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Abstrakt
Den här uppsatsens syfte är att undersöka vilka diskurser som finns i reklamannonser för
resebolag. Frågeställningen anknyter till något som kallas för konsumentkultur: föreställningen
om att den moderna människan konstruerar sin identitet utefter de konsumtionsval som han
eller hon gör. Den analysmodell som används bygger på en grammatikteori som heter
systemisk-funktionell grammatik, vilken pekar ut betydelse och funktion som språkets centrala
delar.
Resultatet visar att reklamannonserna utnyttjar konsumentkulturen genom att sätta läsaren i
fokus och presentera en rad olika valmöjligheter för honom eller henne; erbjudandena sträcker
sig i ett spann mellan lugna och aktiva upplevelser för att nå ut till så många som möjligt.
Diskursen är säljande och går ut på att ge läsaren makten att själv få välja, det vill säga
konstruera sin egen identitet.

1. Inledning
I det moderna samhället väljer vi till stor del våra livsstilar själva. Det här identitetsskapandet
är nära förknippat med kommersialisering och konsumtion. Reklam i sin tur är ett verktyg för
att få människor att konsumera varor och tjänster; i en kultur som i hög utsträckning är
uppbyggd kring konsumtion används dessa varor och tjänster bland annat för att upprätthålla
identiteter och social status. Man kan tala om en så kallad konsumentkultur.
I en konsumentkultur är frihet detsamma som rätten till ett fritt val av produkt, d.v.s. frihet att själv
definiera sina privata och individuella behov (Björkvall 2003:10).

I konsumentkulturen så erbjuder reklamen livsstilar som står redo för den moderna människan
som alltid måste välja (ibid). Men hur går reklamen tillväga för att utnyttja människans ständiga
valmöjligheter i fråga om att skapa identitet? Det ska undersökas närmare i denna uppsats.
Den språkvetenskapliga ramen för uppsatsen är sociosemiotik, vilket innebär ett synsätt på
det mänskliga språket som bara ett av många betydelsesystem. Inom denna gren menar man att
kommunikation alltid är betydelseskapande och socialt orienterat, oavsett om det uttrycks
verbalt, skriftligt eller visuellt. Ofta samverkar olika av dessa så kallade semiotiska modaliteter
för att tillsammans skapa betydelse (Björkvall 2009:12–13). Den typen av text kallas för
multimodal och är särskilt vanlig inom reklamen, vilket gör att det sociosemiotiska synsättet
lämpar sig bra för att analysera just reklam.
Diskurs som begrepp handlar om när olika system av betydelser tillsammans formar ett
”samtal” där vissa uttryck och kunskaper blir accepterade och andra inte. Ser man på dessa
diskurser med en kritisk blick kan det vara möjligt att hitta underliggande samband och mönster
som först inte uppfattats med blotta ögat (Nord 2011b:156–159). Det är med hjälp av SFG som
modell som jag i den här uppsatsen ämnar undersöka förhållandet mellan reklam, identitet och
diskurs.
Huruvida den omnämnda konsumentkulturen är av ondo eller inte överlåter jag till läsaren
att själv ta ställning till; i Björkvall (2003:9) belyser man både den marknadsliberala synvinkeln
där konsumentkulturen blir ett verktyg för fria val på en fri marknad, medan den å andra sidan
kan ses som en bidragande faktor till ett materialistiskt samhälle där pengar tillåts styra och
ägande och konsumtion blir synonymt med att ”vara någon”. Men oavsett perspektiv så är ändå
konsumtion och reklam något vi som lever i ett modernt samhälle måste förhålla oss till på ett
eller annat sätt. Därför är det alltid av intresse att undersöka hur dessa medier förhåller sig till
samhällets konsumentkultur.
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1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka diskurser som realiseras i reklamannonser för
semestrar arrangerade av resebolag. Med mitt syfte försöker jag komma åt en frågeställning
som bygger på tesen att dessa reklamtexter eventuellt innehåller mer eller mindre dolda
underliggande budskap. Både syfte och tes är under analysens gång hela tiden fokuserade mot
den ovan nämnda konsumentkulturen; den fungerar som en krok för att hänga upp hela analysen
på, och göra frågeställningen mer tydlig:
•   Vilka är dessa budskap i sådana fall?
•   Hur förhåller de sig till konsumentkulturen?
•   Vilka uttryck tar sig budskapen i reklamtexterna?

1.2 Disposition
Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt som kopplar ihop historisk och nutida SFGforskning. Därefter följer ett avsnitt om teori som främst förklarar de viktigaste delarna av SFG;
dessa presenteras i olika underavsnitt. Teoridelen går också lite mer kortfattat in på
omkringliggande teorier så som multimodalitet och kritisk diskursanalys som också är viktiga
komponenter för själva analysen. Teoriavsnittet är uppsatsens mest omfattande del.
I metod- och materialavsnittet kommer sedan en beskrivning av materialet; dels annonserna
som används i analysen, men också själva kontexten de befinner sig i. Efter det beskrivs det hur
analysmodellen fungerar, och detta sker också i olika underavsnitt som återkopplar till
teoriavsnittets olika delar. I ett avslutande underavsnitt tar jag också upp metod och material i
relation till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.
Resultat och analys-avsnittet i uppsatsen går in på materialet i tur och ordning, och avsnitten
bygger på analysmodellens olika delar. Här har jag valt att slå ihop resultat och analys under
samma avsnitt för att med både uppställningar och löptext kunna visa på mina resonemang.
Mitt syfte med diskussionsavsnittet, som sedan följer, är att sammanfoga allt material från
resultat och analysdelen och se på vilka mönster och drag som framträder. Diskussionen förs i
en löptext med olika exempel från resultatdelen. Slutligen sammanfattas hela uppsatsen och
dess viktigaste punkter i ett avslutande avsnitt.
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2. Forskningsöversikt
Dagens sociosemiotiska forskning grundar sig på de teorier som presenterats av Halliday (1985)
i An introduction to functional grammar, med grammatikmodellen systemisk-funktionell
grammatik (från och med nu kallad SFG). Sedan Halliday (1985) har SFG som teori utvecklats,
både vad gäller själva modellen och dess tillämpningar. Ofta används den för samhällelig
språkforskning med fokus på makt och förtryck; den kritiska diskursanalysen har till exempel
sitt ursprung i SFG (Holmberg & Karlsson 2013:11).
I Sverige har ett flertal forskare under tjugohundratalet låtit sig inspireras av Hallidays syn
på språket som ett av flera betydelsesystem. Dit hör både Björkvall (2003) och Nord (2011a)
som båda låter reklamannonser utgöra materialet för sina undersökningar, med SFG som
analysmodell. Gemensamt för Björkvall (2003) och Nord (2011a) är också att båda har en
tydligt kritisk ingång; man vill hitta underliggande diskurser för att blottlägga dolda
maktutövanden eller budskap.
Ur ett internationellt perspektiv är forskning om reklam tämligen omfattande. Många studier
reklam intar också en tydligt kritisk utgångspunkt; där är reklamforskningen ofta inspirerad av
marxistisk samhällskritik, vilket kombineras med analyser av sociosemiotiskt slag. Den här
typen av studier är dock inte särskilt språkvetenskapligt inriktade. Den språkvetenskapliga
typen av reklamundersökningar handlar istället om reklamens ”språkliga, retoriska och i några
fall visuella utformning samt att diskutera reklamen som genre eller diskurs.” (Björkvall
2003:29).
Syftet i Björkvall (2003) är att undersöka modelläsaren i reklamannonser med olika
målgrupper som barn, tonåringar och vuxna. Med begreppet modelläsare menar han ”…den
pre-supponerade läsaren i reklamtexten, en mer eller mindre komplett identitet som erbjuds i
texten.” (Björkvall 2003:7). Tesen är att modelläsaren konstrueras annorlunda beroende på
målgruppens kön och ålder. Materialet som används i Björkvall (2003:39) är reklamannonser i
tidskrifter. Sammanlagt har 14 annonser valts ut från ett basmaterial av 1170 reklamtexter från
31 olika tidskrifter. Avhandlingen beskrivs som en kritisk diskursanalys med en sociosemiotisk
textteoretisk ram. Diskursanalysen anknyter bl.a. till Fairclough (1995) som ser på text som
multifunktionell: den beskriver både vår värld, men återskapar också sociala relationer och
identiteter (Fairclough 1995:25).
Nord (2011a) undersöker vilka diskurser som realiseras i en reklamannons för en epilator.
Detta har gjorts med en närläsning där den systemisk-funktionella grammatiken fungerat som
analysverktyg. De viktigaste aspekterna av SFG i analysen är transitivitet och språkhandlingar
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(se avsnitt 3.2 och 3.3). I Nord (2011a) anlägger man även ett kritiskt perspektiv på analysen
och menar att reklamannonsen glider mellan språkhandlingar på ett säljande sätt, typiskt för
reklamtexter; textens diskurs realiseras genom att den undviker allt som kan tänkas ge negativa
associationer (Nord 2011a:202).
I Björkvall (2009) presenteras på svenska den teori och analysmodell för visuell
kommunikation som arbetats fram av Kress & van Leeuwen (bl.a. 1996). Björkvall (2009:7)
tar tillvara på det utvidgade textbegreppet som ser på text som mer än bara skrift, där även
bilder, illustrationer och andra visuella element räknas in, och ofta ligger fokus på att analysera
just hur dessa olika beståndsdelar samspelar med varandra. Då fokus i SFG ligger på betydelse
och inte i form har det blivit allt vanligare att inkludera ett multimodalt perspektiv med både
skrift, bild och andra språkliga resurser. Även det sociosemiotiska perspektivet är starkt i
Björkvall (2009:13) som knyter an till Halliday (1994) och SFG:s tre metafunktioner (se avsnitt
3.1).
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3. Teori
En grammatisk modell inom sociosemiotiken, med bred tillämpning, är den systemiskfunktionella grammatiken (SFG) som alltså utvecklades av Halliday (1985 och 1994). Modellen
har tydligt fokus på funktion (snarare än form), kontext och språkbruk och passar därför bra för
”samhällsengagerad språkforskning” (Holmberg & Karlsson 2013:11). SFG har bland annat
legat till grund för den kritiska diskursanalysen, som handlar om att analysera språkets
funktioner i fråga om att konstruera makt och förtryck.

