas 

läsaren vilja ha en bra miljö och en hållbar framtid och förväntas vilja göra skillnad. Det här är de 

huvudsakliga implicita, underliggande presuppositionerna i texterna. De mer explicit uttryckta 

presuppositionerna visar bland annat att läsaren förutsätts hålla med Greenpeace om att fossila 

bränslen inte är bra, att skogar och hav behöver skyddas, att det pågår en global uppvärmning och att 

denna bör bekämpas, att det är bra med förnybar energi, att kommande generationer bör slippa 

skadliga kemikalier och att klimatfrågan är en viktig fråga. Läsaren förutsätts också ha tillräckligt 

mycket pengar för att kunna skänka en del av dem till Greenpeace. I insamlingsmejlen förväntas 

läsaren också vilja bidra och ta ställning, och måste även ingå i den svenska kulturen – hen förutsätts 

ägna sig åt kulturspecifika saker som att fira västerländskt nyår, ha julledighet och ge nyårslöften. I 

kampanjmejlen förväntas läsaren vilja lyckas med sådant som att rädda klimatet och hejda 

konsekvenserna av klimatförändringarna. Kampanjmejlens läsare förutsätts också ha en kamera och ett 

konto på Facebook och eventuellt även på Instagram och Twitter. Hen förutsätts också äga 

friluftsutrustning och ha ett favoritfriluftsmärke. 

Läsaren förutsätts inte ha särskilt stora förkunskaper. Det enda mer specifika hen förutsätts veta är vad 

”Arctic Sunrise” är, i och med formuleringen ”Vill du ge ett bidrag så att vi kan skicka Arctic 

Sunrise till Barents hav i sommar? Din gåva bidrar till att konfrontera destruktiva fiskeflottors 

förstörelse av den unika naturen” i ett kampanjmejl. Här skulle det dock kunna ha kommit ett mejl till 

läsaren i ett tidigare skede av kampanjen som förklarar vad ”Arctic Sunrise” är och hur detta hänger 

ihop, men som inte finns med i mitt material. I övrigt förklaras det mesta i texterna. 

5.2.2 Processer och deltagare 

Språkliga processer 

Så här ser fördelningen av de språkliga processerna ut: 

 

 

 

http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=11&ms=NTEwODI4NzMS1&r=MTY1MTA3NzIzMTQ4S0&b=0&j=OTAwNjM3Mjk5S0&mt=1&rt=0
http://links.mailing.greenpeace.org/ctt?kn=11&ms=NTEwODI4NzMS1&r=MTY1MTA3NzIzMTQ4S0&b=0&j=OTAwNjM3Mjk5S0&mt=1&rt=0
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Tabell 2. Språkliga processer sammanlagt och i insamlingsmejl (I) resp. kampanjmejl (K) 

Textens ”du” (läsaren) Textens ”jag” (avsändaren) 

 Processer Antal Processer Antal 

Materiella 163 (I: 88/ K: 75) Materiella 76 (I: 44/ K: 32) 

Mentala 13 (I: 5/ K: 8) Mentala 17 (I: 5/ K: 12) 

Verbala 5 (I: 0/ K: 5) Verbala 3 (I: 3/ K: 0) 

Relationella 12 (I: 6/ K: 6) Relationella 11 (I: 5/ K: 6) 

Totalt 193 (I: 99/ K: 94) Totalt 107 (I: 57/ K: 50) 

 

Både texternas ”du” och texternas ”jag” kopplas samman med överhängande flest materiella, 

dynamiska processer och inte särskilt många mentala, verbala och relationella. 

De mentala processer som ändå förekommer är ofta kopplade till både textens ”du” och textens ”jag” 

tillsammans. Några exempel är: ”Det kan vi inte acceptera”, ”de djur vi vanligen förknippar med 

Arktis” och ”inte i den utsträckning som vi önskade oss”. 

De verbala processer som kopplas till texternas ”du” utgörs av uppmaningar riktade till läsaren, som 

t.ex. ”Fråga ditt favoritmärke vilka av deras produkter som innehåller PFAS” och ”Uppmana 

president Widodo att sätta stopp för dräneringen och skövlingen av Indonesiens torvmarker”.  

De relationella processerna är, precis som de mentala, ofta kopplade till både textens ”du” och ”jag” 

tillsammans. Ett par exempel är: ”Det råder inget tvivel om att vi står inför vår tids största 

miljöproblem”, ”Vi har den samlade vetenskapen bakom oss” och ”Tänk vad vi kan åstadkomma om 

vi blir ännu fler!”. 

En skillnad mellan mejltyperna är att det uttrycks fem verbala processer som är kopplade till textens 

”du” i kampanjmejlen, och inga alls i insamlingsmejlen. De verbala processerna är som sagt kopplade 

till uppmaningar riktade till läsaren, som t.ex. ”Fråga friluftsmärkena vilka kemikalier de använder”, 

och den typen av uppmaningar förekommer endast i kampanjmejlen. 

När det gäller textens ”jag” förekommer tre verbala processer i insamlingsmejlen men inga alls i 

kampanjmejlen. Två av de verbala processerna utgörs av huvudverbet tacka i formuleringen ”[…] vill 

jag tacka dig” som förekommer i två mejl, och den tredje uttrycks genom verbet be i formuleringen 

”Jag ber dig om ett extra bidrag”. 

Visuella processer 

I det visuella förekommer narrativa processer i fem av femton bilder – två i insamlingsmejl och tre i 

kampanjmejl. De narrativa processer som uttrycks är pekar, häller snö i påse, går och, i två bilder, 

åker skidor. Vektorerna utgörs av avbildade personers armar och ben samt genom en skopa som en 

deltagare använder för att hälla ner snö i en påse. 

De konceptuella processerna i materialets bilder utgörs av analytiska och symboliska processer. De 

analytiska processerna uttrycks genom deltagarnas kläder, och deltagarna tilldelas ofta identiteter som 

”sportig” eller ”friluftsmänniska”. De symboliska processerna ger deltagarna betydelser som t.ex. 

”person som ägnar sig åt vintersport”, ”person som ägnar sig åt skidåkning” och ”person som gör 

utflykter i naturen”. Att deltagarna tilldelas den här typen av identiteter och betydelser beror 

förmodligen på att flera av mejlen rör kampanjen som går ut på att avgifta friluftsindustrin. Om den 
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kampanjen inte hade pågått medan den här undersökningens material skrevs hade just det här resultatet 

kanske blivit ett annat. 

Den skillnad som finns mellan mejltyperna när det gäller konceptuella processer är att avbildade 

personer i båda mejltyperna tilldelas identiteter och betydelser som har att göra med friluftsliv och 

utflykter i naturen, medan de i kampanjmejlen även tilldelas identiteter och betydelser som har med 

sportighet och utövning av vintersport att göra. 

Deltagare i visuella processer – individer eller grupp 

Så här ser fördelningen ut mellan individer och grupper bland de visuella processernas deltagare: 

Tabell 3. Deltagare i visuella processer sammanlagt och i insamlingsmejl (I) resp. kampanjmejl (K) 

 

 

 

 

 

Deltagarna i de visuella processerna presenteras alltså ungefär lika ofta som individer som i grupp. 

Det blir en ganska stor skillnad mellan andelen individer och grupper i respektive mejltyp, men här 

råder som sagt en för stor snedfördelning för att resultatet egentligen ska säga något. 

5.2.3 Modalitet och kodningsorientering 

Språklig modalitet 

Modalitetsmodifieringarna i materialet förekommer både i överordnade och underordnade satser. Det 

finns dock alltid högst en modalitetsmodifiering i varje huvudsats eller ofullständig utropssats, och jag 

räknar därför modalitetsmodifieringarna per språkhandling. De allra flesta språkhandlingarna i 

materialet är faktiska: av de 400 språkhandlingarna (se 5.3.2) sägs 359 helt utan modalitetsmodifier-

ingar. Den modalitet som förekommer fördelar sig så här: 

Tabell 4. Språklig modalitet sammanlagt och i insamlingsmejl (I) resp. kampanjmejl (K) 

 Antal 

Modalitetsskala Låg grad Medelhög grad Hög grad 

Sannolikhet 8 (I: 4/ K: 4)  1 (I) 

Förpliktelse 15 (I: 7/ K: 8) 4 (I: 2/ K: 2) 9 (I: 3/ K: 6) 

Vanlighet  1 (K)  

Villighet  3 (I: 1/ K: 2)  

Totalt 23 (I: 11/ K: 12) 8 (I: 3/ K:5) 10 (I: 4/ K: 6) 

 

Modaliteten är oftast av låg grad och tillhör främst sannolikhets- och förpliktelseskalan. Att den låga 

graden är vanligast beror dock till stor del på att formuleringen ”om du vill komma i kontakt med oss 

kan du mejla info.se@greenpeace.org” finns i sidfoten i samtliga mejl. Detta generar alltså fjorton 

Deltagare Antal 

Individ 5 (I: 1/ K: 4) 

Grupp 6 (I: 2/ K: 4) 

Totalt 11 (I: 3/ K: 8) 

mailto:info.se@greenpeace.org
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förekomster av låg förpliktelsemodalitet. Om man räknar bort dessa är fördelningen nästan helt lika 

mellan låg och hög grad. Samtliga fyra uttryck för medelhög grad av förpliktelse riktar sig till läsaren 

och utgörs alla av satsadverbialet gärna, t.ex. ”Stöd gärna vårt fortsatta arbete”. Dessa finns alla i 

”soft asks” i ett avslutande PS. Fem av nio uttryck för hög grad av förpliktelse riktas till ett 

läsarinkluderande vi och gäller därmed både läsaren och avsändaren. Ett par exempel är: ”Det är därför 

vi måste stoppa det [bottentrålning]!” och ”Vi måste visa dem vilken viktig fråga det här är”. Övriga 

fyra uttryck för hög förpliktelsemodalitet är kopplade till andra aktörer, t.ex. friluftsindustrin och 

Indonesiens regering. Ett exempel är ”Friluftsindustrin måste ta sitt ansvar”. 

Den modalitet som förekommer på sannolikhetsskalan är främst av låg grad och handlar i de flesta fall 

om huruvida kemikalierna som används i tillverkningen av friluftsutrustning är skadliga och 

cancerogena eller inte. Här finns alltså visst utrymme för läsaren att tvivla på hur pass farliga dessa är. 