3.1 Systemisk-funktionell grammatik
SFG är en språk- och grammatikmodell med utgångspunkten att all mänsklig kommunikation
handlar om att skapa betydelse och funktion (Holmberg & Karlsson 2013:17). Man menar att
språksystemet i själva verket består av en potential för att uttrycka betydelse. Dessa betydelser
kommer sedan till uttryck i form av instanser (även kallat text). I SFG kallar man ett uttryck
för en realisering (man menar att potentialen realiseras först när den uttrycks). Baserat på vår
uppfattning om den kontext vi befinner oss i tar vi till givna resurser när vi formulerar eller
tolkar text. Denna resursbank befinner sig mittemellan språkets potential och texten, och kallas
inom SFG för register. Det är våra registerkunskaper som gör att vi ofta kan para ihop en viss
typ av text med en särskild kategori, funktion eller ett visst sammanhang (Holmberg, Karlsson
& Nord 2011:8–14).
Grammatiken i SFG, ämnad att beskriva hur mening skapas i kommunikation, delas normalt
in i följande skikt (ibland kallade stratum), som kan sägas följa på varandra i en kedja; det ena
ger upphov till det andra:
•   kontext – sammanhang (relation, verksamhet och kommunikationssätt),
•   semantik – betydelse,
•   lexikogrammatik – ord, satser m.m.,
•   fonologi/ortografi – ”de fysiska uttrycken”.
Det första skiktet kontext är alltså själva ursprunget till språkanvändningen. Tvärs över dessa
skikt spänner språkets tre metafunktioner: den ideationella, den interpersonella och den
textuella (Holmberg & Karlsson 2013:20). Metafunktionerna är centrala för en SFG-analys och
de spänner över alla skikten (fonologi/ortografi brukar normalt utelämnas från
metafunktionerna och det är också vad jag kommer att göra). Eftersom de tre metafunktionerna
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är så pass viktiga för hela förståelsen av SFG:s teori kommer de att beskrivas mer utförligt i
varsitt avsnitt.

3.2 Den ideationella metafunktionen
Med hjälp av språket kan vi uttrycka våra erfarenheter kring vår omvärld. I Björkvall (2003:20)
beskrivs den ideationella metafunktionen som språkets försök till att kommunicera betydelse
kring mentala föreställningar om verkligheten och mänskliga erfarenheter av världen. Den
ideationella analysen kretsar kring processer – man vill ta reda på vad det är som sker i texten.
Det gör man vanligtvis genom att titta på satsernas verbgrupper, men framförallt huvudverb
som utgör själva processkärnan. ”Har tittat” är till exempel en verbgrupp (hjälpverb +
huvudverb i supinum) som uttrycker en process, men det är ”tittat” som utgör själva
processkärnan. Därför kan det finita verbet (kallas för finitet) och processkärnan ibland gå
skilda vägar, då finitets roll istället är interpersonellt (vilket vi kommer till sedan).
Processkärnan berättar däremot vad utsagan egentligen handlar om, och bestämmer alltså den
betydelsemässiga relationen mellan deltagarna (Holmberg & Karlsson 2013:77).

I SFG talar man om några olika slags processtyper:
•   materiell process – något förändras eller sker i den yttre världen,
•   mental process – en inre upplevelse av något slag,
•   relationell process – hur saker och ting förhåller sig till varandra,
•   verbal process – uttrycker och kommunicerar saker, antingen symboliskt eller fysiskt.
Till dessa processer knyts också deltagare – vanligtvis utgår processen från en deltagare
(förstadeltagaren) och påverkar en annan på något sätt, som i hunden skällde på flickan där
”hunden” är förstadeltagare, ”skällde” utgör processen och ”flickan” är andradeltagaren som
själva processen riktas mot. Denna typ av överföring mellan en första- och en andradeltagare
kallas inom SFG för transitivitet. Verb som inte riktar sig till någon andradeltagare är således
intransitiva (Holmberg & Karlsson 2013:74–81).

3.3 Den interpersonella metafunktionen
Språket finns till som en resurs för att skapa relationer mellan olika deltagare i kommunikation.
Den går att beskriva som ett spel där text och samtal blir som drag hos deltagare, och där varje
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språklig realisering öppnar upp för nästa deltagare att ”spela ut sitt drag” (Holmberg & Karlsson
2013:31). Den interpersonella textanalysens främsta uppgift är att undersöka relationen mellan
skribent och läsare. I Holmberg (2011:111) menar man att det görs bäst genom att fokusera på
textens helhet med hjälp av lexikogrammatiska iakttagelser, snarare än att rikta in sig direkt på
grammatiken.
Två viktiga begrepp hos den interpersonella metafunktionen är språkhandlingar och
modalitet. Det är dessa två fenomen man vanligtvis brukar titta på i en interpersonell analys.
Språkhandlingar kan ses som en spelplan med fyra fält där man väljer mellan två olika
talarroller (givande eller krävande) och två olika utbyten (information eller varor och tjänster):
Varje kombination av talarroll och utbyte ger en språkhandling: att ge information är att utföra ett
påstående, att kräva information är att ställa en fråga, att ge varor och tjänster är att göra ett
erbjudande, och att kräva varor och tjänster är att utföra en uppmaning (Holmberg & Karlsson
2013:34).