Det enda fallet av hög grad av sannolikhet utgörs av modalitetsmetaforen ”Det råder inget tvivel om 

att vi står inför vår tids största miljöproblem”. Miljöproblemet syftar på klimatförändringar, och 

informationen presenteras här som ett faktum som läsaren inte ges något utrymme att ifrågasätta. 

De två förekomsterna på villighetsskalan rör läsaren respektive en annan aktör: ”jag hoppas att du vill 

hjälpa oss” och ”istället för att fasa ut brunkolsverksamheten vill nu bolaget sälja den”. 

Den skillnad som finns mellan mejltyperna handlar om förpliktelsemodalitet av hög grad. Denna 

förekommer dubbelt så många gånger i kampanjmejlen som i insamlingsmejlen. Den riktar sig 

dessutom endast till läsaren och avsändaren i insamlingsmejlen, medan den även riktar sig till andra 

aktörer i kampanjmejlen. Det sker vid fyra av sex tillfällen, och ett exempel är ”Indonesiens regering 

och företagen som köper palmoljan måste agera nu…”. Det finns alltså två förekomster av hög 

förpliktelsemodalitet som riktar sig till läsaren och avsändaren i kampanjmejlen, och fördelningen av 

denna är därmed relativt jämn mellan mejltyperna. 

Kodningsorientering och visuell modalitet 

Alla bilder representerar den naturalistiska verkligheten och har därmed en naturalistisk 

kodningsorientering. De bilder som avbildar människor har i det stora hela en hög modalitet – endast i 

en bild i ett insamlingsmejl är den något lägre då bakgrunden är suddig (se exempel 14 på s. 20) – och 

avbildade personer har därför mestadels hög verklighetsstatus. 

5.3 Den interpersonella funktionen 

Här presenteras resultatet för de interpersonella analysbegreppen: distans, språk- och bildhandlingar 

samt visuell attityd och engagemang. 

5.3.1 Distans 

Språklig distans 

Så här fördelar sig materialets tilltal och omtal: 
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Tabell 5. Tilltal och omtal sammanlagt och i insamlingsmejl (I) resp. kampanjmejl (K) 

Tilltal Antal förekomster Omtal Antal förekomster 

Du 117 (I: 67/ K: 50) Vi (endast avsändaren) 61 (I: 27/ K: 34) 

Vi 52 (I: 23/ K: 29) Vi (avsändaren och 

läsaren tillsammans) 

52 (I: 23/ K: 29) 

Förnamn 21 (I: 12/ K: 9) Jag 17 (I: 12/ K: 5) 

  Greenpeace 23 (I: 12/ K: 11) 

Totalt 190 (I: 102/ K: 88) Totalt 153 (I: 74/ K: 79) 

 

Det allra vanligaste sättet att tilltala läsaren är med någon form av pronomenet du. Det är även vanligt 

att låta läsaren ingå i ett vi tillsammans med avsändaren. Ofta blir det tydligt att detta är fallet genom 

en kombination med adverbet tillsammans, som i satsen ”Tillsammans kan vi få friluftsindustrin att 

tänka om”. Detta gör tilltalet ännu mer inkluderande. Ibland inkluderar vi:et alla oss människor. Ett 

exempel är våra i formuleringen ”Vårt arbete för att bekämpa den globala uppvärmningen och skydda 

våra hav och skogar finansieras helt och hållet av gåvor från personer som du”, som finns i sidfoten i 

sex av mejlen. Några andra exempel är: ”Bottentrålning är kanske den sämsta fiskemetoden som vi 

människor att kommit på”, ”[…] längst upp i näringsväven tronar de djur vi vanligen förknippar med 

Arktis […]”och ”Fluorkarbonerna ackumuleras i naturen och våra kroppar […]”. 

Avsändaren omtalar oftast sig själva med vi, ibland som Greenpeace och ingår även i det 

läsarinkluderande vi:et. I vissa fall finns ett jag där en specifik medarbetare på Greenpeace träder fram 

som avsändare. I de fall där avsändaren omtalar sig själva med Greenpeace skapas en distans till 

läsaren, men detta omtal är inte särskilt vanligt jämfört med omtalet med olika personliga pronomen. 

En skillnad mellan mejltyperna vad gäller tilltal är att läsaren tilltalas med du något oftare i 

insamlingsmejlen än i kampanjmejlen. I de senare ingår läsaren i stället något oftare i ett vi 

tillsammans med avsändaren. I insamlingsmejlen finns även en högre grad av tilltal över lag än i 

kampanjmejlen. Läsaren tilltalas 102 gånger i insamlingsmejlen och 88 gånger i kampanjmejlen. 

Insamlingsmejlen är dock något längre (319,7 jämfört med 310,9 ord i snitt) och skillnaden blir därför 

inte markant i förhållande till mejlens längd. 

När det gäller skillnader i omtal finns ett ”jag” i mycket högre utsträckning i insamlingsmejlen än i 

kampanjmejlen. I insamlingsmejlen omtalar avsändaren sig själva med jag tolv gånger, och i 

kampanjmejlen endast fem gånger. Läsaren har alltså en specifik person som kommunikationspartner i 

högre utsträckning i insamlingsmejlen än i kampanjmejlen. 

Visuell distans 

Så här fördelar sig den visuella distansen i bilderna: 
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Tabell 6. Visuell distans sammanlagt och i insamlingsmejl (I) resp. kampanjmejl (K) 

Distans Antal förekomster 

Personlig distans 
Intimt 0 

Nära 1 (K) 

 

Social distans 

Nära medelavstånd 3 (I: 2/ K: 1) 

Medelavstånd 2 (I: 1/ K: 1) 

Långt medelavstånd 5 (I: 1/ K: 4) 

Distanserat 4 (I: 0/ K: 4) 

Totalt 15 (I: 4/ K: 11) 

 

I de flesta bilderna finns en social distans till avbildade personer. Det skapas alltså för det mesta en 

symbolisk kontakt mellan läsaren och avsändaren, men det rör sig oftast inte om någon nära, personlig 

relation – det förekommer endast ett fall av personlig distans i materialet. I fyra av bilderna finns ett 

distanserat avstånd och i dessa bilder skapas ingen kontakt med de distanserade personerna. 

Skillnaden mellan mejltyperna är att det finns ett distanserat avstånd i fyra av kampanjmejlens bilder, 

men i insamlingsmejlen finns inga distanserade bilder alls. I insamlingsmejlen är nära medelavstånd 

vanligast, medan kampanjmejlens bilder över lag är mer distanserade. Här råder dock som sagt en för 

stor snedfördelning för att resultatet ska bli tillförlitligt. 

5.3.2 Språk- och bildhandlingar 

Språkhandlingar 

Materialets språkhandlingar fördelar sig på följande sätt: 

Tabell 7. Språkhandlingar sammanlagt och i insamlingsmejl (I) resp. kampanjmejl (K) 

 

 

 

 

 

 

 

De allra flesta språkhandlingarna utgörs alltså av påståenden vilket ligger i linje med att detta generellt 

är den vanligaste typen av språkhandling. Läsaren förväntas ta till sig och eventuellt acceptera det som 

påstås.  

I texterna finns också relativt många uppmaningar, 83 st, och av dessa utgörs 60 av direkta 

uppmaningar. Eftersom uppmaningar ofta uttrycks genom grammatiska metaforer i svenskan kan detta 

förmodligen betraktas som en hög andel. Alla direkta uppmaningar utom fyra görs dessutom helt utan 

Språkhandlingar Antal 

Påståenden 260 (I: 128/ K: 132) 

Frågor 4 (I: 2/ K: 2) 

Uppmaningar 83 (I: 41/ K: 42), varav 60 direkta (I: 29/ K: 31) 

Utrop 53 (I: 28/ K: 25), varav 33 ofullständiga satser (I: 18/ K: 15) 

Totalt 400 (I: 199/ K: 201) 
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modalitetsmodifieringar. De fyra som sägs med förpliktelsemodalitet uttrycker en medelhög grad 

genom satsadverbialet gärna och återfinns i ”soft asks” (se 5.2.3). 

De kongruenta frågor som finns i materialet och som riktar sig till läsaren kräver inte ett faktiskt svar 

eftersom det inte är meningen att läsaren ska svara på mejlen utan syftar snarast till att skapa kontakt 

och igenkänning, särskilt som de har att göra med det privata och det personliga. Ett exempel är frågan 

”Är du full av energi och optimism efter Julledigheten? [sic]”. 

Utropen i texterna används både för att fånga läsarens uppmärksamhet, t.ex. i formuleringen ”Hej NN” 

som inleder varje mejl, och för att uttrycka avsändarens känslor i formuleringar som ”Detta är 

oroväckande!” och ”Tack för ditt stöd!”. 

Som jag nämnde i avsnittet ”Analysmetod” räknar jag varje fullständig huvudsats som en 

språkhandling plus de ofullständiga satser som avslutas med utropstecken, vilka jag betraktar som 

utrop. 33 av de 53 utropen utgörs av sådana ofullständiga satser. Det här gör att antalet 

språkhandlingar är något fler än antalet syntaktiska meningar. I materialet förekommer även sex 

ofullständiga satser som inte avslutas med utropstecken. Dessa utgörs oftast av en fristående 

nominalfras, och jag ser dem inte alls som språkhandlingar.  

Det råder knappt någon skillnad alls mellan andelen språkhandlingar i de olika typerna av mejl. 

Bildhandlingar 

Så här fördelar sig bildhandlingarna: 

Tabell 8. Bildhandlingar sammanlagt och i insamlingsmejl (I) resp. kampanjmejl (K) 

 

 

 

 

 

När det gäller bildhandlingar förekommer åtta erbjudanden och fem krav. Det som krävs av läsaren, 

förutom uppmärksamhet, är förmodligen att hen ska ge pengar respektive delta i en kampanj, beroende 

på mejltyp. Detta går det att sluta sig till genom situationskontexten – texternas respektive syften är 

som sagt att samla in pengar till organisationen och att få läsaren att delta i kampanjer som 

organisationen driver. De visuella kraven kombineras också med språkliga uppmaningar. 

Det råder ingen större skillnad mellan andelen bildhandlingar i de olika typerna av mejl. 