Varje språkhandling har i sin tur en förväntan om en viss respons. Det är på detta sätt man
föreställer sig den interpersonella metafunktionen som ett spel med olika drag. Här nedan anges
förväntade men också alternativa responsdrag på de fyra språkhandlingarna:
•   påstående – bekräftelse eller ifrågasättande,
•   fråga – svar eller avstående,
•   erbjudande – accepterande eller avvisande,
•   uppmaning – åtagande eller vägran.
Att vi som språkvarelser delar denna gemensamma tolkning kring vilken typ av respons som är
gångbar gentemot en språkhandling gör att vi kan se på detta som en resurs för att skapa
betydelse (Holmberg & Karlsson 2013:37).
För att analysera språkhandlingar krävs det att man ser på satsens subjekt och dess finit.
Anledningen att man ser på just dessa två satsdelar är att man med hjälp av dem kan ge respons
på varandras yttranden i det interpersonella spelet. Subjektet utgör ”en fästpunkt för respons”,
medan finitet ”förankrar satsen i tiden.” (Holmberg & Karlsson 2013:40–43). Lägg märke till,
i exemplet nedan, hur subjekt (fetstilt) och finit (understruket) återanvänds i responsdraget för
att skapa betydelse och funktionalitet:
Tycker du att bandet är bra? (frågesats)
Ja, jag tycker att de är bra! (responsdrag–påståendesats)
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Subjektet utgörs normalt av pronomen eller nominalgrupper, och finitet av ett verb i något av
tre grundtempus: dåtid (preteritum), nutid (presens) eller framtid (hjälpverb + infinitiv).
Generellt kan man säga att dåtid uttrycker distans till läsaren, medan nutid signalerar närhet då
man placerar sig i ”talsituationens nu” (Holmberg & Karlsson 2013:44).
Båda subjekt och finit kan uppträda på lite olika lexikogrammatiska sätt i satsen, beroende
på vilken typ av språkhandling det rör sig om (Holmberg & Karlsson 2013:40–44). Man kan
tala om metaforisk lexikogrammatik, även kallat grammatiska metaforer, vilket syftar på när
språkhandlingen uttrycks på ett icke-förväntat, inkongruent, vis som ”härmar” andra
språkhandlingar. Här nedan ges lexikogrammatiska exempel på både kongruenta och
inkongruenta språkhandlingar (grammatiska metaforer) från samtliga fyra typer:

Fråga, kongruent: Spelar hon? (finit före subjekt)
Fråga, inkongruent: Hon spelar väl? (påståendesats)
Påstående, kongruent: Hon har spelat. (finit som andra led. Subjekt före eller efter finit)
Påstående, inkongruent: Har hon kanske inte spelat? (frågesats)
Uppmaning, kongruent: Spela! (finit saknas. Subjekt saknas. Inledande verb i imperativ)
Uppmaning, inkongruent: Ska du ta och spela? (frågesats)
Erbjudande, kongruent: (Svenskan saknar särskild grammatik för realisering av kongruent
erbjudande)
Erbjudande, inkongruent: Låt mig spela! (uppmaningssats) Vill du att jag spelar istället?
(frågesats) Jag spelar gärna istället för dig (påståendesats). (Holmberg & Karlsson 2013:58).

Men det är sällan vi uttrycker oss så konkret som Jag går till jobbet nu eller motsatsen Jag går
inte till jobbet nu. Ofta använder vi oss av olika modaliteter, till exempel modala verb (kan,
bör, ska osv.) eller interpersonella satsadverbial (kanske, säkert, nog osv.) för att ge betydelse
på en slags ”gråskala” mellan de två svart-vita påståendena ovan (modaliteter understrukna):
Jag bör nog gå till jobbet nu—Jag kanske inte ska gå till jobbet nu.

Modalitet hör till den interpersonella metafunktionen för att olika modalitetsval påverkar
potentialen i det interpersonella spelet (Holmberg 2011:106). Man delar vanligtvis in
modaliteter i fyra olika typer:
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•   sannolikhet – hur säker man är på sitt påstående,
•   vanlighet – modifierar att den information som ges eller krävs gäller mer eller mindre
ofta,
•   förpliktelse – gör att uppmaningar blir mer eller mindre kraftfulla,
•   villighet – tre olika grader av villighet på en skala mellan till exempel ett negerat och ett
onegerat erbjudande av varor och tjänster.
I varje modalitetstyp skapar olika grammatiska uttryck alltså en låg, medelhög eller hög grad
av modalitet som befinner sig på gråskalan mellan de två ”modalitetslösa” polerna (Holmberg
& Karlsson 2013:58–59).
I en interpersonell analys är språkhandlingar och modalitet viktigt för att avgöra nivån av
antingen distans eller närhet. En text som är rik på påståenden men utan modaliteter tenderar
att framgå som distanserad och gör att läsaren har lättare att bekräfta informationen. En text
som däremot varierar mellan språkhandlingar och nyttjar både modaliteter och subjekt i form
av personliga pronomen kräver mycket mer respons av sin läsare (Holmberg & Karlsson
2013:70).

3.4 Den textuella metafunktionen
Den textuella metafunktionen har inte riktigt samma status som den ideationella och
interpersonella; den kan till exempel inte realisera egna betydelser, utan dess funktion är snarare
att organisera olika betydelser i förhållande till varandra, både inuti och utanför satsen. I den
textuella grammatiken ser man ofta på tema och rema, det vill säga det huvudämne som inleder
satsen eller satskomplexet, och sedan det som följer. Man kan säga att temat utgör själva
grundtanken i yttrandet och att remat sedan ”fyller på” med övrig information.
Lexikogrammatiskt befinner sig temat vanligen på samma plats som satsens fundament, alltså
det som är placerat innan finitet (Holmberg & Karlsson 2013:143–144). I Björkvall (2003:54)
är den textuella analysen utvecklad till en kompositionsanalys med syftet att kunna hantera
multimodala texter. Där utgör själva texten i sig ett ”visuellt rum” vars centrum kan sägas vara
själva textens tema och periferin dess rema. Analysmodellen utvecklas ytterligare i Björkvall
(2009:84), och det är också en liknande kompositionsanalys som kommer att användas i den
här uppsatsen. Därför väljer jag att inte utveckla den textuella metafunktionen ytterligare, utan
hänvisar istället till kompositionsanalysen under avsnitt 4.1.1.
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3.5 Satskomplex
I SFG skiljer man på tre typer av satser: fria, bundna och inbäddade. Jämför detta med andra
grammatikmodeller som istället oftast talar om huvud- och bisatser.
I satskomplex ingår fria och bundna satser – men inte inbäddade satser, som ju snarast förlorat sin
satsstatus och fungerar som delar av satser (Karlsson 2011:9).

Den fria satsen uttrycker ideationellt en egen process, och interpersonellt en egen språkhandling
(påstående, fråga eller uppmaning). Den kan därför stå för sig själv i en text. Den bundna satsen
kan också bestå av en process, men uttrycker inte någon egen språkhandling utan måste istället
ingå tillsammans med en fri sats. Den bundna satsen skiljer sig även från den fria i fråga om
lexikogrammatisk struktur: finitet måste t.ex. inte komma efter fundamentet (satsens första led),
som hos den fria satsen, och subjektet uppträder alltid före finitet (Holmberg & Karlsson
2013:118–119) I exemplen nedan är den bundna satsen understruken och avskiljs här från den
fria satsen med ett tankstreck:
Jag sprang hem – eftersom det regnade.