5.3.3 Visuell attityd och engagemang 

Attityd 

Så här ser fördelningen av visuell attityd ut: 

 

 

 

 

Bildhandlingar Antal 

Krav 5 (I: 1/ K: 4) 

Erbjudande 8 (I: 2/ K: 6) 

Totalt 13 (I: 3/ K: 10) 
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Tabell 9. Attityd sammanlagt och i insamlingsmejl (I) resp. kampanjmejl (K) 

 

 

 

 

 

 

När det gäller attityd avbildas personerna i tio av elva bilder som om de befann sig i samma höjd som 

läsaren – ur ett öga-mot-öga-perspektiv. Endast en bild har ett underifrån-perspektiv där läsaren ser 

upp på avbildade personer, och det finns inga bilder med ovanifrån-perspektiv.  

En skillnad mellan mejltyperna är att det finns en bild med underifrån-perspektiv i kampanjmejlen, 

men inga alls i insamlingsmejlen. 

Engagemang 

Engagemanget med avbildade personer fördelar sig så här: 

Tabell 10. Engagemang sammanlagt och i insamlingsmejl (I) resp. kampanjmejl (K) 

 

 

 

 

 

 

Sex av elva bilder är tagna ur ett framifrån-perspektiv. Här skapas en hög grad av engagemang och 

inkludering i fotografens värld. I tre bilder avbildas personerna rakt från sidan, i en bild snett från 

sidan, och i en bild finns ett bakifrån-perspektiv. Här finns endast ett litet engagemang eller inget alls 

med personerna i bilderna. Bilderna där personerna avbildas rakt från sidan ingår alla i kampanjen som 

syftar till att avgifta friluftsindustrin, och dessa personer har alltså eventuellt på sig kläder som 

innehåller skadliga kemikalier (se exempel 17 på s. 20). Sidoperspektivet kombineras i de här bilderna 

med långt medelavstånd respektive distanserat avstånd, och läsaren erbjuds varken att engagera sig 

eller interagera med dessa personer – de är inte alls en del av läsarens värld eller sociala sammanhang.  

När det gäller skillnader mellan mejltyperna finns inga bilder med sidoperspektiv i insamlingsmejlen, 

men i kampanjmejlen finns alltså fyra sådana: tre där personerna avbildas rakt från sidan och en där 

personerna avbildas snett från sidan. 

5.4 Svar på frågeställningarna 

Här besvarar jag, utifrån analysresultatet i 5.1–5.3, undersökningens tre frågeställningar: vad förutsätts 

av läsaren, vilken roll tilldelas läsaren och vilken relation skapas mellan texternas läsare och 

avsändare? De båda mejltyperna är mycket lika varandra, och här besvarar jag frågeställningarna mer 

Perspektiv Antal 

Öga-mot-öga-perspektiv 10 (I: 3/ K: 7) 

Underifrån-perspektiv 1 (K) 

Ovanifrån-perspektiv 0 

Totalt 11 (I: 3/ K: 8) 

Perspektiv Antal 

Framifrån-perspektiv 6 (I: 2/ K: 4) 

Bakifrån-perspektiv 1 (I) 

Sidoperspektiv 4 (I: 0/ K: 4) 

Totalt 11 (I: 3/ K: 8) 
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övergripande för de båda mejltyperna utan att göra skillnad på dem i någon större utsträckning. Det 

gör jag däremot när jag presenterar modelläsarna i avsnitt 5.5. 

5.4.1 Vad förutsätts av läsaren? 

De presuppositioner som finns i texterna visar att läsaren förutsätts hålla med Greenpeace om t.ex. att 

fossila bränslen inte är bra, att skogar och hav behöver skyddas, att det pågår en global uppvärmning 

och att denna bör bekämpas samt att klimatfrågan är en viktig fråga. Hen förutsätts också vilja ha en 

bra miljö och en hållbar framtid och förväntas vilja göra skillnad. Läsaren förutsätts alltså sympatisera 

med Greenpeace i flera av de centrala frågor organisationen driver och förväntas instämma i 

diskursens allmänna idéer. Läsaren förutsätts även ha tillräckligt mycket pengar för att kunna skänka 

en del av dem till Greenpeace, och förutsätts inte ha särskilt stora förkunskaper. I insamlingsmejlen 

förväntas läsaren också vilja bidra och ta ställning, och förutsätts ingå i den svenska kulturen. I 

kampanjmejlen förväntas läsaren vilja lyckas med sådant som att rädda klimatet och hejda 

konsekvenserna av klimatförändringarna. Kampanjmejlens läsare förutsätts också ha en kamera och ett 

konto på Facebook och eventuellt även på Instagram och Twitter. Hen förutsätts även äga 

friluftsutrustning och ha ett favoritfriluftsmärke. 

5.4.2 Vilken roll tilldelas läsaren? 

En aktiv eller passiv läsare? 

Läsaren tilldelas mestadels en aktiv aktörsroll i och med att texternas ”du” kopplas samman med 

överhängande flest materiella, dynamiska processer. Inte särskilt mycket fokus läggs vid vad läsaren 

upplever, yttrar, är eller har. Även den relativt höga andelen uppmaningar, varav många är direkta och 

nästan uteslutande sägs helt utan modalitet, tilldelar läsaren en aktiv roll.  