Man menar att satsen är bunden eftersom den är så pass hårt knuten till den fria satsen i
satskomplexet att den inte har möjlighet att fungera som ett eget drag i det interpersonella spelet.
Notera också att en bunden sats, rent lexikogrammatiskt, kan infoga ett ”inte” mellan subjekt
och finit, medan den fria satsen kräver det efter finitet (ibid):
Jag sprang inte hem – eftersom det inte regnade.

Den inbäddade satsen (understruken i exemplen nedan) har, precis som de andra satstyperna,
subjekt och finit men fungerar däremot varken som ideationell process eller som språkhandling;
snarare agerar den antingen som deltagare i en process eller som bestämning till deltagare
(Holmberg & Karlsson 2013:120):
Deltagare: Att det regnade fick mig att springa hem.
Bestämning: Jag som sprang hem blev inte blöt när regnet kom.

3.6 Diskurs och andra närliggande begrepp
Inom SFG försöker man att hålla isär begreppen register, kontext, genre och diskurs och det
kan vara på sin plats att reda ut distinktionen. Som tidigare nämnt handlar register om typiska
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lexikogrammatiska drag; det är språkliga val som är mer eller mindre förväntade för att fylla
ett syfte i en viss typ av situation (Nord 2011b:158–159).
Kontext å andra sidan kan istället beskrivas som den specifika typ av situation som registret
realiseras inom. SFG delar normalt in kontext i tre olika områden, och var och ett av dessa
motsvarar en metafunktion (ibid):
•   verksamhet – vad är det deltagarna gör? (ideationell),
•   relation – vilka är det som deltar och vad har de för sociala roller och relationer?
(interpersonell),
•   kommunikationssätt – vad förväntar sig deltagarna att språket ska göra för dem i
situationen? (textuell).
I Nord (2011b:161) förklaras det hur genrebegreppet inom SFG inte bör likställas med det inom
t.ex. litteraturvetenskap, utan istället bör betraktas som funktionellt:
”…en genre är ett särskilt sätt att låta en text löpa fram i steg och faser, och tillsammans gör stegen
och faserna att texten blir en funktionell handling.” (Nord 2011:162).

En genreanalys blir således en beskrivning av hur texten utvecklar sig som helhet;
lexikogrammatiskt kan t.ex. början på texten skilja sig från slutet genom olika typer av satser.
För denna uppsats är diskurs det begrepp som främst står i fokus. I Nord (2011b:162)
beskrivs diskurser som ”olika synvinklar på en gemensam social praktik”. Man menar att varje
diskurs består av ett system av betydelser som realiserar en särskild kunskapspotential. Inom
denna potential finns särskilt giltiga och accepterade yttranden, begrepp och värderingar.
Diskursanalysens mål blir då att identifiera dessa. Denna kunskapspotential förutsätter att det
då också bör finnas särskilda yttranden som inte är gångbara. ”På detta sätt styr diskursen både
vad som kan yttras och vad som inte kan yttras.” (Nord 2011b:163).
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4. Metod och material
Materialet består av tre reklamannonser. Den första annonsen (från och med nu kallad Ving)
kommer från resebolaget Ving (se bilaga 1) och handlar kortfattat om deras hotellkoncept som
är skapat för den nordiska publiken. Ving återfinns i tidskriften ELLE travel (2016).
Innehållschefen beskriver tidskriften följande i ledaren till numret: ”ELLE travel är 100 sidor
inspiration till dig som drömmer om att hitta nya platser att älska.” (ELLE travel 2016:11).
Den andra reklamannonsen (från och med nu kallad Langley) kommer från Langley (se
bilaga 2) som är en ”familjeägd skandinavisk researrangör” (langley.eu). Texten gör reklam för
ön Guadeloupe med hänvisning till Langleys eget resepaket ”Langley Resort Fort Royal”. Även
Langley finns med i tidskriften ELLE travel.
Den tredje reklamannonsen (från och med nu kallad Scandjet) kommer från Scandjet Travel
(se bilaga 3) som enligt annonsen själv är ”Skandinaviens största arrangör av flyg- och
paketresor till Kroatien och Sicilien.”. Annonsen är både inspiration för deras resemål samt
reklam för deras allmänna utbud och för en specifik resa till Kroatien. Scandjet finns i
tidskriften RES (2016) som beskriver sig själva som ”Sveriges första och främsta resemagasin”
på sin webbplats (res.se).

4.1 Analysmodell
Den analysmodell som används syftar till att ta sig an materialet på en kvalitativ nivå. Detta för
att ge en så komplett och mångsidig bild som möjligt av materialet. För att undersöka vilka
diskurser som realiseras i reklamannonserna är det viktigt att analysen är djupgående och tar
hänsyn till samtliga metafunktioner och kontextnivåer. Analysmodellen som tillämpas är
inspirerad av den som presenteras i Björkvall (2003:54), här nedan sammanfattad i Holmberg
& Karlsson (2013):
Björkvall analyserar det textuella genom att se på olika elements visuella framskjutenhet, deras
visuella avgränsning och slutligen deras informationsvärde i förhållande till andra element. Det
interpersonella analyseras genom att Björkvall ser på kontakttyper, distans, modalitet och attityder
– både i det språkliga och i det visuella. Ideationellt analyserar han på samma sätt olika processer i
termer av handlingar, händelser och tillstånd (Holmberg & Karlsson 2013:202).

När det gäller min egen analysmodell har jag valt utgå från den textuella analysen så som den
är presenterad i Björkvall (2003:57). Där kallas den för Komposition och tar tillvara på
multimodala textelement (vilket jag också kommer att göra). Min ideationella analys går ut på
att kategorisera processkärnor och processtyper, där både första- och andradeltagare också
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ingår. Dessa presenteras i en uppställning. I den interpersonella analysen koncentrerar jag mig
istället främst på språkhandlingar, förstadeltagare (subjekt), tidsförankring (finit) och modalitet.
Slutligen, i den del som i Björkvall (2003) kallas för Rekontextualisering, kopplar jag samman
de tre metafunktionerna för att se om och hur olika mönster samverkar för att skapa en eventuell
diskurs. Denna del av analysen har jag valt att kalla för Diskurs, kort och gott.
För att komplettera denna analysmodell ytterligare har jag även valt att väva in teori från
Holmberg & Karlsson (2013) som i sin tur bygger vidare på Halliday (1994). Det är samma
teorier som presenterades i avsnitt 3.1 till och med 3.5. De fyra delarna som ingår i
analysmodellen presenteras mer utförligt i varsitt avsnitt nedan.

4.1.1 Komposition
Den första delen, Komposition, handlar om att ta tillvara på den textuella metafunktionen i den
analyserade texten. I och med att jag, likt Björkvall (2003), till viss del anlägger en multimodal
analys har kategorierna visuell framgränsning, framskjutenhet och informationsvärde hämtats
från Kress & van Leeuwen (1996). Visuellt avgränsande element är betydelsebärande och kan
göras med olika medel t.ex. färg, linjer eller teckenstorlek för att signalera ’avstånd’ eller
’gemenskap’ (Björkvall 2003:54–58).
Visuell framskjutenhet handlar om att analysera fram en viss typ av ”hierarki” mellan mer
eller mindre framskjutna textelement. Det kan handla om särskilda placeringar i annonserna i
fråga om t.ex. höjd eller bak- och förgrund. Den visuella framskjutenheten leder sedan in på
textens önskade läsväg som förstås som den väg layouten konstruerar för läsaren. En hög visuell
framskjutenhet önskar vägleda läsaren till just detta textelement före andra (Björkvall 2003:59).
Informationsvärde bygger på figuren ”The dimensions of visual space” enligt Kress & van
Leeuwen (1996:208) och syftar till att dela in ”visuella rummet” i betydelsebärande fält. Det
handlar om en vänster-höger-skala där given information är placerad till vänster och ny
information placerad till höger. Vidare placeras ideala, eller generella, textelement överst
medan reella, eller specifika, placeras nedanför. Slutligen görs en skillnad mellan det visuella
rummets center (en cirkel i mitten) som är det viktigaste och utanför denna är periferin, som
alltså är mindre viktigt (Björkvall 2003:60).

4.1.2 Ideationell betydelse
För den ideationella analysen kommer jag att utgå från en uppställning av processtyper och
första- och andradeltagare som introducerats i Holmberg & Karlsson (2013:82). I analysen
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presenteras först och främst de satskomplex som finns i respektive annons, och dessa indelas i
olika textelement baserat på den kompositionella analysen. I satskomplexen markeras
processkärnan, det vill säga huvudverbet, med understrykning; i vissa fall markeras även
partikelverb eller andra konstruktion, som så att säga ”hör till” huvudverbet, för att betydelsen
inte ska gå förlorad. Därefter kategoriseras satserna efter vilken processtyp de tillhör. Även
första- och andradeltagare tas ut och markeras i samma uppställning. Likt Björkvall (2003:63)
väljer jag att inte låta ’omständigheter’ ingå i uppställningen eftersom de inte utgör en central
del av den ideationella analysen (omständighetsadverbial brukar annars ingå i den ideationella
analysen).

4.1.3 Interpersonell betydelse
Tre viktiga interpersonella delarna som används i Björkvall (2003:68) är modus (kallas där för
’kontakttyp’), modalitet och distans. Kontakttyperna används på samma sätt som
språkhandlingar (vilket är vad jag kommer att kalla dem) och kan, likt dem, delas in i
erbjudande och krav, och realiseras som påståenden, frågor, erbjudanden och uppmaningar.
Analysen syftar även till att undersöka hur symbolisk distans skapas mellan avsändare,
personer i texten och läsaren. För skriftlig representation ser man på personliga pronomen,
lexikon och syntax, medan man i den visuella representationen analyserar avstånd till avbildade
personer (Björkvall 2003:71). För distans mellan olika deltagare i texten kommer jag främst att
titta på personliga pronomen.
Gällande modalitet så är det av intresse att se på modala hjälpverb och satsadverbial för att
se hur dessa realiserar olika grader av giltighet och sannolikhet i yttranden. Modaliteter kopplas
också till de olika kontakttyperna. För den visuella modalitetsanalysen ser man på saker som
färgtoner, detaljrikedom i bilden, ”färgpsykologi” och människors fysiska handlingar i bilden
(Björkvall 2003:74).
I Holmberg (2011:111) ges förslag på frågor som kan vägleda vid en interpersonell
textanalys, och dessa ämnar jag också att försöka besvara med hjälp av exempel på olika
interpersonella, lexikogrammatiska iakttagelser:
•   vilken skribentroll framträder i texten?
•   vilken läsarroll framträder i texten?
•   vilken frihet lämnas åt textens läsare att välja bland olika responsmöjligheter?
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•   vilka värderingar eller åsikter framträder i texten, och hur starkt eller tydligt är de
uttryckta?

4.1.4 Diskurs
Den avslutande delen i Björkvalls (2003:78) analysmodell handlar om att diskutera texternas
relation till andra texter, genrer och diskurser, vilket benämns som intertextualitet. Syftet är att
besvara frågan om vilka genrer och diskurser som finns närvarande i texterna. De identifieras
från två olika håll: underifrån, vilket den kompositionella, ideationella och interpersonella
analysen besvarar. Vad som är viktigt, vilka textmönster som framkommer och vilka sociala
roller som återfinns i texten är alla viktiga komponenter som metafunktionerna besvarar för att
ge en bild av textens diskurs. Ovanifrån sett identifierar Björkvall (2003:80) istället den textexterna verkligheten, i det här fallet reklamen. Här ges utrymme för en mer tolkande och fritt
argumenterande analys för en identifikation av genrer och diskurser. Björkvall (ibid) utgår från
att intertextualitet kan behandlas multimodalt.

4.2. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Genom att anlägga ett kritiskt perspektiv är det möjligt att analysera om texterna skapar eller
upprätthåller dolda maktstrukturer. För just detta perspektiv är det diskurs som är mest relevant
av de tre kontextbegreppen register, genre och diskurs. Den praktiska tillämpningen i en SFGanalys kan alltså skilja sig beroende på vilken forskningstradition man utgår ifrån, och detta
styrs i stor utsträckning av vilket syfte man har med sin analys (Nord 2011b:165–166). Syftet
med denna analys är att undersöka om reklamannonserna innehåller några dolda budskap (se
Inledning), vilket också fått styra att det är just diskursbegreppet som står i fokus.
Det som gör att SFG som analysmodell lämpar sig extra bra för den här undersökningen
handlar om synsättet på att grammatiken alltid berörs parallellt av språksystem, språkbruk och
kontext:
Den systemisk-funktionella grammatiken är en textnära, betydelsefokuserad och social teori som
inspirerar till kritisk språkreflektion […] (Holmberg, Karlsson & Nord 2013:9).

Man menar att språklig struktur också är en social struktur, vilket gör att språkmodellen lämpar
sig bra för kritisk granskning av samhälleliga maktrelationer (Holmberg, Karlsson & Nord
2013:200–201).
I och med att SFG som analysmodell tar hänsyn till både funktion, betydelse och kontext
blir den inte beroende av en särskild typ av material, vilket gör att undersökningen kan upprepas
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på reklamtexter från andra typer av avsändare också. Som det påpekas i Nord (2011b) kan man
låta syftet styra vilka delar av modellen man väljer att framhäva, vilket gör SFG till ett
dynamiskt analysverktyg.
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5. Resultat och analys
De tre annonserna befinner sig inom samma typ av kontext i och med att alla återfinns i
tidskrifter

som

är

nischade

mot

resor

och

semester.

Samtliga

avsändare

är

resebolag/researrangörer och alla annonser delar samma typ av syfte: att sälja resor till den
potentiella kunden, i det här fallet läsaren. Relationen mellan avsändare och läsare är likvärdig
med den som beskrivs i Nord (2011a:191) där man menar att avsändaren sitter på makten
gällande den information som läsaren kan vara intresserad av, medan läsaren å andra sidan
innehar makten att välja om han eller hon faktiskt vill läsa annonsen eller inte. Slutligen så
består kommunikationssättet av skrift, bild och andra visuella element som rutor, linjer och så
vidare. Tidskrifterna är inte heller digitala utan tryckta på fysiskt papper.