I det visuella förekommer dock narrativa processer endast i fem av femton bilder, vilket skapar en mer 

passiv roll för läsaren att identifiera sig med. När det gäller bildhandlingar förekommer dessutom åtta 

erbjudanden och endast fem krav, vilket mestadels tilldelar läsaren en passiv roll som betraktare. 

En välvillig eller skeptisk läsare? 

Att det allra mesta sägs helt utan modalitet i det språkliga gör att avsändaren framstår som säker och 

kraftfullt uppmanande, och det finns inte särskilt mycket utrymme för läsaren att tvivla och ifrågasätta. 

Läsaren förväntas därmed acceptera det som sägs och följa uppmaningarna. Av texternas nio uttryck 

för hög grad av förpliktelse riktas fem till det läsarinkluderande vi:et. Det finns alltså några extra 

kraftfulla uppmaningar till läsaren i texterna.  

Även det faktum att texterna har ett direkt tilltal tyder på en välvillig läsare. Ett direkt tilltal signalerar 

nämligen förtroende och förtrolighet vilket som sagt skapar lite utrymme för läsaren att vara 

misstänksam eller kritisk, enligt Hellspong och Ledin (1997:173). 

5.4.3 Vilken relation skapas mellan texternas läsare och avsändare? 

Distans och grad av engagemang 

För det mesta skapas en närhet till läsaren genom ett personligt tilltal med du eller läsarens förnamn 

och genom att läsaren i relativt stor utsträckning inkluderas i ett vi där även avsändaren ingår. 

Hellspong och Ledin menar att ”det är ett vanligt grepp i reklam och propaganda att låta vi växa och 

bygga upp en språklig gemenskap som omfattar alla deltagare” (1997:174, kursivering i original). 

Avsändaren omtalar också oftast sig själva med personliga pronomen. De frågor som finns i texterna 
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och som riktar sig till läsaren signalerar också en nära relation mellan avsändaren och läsaren eftersom 

de ofta har att göra med det privata och det personliga och snarast syftar till att skapa kontakt och 

igenkänning. Att det som läsaren känner, tänker, är och har ofta delas med avsändaren kan kanske 

också antyda närhet och inkludering.  

I det visuella finns endast en förekomst av personlig distans. Det vanligaste är i stället social distans 

där det visserligen skapas en kontakt mellan läsaren och avsändaren, men ingen nära, personlig 

relation. 

Mestadels skapas en hög grad av engagemang och inkludering i fotografens värld genom en relativt 

stor andel bilder med framifrån-perspektiv. Personerna i bilderna avbildas dock i fem fall som 

individer och i sex fall som grupp, och ur den här aspekten skapas olika mycket engagemang med 

avbildade personer. 

Maktförhållande och identifikationsmöjlighet 

Att nästan alla personer i bilderna avbildas som om de befann sig i samma höjd som läsaren – ur ett 

öga-mot-öga-perspektiv – gör att det råder maktbalans mellan avsändaren och läsaren. Det här 

samspelar med det läsarinkluderande vi:et i det språkliga där läsaren har en jämlik relation till 

avsändaren: läsaren erbjuds att vara en av dem och identifiera sig med dem.  

Det finns också stora möjligheter för läsaren att identifiera sig med avbildade personer eftersom de 

mestadels har en hög verklighetsstatus i och med att alla bilder som avbildar människor har en hög 

eller relativt hög naturalistisk modalitet. Flera av dessa personer tilldelas identiteter och betydelser 

som har att göra med friluftsliv och vintersport genom analytiska och symboliska processer, och de 

flesta är unga och har ett nordeuropeiskt utseende. Personerna i bilderna avbildas dock som sagt lika 

ofta som individer som i grupp, och här varierar läsarens möjlighet att identifiera sig med avbildade 

personer. 

Som nämnts i avsnittet ”Analysmetod” används enligt Holmberg och Karlsson direkta uppmaningar i 

svenskan mest i situationer där avsändaren har ett tydligt maktöverläge eller där relationen är helt 

jämbördig, t.ex. mellan vänner (2006:53). Här lutar det snarast åt det senare eftersom analysen i övrigt 

pekar mot en jämlik och nära relation mellan läsaren och avsändaren.  

5.5 Modelläsarna 

Här presenteras de modelläsare som konstrueras i texterna och som faktiska läsare erbjuds att 

identifiera sig med. De båda mejltyperna är som sagt mycket lika varandra, men det finns vissa 

skillnader och jag presenterar därför varsin modelläsare för respektive typ av mejl. 

5.5.1 Insamlingsmejlens modelläsare 

Insamlingsmejlens modelläsare håller med Greenpeace om sådant som att klimatfrågan är en viktig 

fråga och att den globala uppvärmningen bör bekämpas. Hen vill även ha en bra miljö och vill göra 

skillnad, bidra och ta ställning. Hen har också tillräckligt mycket pengar för att kunna skänka en del av 

dem till Greenpeace. Modelläsaren ingår även i den svenska kulturen – hen firar jul och västerländskt 

nyår och brukar ge nyårslöften.  

Modelläsaren är en handlande person som gör saker fysiskt snarare än att tänka, känna, vara och ha 

saker, och hen följer sannolikt Greenpeaces uppmaningar. Hen accepterar det Greenpeace säger som 



32 

 

sant utan att vara misstänksam eller ifrågasätta särskilt mycket, och förväntas inte ha några 

förkunskaper om de ämnen texterna behandlar. 

Modelläsaren har en nära, personlig och jämlik relation till Greenpeace. Hen engagerar sig och 

identifierar sig med dem, och hen identifierar sig i viss utsträckning med friluftsmänniskor. 

Modelläsaren är också relativt ung och ser troligtvis nordeuropeisk ut. 

5.5.2 Kampanjmejlens modelläsare 

Kampanjmejlens modelläsare håller med Greenpeace om sådant som att klimatfrågan är en viktig 

fråga och att den globala uppvärmningen bör bekämpas. Hen vill även ha en bra miljö och vill göra 

skillnad och lyckas med saker. Hen har också tillräckligt mycket pengar för att kunna skänka en del av 

dem till Greenpeace. Modelläsaren äger även friluftsutrustning och har ett favoritfriluftsmärke, och 

hen har en kamera och ett konto på Facebook och kanske även på Instagram och Twitter.  

Modelläsaren är en aktiv person som gör saker fysiskt snarare än att tänka, känna, vara och ha saker, 

och hen följer sannolikt Greenpeaces uppmaningar. Hen accepterar det Greenpeace säger som sant 

utan att vara misstänksam eller ifrågasätta särskilt mycket, och förväntas inte ha särskilt stora 

förkunskaper om de ämnen texterna behandlar. 

Modelläsaren har en nära, personlig och jämlik relation till Greenpeace. Hen engagerar sig och 

identifierar sig med dem relativt mycket, och hen identifierar sig i viss utsträckning med 

friluftsmänniskor och sportiga personer. Modelläsaren känner dock inget engagemang alls med de 

personer i bilderna som kanske har på sig kläder som innehåller skadliga kemikalier – dessa personer 

tillhör över huvud taget inte modelläsarens värld. Modelläsaren är också relativt ung och ser troligtvis 

nordeuropeisk ut. 

6 Diskussion 

De modelläsare som skapas i texterna sympatiserar redan med organisationen. De accepterar det som 

Greenpeace säger och delar ofta deras synsätt i de centrala frågor organisationen driver. En mer kritisk 

verklig läsare kan alltså inte riktigt identifiera sig med de läsare som skapas i texterna, och det är 

därför mindre sannolikt att en sådan läsare följer texternas uppmaningar. Den ena modelläsaren ingår 

dessutom i en viss kultur och den andra använder sociala medier. De flesta personerna i bilderna är 

också unga människor med nordeuropeiskt utseende, och de kopplas ofta till en friluftsstil. Här kan det 

finnas utrymme för anpassningar om man vill bli mer inkluderande och nå en ännu bredare målgrupp 

som i högre grad involverar t.ex. människor från olika kulturer och med olika geografisk härkomst och 

stil, äldre människor och personer som inte använder sociala medier. Även Molander diskuterar 

inkludering i sin uppsats och efterlyser forskning om ”hur man får en text att vända sig till en så bred 

grupp som möjligt, utan att utesluta någon” (2014:20). Enligt mig skulle sådan forskning helt klart 

vara intressant. 

Texternas adressivitet realiseras tydligt i och med ett direkt tilltal till läsaren, och i texterna skapas en 

fiktivt nära relation mellan läsaren och avsändaren genom flera olika betydelseskapande resurser. Det 

finns ett personligt tilltal och omtal, frågor som anspelar på det privata och många direkta 

uppmaningar. Avsändaren framställs snarast som en nära vän till modelläsaren som hen ska lita på och 
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känna förtroende för, och modelläsaren ges inte särskilt mycket utrymme att vara misstänksam eller 

distansera sig. Här finns en koppling till intimiseringen av språket i bland annat myndighetstexter och 

reklam under de senaste årtiondena (Korpus 2008:290–291, Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 

2012:16). Undersökningens texter påverkas alltså av sociala och textuella normer för hur övertygande 

texter, såsom reklamtexter, brukar se ut. Men kan relationen mellan läsare och avsändare bli alltför 

nära? Den personliga, förtroliga relation som skapas i undersökningens texter riskerar kanske att 

skrämma bort verkliga läsare som inte vill känna sig intvingade i en viss roll: rollen som Greenpeaces 

goda vän. Den här rollen skulle kanske också kunna göra att läsaren känner sig tvungen att agera, för 

vem vill svika en vän?  

Kombinationen av många faktiska direkta uppmaningar och förekomster av hög förpliktelsemodalitet 

bidrar också till att göra texterna väldigt krävande och uppfordrande, och läsare som inte vill känna sig 

tvingade att agera kanske backar. Den här typen av texter får dock inte vara för försiktiga heller – 

läsaren ska trots allt övertygas att agera och det måste framgå tydligt vad avsändaren vill med texterna. 

Denna balansgång för att hitta en lagom uppfordrande text menar jag kan vara värd att undersöka mer. 

Alla mejlen är slående lika varandra och det finns inte många skillnader mellan de båda mejltyperna. 