5.1 Ving
5.1.1 Komposition
Överst och centrerat i annonsens finns en rubrik (1) som lyder ”Sydländsk stämning, NORDISK
DESIGN.”. Den första nominalfrasen är kursiverad och i ett skript-typsnitt till skillnad mot
andra nominalfrasen som är en antikva skriven i versaler. Den andra nominalfrasen står
dessutom i större teckenstorlek, vilket tillsammans med de andra layoutvalen gör att den
framträder som visuellt framskjuten. Nedanför rubriken följer en ingress (2), även den
centrerad, skriven i fet stil. Både (1) och (2) är placerade högst upp på annonsens vilket gör
dem till generella textelement.
I annonsens mitt finns en bild (3) som upptar ungefär en tredjedel av sidan. Utifrån det
visuella rummet är denna bild i centrum för annonsen och bör därför ses som det viktigaste
elementet. I högra hörnet på bilden finns en liten specifikation ”O.B.C. Gran Canaria” som
förtydligar vilket typ av hotell som bilden visar. Under bilden kommer en löptext (4) som enligt
sin placering är ett reellt, eller specifikt, textelement. Allra längst ner på annonsen finns till
vänster en liten notis (5) ”Boka på Ving.se…” och till höger är Vings logotyp (6) placerad.
5.1.2 Ideationell analys
I följande satskomplex är subjekt markerat med fetstil och processkärna/huvudverb är
understruket:
(2) Nog för att man vill uppleva något annorlunda när man reser utomlands.
(2) Vi nordbor sover till exempel helst i mjuka sängar med sköna kuddar.
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(2) Vi vill ha osthyvel i köket, bra träningsmöjligheter och barnklubb med skandinavisk personal.
(4) Det här är inget vi hittat på själva, utan saker som våra gäster berättat för oss genom åren.
(4) Efter 60 år i resebranschen har vi lärt oss massor av våra kunder och dessa lärdomar har vi använt
när vi skapat våra hotellkoncept.
(4) Våra mest populära hotellkoncept som Sunwing, O.B.C. och Sunprime, är helt och hållet
skapade för den nordiska publiken.
(4) Det innebär att du knappast hittar bönor och bratwurst på frukostbuffén, snarare smoothie och
granola.
(4) Man skulle kunna säga att vi satsar på det bästa av två världar…
(5) Boka på Ving.se ring oss på 0771–995 995 eller besök din lokala resebyrå.

I följande uppställning redovisas första- och andradeltagare samt processtyper:
FÖRSTADELTAGARE

MATERIELL PROCESS

ANDRADELTAGARE

man

reser

utomlands

Vi nordbor

sover

mjuka sängar […]

vi

hittat på

själva

våra gäster

berättat

för oss

vi

lärt (oss massor)

våra kunder

vi

använt

-

vi

skapat

våra hotellkoncept

Våra mest populära…

skapade

den nordiska publiken

vi

satsar (på)

det bästa av två världar

-

boka

på Ving

-

ring

oss

-

besök

din lokala resebyrå

FÖRSTADELTAGARE

MENTAL PROCESS

ANDRADELTAGARE

man

(vill) uppleva

något annorlunda

Vi

vill ha

osthyvel i köket

vi

lärt (oss massor)

våra kunder

18

FÖRSTADELTAGARE

RELATIONELL PROC.

ANDRADELTAGARE

Det

innebär (attributiv)

att

FÖRSTADELTAGARE

VERBAL PROCESS

ANDRADELTAGARE

våra gäster

berättat

för oss

du

knappast

hittar

bönor…

Nio av totalt femton processkärnor är materiella processer. Den näst största processtypen är
mental med totalt fyra stycken, medan den verbala och relationella processen får nöja sig med
en processkärna var.
5.1.3 Interpersonell analys
I annonsens finns tre kongruent realiserade uppmaningar i form av imperativ-verb:
(5) Boka på Ving.se ring oss på 0771–995 995 eller besök din lokala resebyrå.

Det här textelementet är mycket visuellt nedtonat både i storlek och hur det är placerat i det
visuella rummet. I övrigt innehåller annonsen nästan enbart språkhandlingar i form av
påståenden och samtliga av dessa är kongruent realiserade. I slutet av textelement (4) hittar man
dock ett erbjudande, inkongruent realiserat som ett påstående:
(4) Välkommen in på Ving.se så berättar vi mer!

Ser man på relationen mellan skribent och läsare finner man tre olika perspektiv som
kronologiskt uppträder i tre olika faser: I textelement (2) utgörs subjektet inledande av det
generella pronomenet man:
Nog för att man vill uppleva något annorlunda när man reser utomlands.

Subjektet byts sedan ut mot nominalfrasen Vi nordbor och kortas sedan ytterligare ner till enbart
det personliga pronomenet Vi. Subjektet innefattar här med andra ord både skribenten (Ving)
och läsaren. I textelement (4) å andra sidan fortsätter Ving med Vi som huvudsakligt subjekt
men menar nu istället enbart sig själva; läsaren blir andradeltagare (understruken):
Efter 60 år i resebranschen har vi lärt oss massor av våra kunder…

Lite längre fram i textelementet skapar Ving ytterligare avstånd till det ursprungliga subjektet
Vi nordbor i följande satskomplex där subjekt är fetstilt och andradeltagare är understruket:
Våra mest populära hotellkoncept […] är helt och hållet skapade för den nordiska publiken.
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’Vi nordbor’ som tidigare varit ett subjekt som innefattade både skribent och läsare innefattar
nu varken den ena eller den andra. Det är inte helt lätt att utröna varför Ving distanserar läsaren
från andradeltagaren på det viset; en tanke kan vara att man vill få med detta tredje perspektiv
som en liten notis till den eventuella läsare som inte identifierar sig med nominalfrasen den
nordiska publiken. Budskapet blir då följande i satsen: tillhör du inte ’den nordiska publiken’
så är Vings hotellkoncept inget för dig.
Vings annons innehåller också några modaliteter till exempel satsadverbialet helst som
signalerar en hög grad av villighet:
(2) Vi nordbor sover till exempel helst i mjuka sängar med sköna kuddar.

På två ställen förekommer också det modala verbet vill som även det signalerar villighet fast på
en medelhög grad.

5.1.4 Diskurs
Genom många materiella processer, kongruent realiserade påståenden och en hög grad av
villighet skapar Ving en text som handlar mycket om att göra, och mindre om att känna. Genom
att identifiera sig själva med den tänkta läsaren – Vi nordbor – säger man sig föra dessas talan,
med belägg dessutom:
Det här är inget vi hittat på själva, utan saker som våra gäster berättat för oss genom åren.

Det är Vings egen analys av vad läsaren vill ha som på så sätt utgör hela textens diskurs, och
den genomsyrar både rubrik, bild och text: det ska vara sol, värme och bad men samtidigt typiskt
”nordiska attribut” som stora rum, träningsmöjligheter och barnpassning. Bort med ”bönor och
bratwurst” och in med ”smoothie och granola”. Det är solsemester kombinerat med hälsa
samtidigt som någon annan passar barnen. Det är som Ving själva uttrycket det: ”det bästa av
två världar”. Samtidigt slänger Ving ut ett diskret litet förbehåll att om man som läsare inte
identifierar sig med ’den nordiska publiken’ så är deras resor nog inte rätt för den personen.

5.2 Langley
5.2.1 Komposition
Högst upp och centrerat i annonsen finns en rubrik (1) ”Vill du mer än bara lata dig på
semestern?”. Nedanför rubriken finns en ingress (2), även den centrerad ”På den karibiska
paradisön Guadeloupe…”. Hela bakgrunden utgörs av en bild (3) som, enligt det visuella
rummet, har en solnedgång och två badande människor i centrum. Bildens centrum är även
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visuellt framskjuten på så vis att det är den del av bilden som inte överlappas av text; (1) och
(2) är nämligen också visuellt framskjutna genom att de är placerade ovanpå bilden. Eftersom
(1) och (2) är placerade tillsammans signalerar de gemenskap.
I annonsens vänstra hörn finns en visuellt avgränsad ruta (4) med rubriken ”Langley Resort
Fort Royal” och en tillhörande löptext samt ett prisförslag och kontaktuppgifter. Rutans
placering följer reglerna för ett specifikt textelement, till skillnad mot (2) som bör ses som ett
generellt textelement. Allra längst men till höger står Langleys logotyp, visuellt avgränsad med
hjälp av en röd ruta ovanpå bilden (3).
5.2.2 Ideationell analys
Subjekt markerat med fetstil och processkärna understruket:
(1) Vill du mer än bara lata dig på semestern?
(2) På den karibiska paradisön Guadeloupe har du möjlighet att besöka en aktiv vulkan, snorkla med
sköldpaddor, prova canyoing, bättra på tennisen eller om du vill, faktiskt bara lata dig!
(4) Du bor avskilt på en halvö, omgiven av hav och regnskog.
(4) Här finns allt du behöver för en aktiv och avkopplande semester.