De innehåller t.ex. nästan exakt lika många av respektive språkhandling vardera. Detta är 

anmärkningsvärt med tanke på att de som skriver mejlen inte använder någon fast mall. Men 

likheterna beror förmodligen på de informella ”best practices” som skribenterna har utvecklat, precis 

som Greenpeace säger. Hur som helst blir den intertextuella kopplingen till tidigare texter tydlig här: 

skribenterna styrs av de normer som har uppstått kring texterna inom organisationen. Det här stämmer 

överens med dialogismens tankar om att skribenter till viss del styrs av delade normer och kunskaper 

(Blåsjö 2004:37). Att mejlen är så pass lika sinsemellan skulle dock kunna vara problematiskt. 

Mottagarna kanske till sist tröttnar på att läsa mejlen när dessa alltid ser likadana ut och i värsta fall 

slutar engagera sig. Eftersom skribenter trots allt inte är helt styrda av normer, och eftersom genrer 

utvecklas (Blåsjö 2004:37), kan man kanske tänka sig en variation i och en utveckling av texterna. 

I texterna finns ofta ett samspel mellan vad som uttrycks i det språkliga och i det visuella, men det 

finns också vissa motsättningar. Den största kontrasten är att det skapas en mycket nära, personlig 

relation mellan läsaren och avsändaren i det språkliga, medan det endast förekommer ett fall av 

personlig distans i bilderna. I det språkliga erbjuds läsaren också att identifiera sig med avsändaren 

genom ett läsarinkluderande vi, vilket visserligen samspelar med det frekventa öga-mot-öga-

perspektivet i bilderna, men det motsägs också till viss del av att personerna i bilderna avbildas som 

individer lika ofta som i grupp. En större andel individer hade erbjudit läsaren större 

identifikationsmöjlighet och engagerat mer. I det språkliga tilldelas läsaren en aktiv roll och uppmanas 

starkt till handling medan bilderna uttrycker fler erbjudanden än krav, vilket tilldelar läsaren en mer 

passiv roll. Avsändaren framstår också som aktiv i det språkliga, men det förekommer få narrativa 

processer i bilderna vilket skapar en mer passiv roll för läsaren att identifiera sig med.  

Björkvall finner också skillnader mellan olika textelement i sin undersökning. Här gäller det dock 

placeringen av olika element i annonserna utifrån vad som presenteras som ideal respektive reellt, och 

Björkvall gör iakttagelsen att placeringen av skriftelement verkar vara mer fri än placeringen av bilder 

och att skriftmodaliteten eventuellt har andra konnotationer än bilder i reklamtexter (2003:182). Det 

här antyder alltså att skrift och bild kanske inte alltid måste uppnå en fullkomlig överensstämmelse 

enligt den systemisk-funktionella grammatikens beskrivning, och man kan fråga sig hur viktig en 

sådan överensstämmelse är. Detta kan vara något för framtida forskning att ta reda på. 
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7 Metod- och materialreflektion 

Analysmetoden har för det mesta fungerat bra för att besvara undersökningens frågeställningar och 

uppfylla syftet. Ett problem var att jag inte kom åt värderingar i texterna. Här tror jag att en retorisk 

analys, som jag blev tvungen att välja bort på grund av att det blev för omfattande, skulle ha fungerat 

bra och varit givande. Genom en sådan skulle man bland annat kunna få syn på vilka värderingar som 

uttrycks. Man skulle också kunna se vilka teser texterna driver, vilka argument som framförs och vilka 

retoriska strategier avsändaren använder för att övertyga läsaren. Även Björkvall menar att en retorisk 

analys skulle kunna användas för att beskriva texters modelläsare (2003:55). 

Den här undersökningen har haft ett textinternt fokus och jag har inte tagit reda på hur faktiska läsare 

uppfattar texterna. Det skulle eventuellt kunna ses som en brist i analysmetoden. Greenpeace själva 

gör dock läsarundersökningar för att få reda på hur organisationen uppfattas, och jag hoppas att den 

här undersökningens resultat kan komplettera dessa. Det hade också varit intressant att vara med när 

ett mejl skrevs för att se hur det går till, men jag hade inte tänkt mig något etnografiskt perspektiv i 

den här undersökningen och gjorde därför inga observationer. 

När det gäller materialet finns som sagt en viss snedfördelning mellan hur många bilder som avbildar 

människor i insamlingsmejlen respektive kampanjmejlen. Som jag nämnde i inledningen till 

resultatavsnittet gör detta att jämförelsen mellan mejltyperna inte säger så mycket när det gäller de 

visuella betydelseskapande resurserna. Här kunde jag aktivt ha valt ut mejl så att fördelningen blev 

jämnare i stället för att göra ett slumpvis urval bland kampanjmejlen. Jag fick nämligen några 

kampanjmejl med bilder som inte avbildade människor, och hade jag valt några sådana hade jag fått en 

jämnare fördelning. Jag la dock märke till snedfördelningen först när jag hade analyserat hela 

materialet och skulle jämföra mejltyperna. 

De typer av texter som hittills har varit föremål för modelläsaranalys är bland annat reklamannonser, 

texter i trädgårdshandböcker, banktexter och nu även mejl från en ideell organisation. Nu återstår för 

framtida forskning att göra modelläsaranalyser av ännu fler olika texttyper och, om det verkar 

fruktbart, undersöka olika retoriska strategiers betydelse i skapandet av modelläsaren. 
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