Första- och andradeltagare samt processtyper:
FÖRSTADELTAGARE

MATERIELL PROCESS

ANDRADELTAGARE

du

lata (dig)

på semestern

du

besöka

aktiv vulkan

(du)

snorkla

sköldpaddor

(du)

prova

canoying

(du)

bättra (på)

tennisen

(du)

lata (dig)

-

du

bor

en halvö

FÖRSTADELTAGARE

MENTAL PROCESS

ANDRADELTAGARE

du

behöver

en aktiv och avkopplande semester
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I Langley är sju stycken processer materiella, och en är mental. För de materiella processerna
är det en klar majoritet som har nominalfraser som andradeltagare. Förstadeltagaren i samtliga
processer är det personliga pronomenet du; i de exempel ovan som är inom parantes är du ett
underförstått subjekt som inte är utskrivet men som ändå hör ihop med subjektet i den fria
satsen
(2) På den karibiska paradisön Guadeloupe har du möjlighet […]

5.2.3 Interpersonell analys
Annonsens rubrik (1) är realiserad som en kongruent fråga. Grammatiken hos en fråga kräver
ju som sagt finit före subjekt vilket vi kan se att så är fallet här (finit understruket):
(1) Vill du mer än bara lata dig på semestern?

Men (1) kan också tolkas som ett erbjudande, om man ser på dess modalitet, vilket vi
återkommer till lite längre ned.
I ”ingressen” (2) som följer under rubriken finner vi sedan ett erbjudande inkongruent
realiserat som ett påstående. Att (2) i själva verket är ett erbjudande och inte ett påstående beror
delvis på kontexten (säljande, se avsnitt Rekontextualisering) men också på att de responsdrag
som påståendet har inte fungerar. Jämför responsdrag hos påstående och erbjudande nedan:
(2) På den karibiska paradisön Guadeloupe har du möjlighet att besöka en aktiv vulkan, snorkla med
sköldpaddor, prova canyoning, bättra på tennisen eller om du vill, faktiskt bara lata dig!
Svar: Ja, det kan jag. – Nej, det kan jag inte. (responsdrag–påstående: bekräftelse eller
ifrågasättande)
Svar: Ja, tack. Det vill jag! – Nej, tack. Det vill jag inte! (responsdrag–erbjudande: accepteras eller
avvisas)

Det enda subjekt som framträder i Langley är pronomenet du; skribentrollen framträder endast
visuellt i form av logotypen för Langley (placerad i periferin i det visuella rummet).
I alla fria satser i Langleys annons står finit i presens, till exempel (finit understruket):
Du bor avskilt på en halvö…

Tidsförankringen gör att läsaren förväntas acceptera påståendet som sant eftersom det ”redan
händer” i nutid, så att säga. Detta realiseras inte på samma sätt visuellt eftersom läsaren
positioneras som en betraktare; de två simmande människorna på bilden är långt ifrån och
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läsaren möter inte deras blickar. Därför fungerar det visuella elementet interpersonellt som ett
erbjudande; bilden kräver inget, utan är istället givande.
Den enda typ av modalitet som realiseras i Langleys annons är det modala verbet vill som
uttrycker en medelhög grad av villighet. Modaliteten knyter an till subjektet som i varje
exempel är läsaren, och uttrycks dels som en fråga (vill du) men också som ett påstående (om
du vill). Båda dessa exempel kan dock ses som erbjudanden (vilket ju som sagt saknar en egen
grammatik) om man fokuserar på modaliteten och kontexten (säljande) istället för på den
lexikogrammatiska formen.
5.2.4 Diskurs
Ideationellt så realiserar Langley främst materiella processer. Subjektet, som hela tiden är
läsaren (du) ska lata sig, prova, bättra på, bo och så vidare; processerna riktas hela tiden mot
olika slags mål. Det visuella elementet i annonsen bjuder in läsaren utan att kräva något, men
interpersonellt tar Langley samtidigt för givet att läsaren accepterar påståenden som sanna i och
med att de sker i nutid.
Genom att Langley presenterar en rad olika processer och mål (nominalfraser som
andradeltagare) skapar de en diskurs som går ut på att sätta subjektet ’läsaren’ i fokus; man vill
erbjuda något för alla, vilket uttrycks med modaliteten villighet, men det tidsförankras samtidigt
i nutid för att placera läsaren där och då i annonsen (på tryggt avstånd, rent visuellt).

5.3 Scandjet
5.3.1 Komposition
Annonsens rubrik (1) står högt upp i annonsen, centrerat med stor teckenstorlek och med
versaler: ”KROATIEN – ÅRETS HETASTE RESEMÅL”. Ovanför löper en linje som visuellt
avgränsar rubriken från ett mindre textelement (2) som lyder ”SCANDJET PRESENTERAR”,
även det med versaler och antikva-typsnitt. Enligt det visuella rummets centrum så befinner sig
(2) längst ut i periferin och bör enbart ses som en mindre viktig detalj. Nedanför rubriken (1)
finns ett ingressliknande textelement (3) som i fet stil börjar med ”Direkt från…” för att sedan
räkna upp diverse flygplatser. Teckenstorleken är liten och kursiverad men textelementet är, till
skillnad från (2), inte avgränsad med en linje vilket signalerar betydelsen ’gemenskap’
tillsammans med (1).
Därefter följer en löptext på sammanlagt åtta stycken (markeras (4.1) till och med (4.8) för
tydlighetens skull), avgränsade med blankrad, som sträcker sig i två staplar. Under löptextens
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sista stycke finns en visuellt avgränsad ruta (5) med prisförslag. Till höger om hela löptexten
finns ett bildkollage (6) på sammanlagt fem bilder, beskurna i varierande storlek. Bildkollaget
upptar ungefär hälften av annonsens centrum tillsammans med löptexten (4) och rutan (5) som
upptar andra halvan. Dessa tre element utgör tillsammans annonsens epicentrum, dvs. det
viktigaste.
Längst ner på annonsen löper en blå bård (7) med Scandjets logotyp längst till vänster följt
av två andra logotyper samt kontaktuppgifter till Scandjet. Även detta textelement är, likt (2)
ute i annonsens periferi och bör därför ses som mindre viktig.
5.3.2 Ideationell analys
Subjekt i fetstil och processkärna understruket:
(2) SCANDJET PRESENTERAR
(4.1) Kroatien är varmt, coolt och glödhett på samma gång.
(4.1) Medelhavets skönaste klimat har lockat livsnjutare i århundraden.
(4.1) Idag är det svenskarnas snabbast växande favoritdestination för säker sol, kristallklart vatten
och underbar mat med det italienska inflytandet som extra krydda.
(4.2) Om du hellre vill att pastan och pizzan ska vara äkta italiensk, då väljer du något av våra
resmål på ljuvliga Sicilien.
(4.3) Scandjet Travel är Skandinaviens största arrangör av flyg- och paketresor till Kroatien och
Sicilien.
(4.3) Vi flyger från ett 20-tal regionala flygplatser i Sverige, där vi hjälper semestersugna svenskar
att flyga raka spåret till sol och värme.
(4.4) Och väl på plats i solen blir våra resenärer mottagna som gäster, inte som turister.
(4.4) Våra partners och medarbetare på de väl valda destinationerna får alltid höga betyg för
sitt mottagande och gästfrihet.
(4.5) Vi lyssnar noga – och sedan försöker vi göra drömmar till verklighet.
(4.5) Det är vår enkla framgångsfilosofi.
(4.6) Scandjets resor går till strategiska flygplatser och raskt vidare till vackra destinationer som
t.ex. Krk […]
(4.6) På alla resmål finns ett brett utbud av boende, utflykter och aktiviteter.
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(4.6) Vill du ligga still och njuta, eller vara aktiv och njuta?
(4.6) Du bestämmer, vi fixar.
(4.7) Säsongen börjar snart och bokningarna är i full gång.
(4.7) Visst vore det skönt att ha en resa att se fram emot redan nu?
(4.8) All information du behöver finns på www.scandjet.se
(5) BOKA RESA TILL ÖN LOSINJ I KROATIEN
(5) Erbjudandet gäller t.o.m. 2016-05-20

Första- och andradeltagare samt processtyper:
FÖRSTADELTAGARE

MATERIELL PROCESS

ANDRADELTAGARE

Scandjet

presenterar

-

Medelhavets […]

(har) lockat

livsnjutare

du

väljer

våra resmål

Vi

flyger

från ett 20-tal […] flygplatser

vi

hjälper

semestersugna svenskar

våra resenärer

(blir) mottagna

som gäster

Våra partners […]

får

höga betyg

vi

försöker (göra)

drömmar

Scandjets resor

går till

strategiska flygplatser

Du

(vill) ligga still

-

(du)

(vara) aktiv

-

Du

bestämmer

-

vi

fixar

-

Säsongen

börjar (snart)

-

boka

resa till ön […]

FÖRSTADELTAGARE

MENTAL PROCESS

ANDRADELTAGARE

Vi

lyssnar

-

njuta
bestämmer
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se fram emot
FÖRSTADELTAGARE

RELATIONELL PROC.

ANDRADELTAGARE

Kroatien

är (attributiv)

varmt, coolt och glödhet

det

är (attributiv)

svenskarnas […] favoritdestination

Scandjet travel

är (attributiv)

Skandinaviens största arrangör […]

bokningarna

är (identifierande)

i full gång

På alla resmål

finns (identifierande)

ett brett utbud

All information…

finns (identifierande)

på www.scandjet.se

Erbjudandet

gäller (identifierande)

t.o.m. 2016-05-20

Scandjet innehåller ett större urval av olika processer än de andra två annonserna. Det kan dels
bero på att textomfånget är större, men också att finit ofta sammanstrålar med processkärna
betydligt mer än i de andra två, vilket gör att det blir fler relationella processer – tre stycken
attributiva och fyra stycken identifierande.
5.3.3 Interpersonell analys
De flesta språkhandlingar i textelement består av påståenden, men i (4.6) och (4.7) finns också
en kongruent fråga:
(4.7) Visst vore det skönt att ha en resa att se fram emot redan nu?

Likt ett exempel i Langleys annons så finns det även här en kongruent realiserad fråga som
också kan tolkas som ett erbjudande, men det återkommer vi till nedan.
Subjektet i annonsen varierar genom texten och skiftar mellan läsare (du) och skribent (vi
eller Scandjet). Vid ett tillfälle skapas också en distans mellan läsarrollen och den potentiella
kundrollen när subjektet benämns som våra resenärer. Andra subjekt att hålla reda på, som inte
är skribent eller läsare, är nominalfraserna Kroatien, Scandjets resor eller Säsongen. Genom att
presentera dessa subjekt med finit i nutid så blir påståendena enkla att acceptera som sanning
utan att för den sakens skull kräva något särskilt av läsaren.
(4.1) Kroatien är varmt, coolt och glödhett […]
(4.6) Scandjets resor går till strategiska flygplatser […]
(4.7) Säsongen börjar snart […]
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Efter detta textelement följer sedan rutan (5) och där realiseras ett erbjudande som en
uppmaning:
(5) Boka resa till ön Losinj i Kroatien.

Scandjet innehåller bara ett fåtal modaliteter bland annat det modala verbet vill som realiserar
villighet, men också satsadverbialet snart som uttrycker relativ tid:
(4,7) Säsongen börjar snart […]

Det modala villighets-verbet förekommer två gånger och likt Langley realiseras
språkhandlingarna som fråga och påstående:
(4.6) Vill du ligga still och njuta, eller vara aktiv och njuta?
(4.2) Om du hellre vill att pastan och pizzan ska vara äkta italiensk […]

Återigen så är det en tolkningsfråga om dessa ska ses som kongruenta språkhandlingar eller
erbjudanden, men i och med att båda innehåller modala villighets-verb samt befinner sig i en
säljande kontext så väljer jag att tolka dem som erbjudanden.

5.3.4 Diskurs
Scandjet varierar mellan materiella och relationella processer. De materiella processerna har
ofta subjektet vi (Scandjet) eller du (läsaren). Diskursen framträder om man ser på
förstadeltagare och ställer upp processerna bredvid varandra för att jämföra de olika subjektsperspektiven:
(4) Vi flyger/hjälper/försöker göra/fixar
(4) Du väljer/vill ligga still/vara aktiv/bestämmer

Det är en diskurs som går ut på att Scandjet är en tillhandahållare av tjänster som fixar saker åt
kunden, och kan de inte fixa något så försöker de åtminstone att göra det. Läsaren, den
potentiella kunden, å andra sidan är den som bestämmer och väljer själv sitt utbud, på en skala
mellan att antingen ligga still eller vara aktiv.
Ser man istället på de relationella processerna så finns där en rad attributiva och
identifierande; det är främst saker som är eller finns, och subjekten är immateriella
nominalfraser som Kroatien, bokningarna eller All information. Interpersonellt fungerar de helt
enkelt som givande påståenden, det vill säga information till läsaren.
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Andra interpersonella realiseringar som ytterligare blottlägger diskursen är till exempel
frågan:
(4.6) Vill du ligga still och njuta, eller vara aktiv och njuta?

Tillsammans med de tidigare nämnda subjekten och processerna Du bestämmer/vi fixar framgår
diskursen tydligt. Genom att uttrycka sig med en språkhandling i form av en fråga visar Scandjet
att responsdraget är upp till läsaren att själv besvara, istället för att bara acceptera som sanning.
Det ger läsaren en viss kontroll och det cementeras ytterligare av den fria satsen Du bestämmer.
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6. Diskussion och slutsatser
I inledningen beskrevs att syftet med denna uppsats är att undersöka vilka diskurser som
realiseras i reklamannonser för resebolag. Frågeställningen handlade om vilka budskap som
finns i diskurserna, hur budskapen står i relation till konsumentkulturen samt hur de uttrycks i
annonserna. För man samman de resultat som analysmodellen gett oss på materialet går det att
urskilja vissa mönster och drag som samtliga diskurser delar. Dessa ska vi nu titta på.
Som det redan påpekats så konstruerar den moderna människan själv sin identitet i stor
utsträckning genom att göra olika val baserade på konsumtion. Upplevelser, erfarenheter och
materiella ting kan alla bli varor på den kommersiella marknaden, ofta framförda genom
reklamerna (Björkvall 2003:10). Att dessa valmöjligheter rekonstrueras i reklamannonserna
som undersökts i den här uppsatsen är tydligt: med grammatiska realiseringar som löper genom
både det ideationella, interpersonella och textuella planet vill samtliga annonser framhäva
läsarens valfrihet att själv få välja sina egna upplevelser, erfarenheter och materiella ting. För
att nå ut till en så bred massa med kunder som möjligt strävar man efter att få med två poler där
vi finner ”avkoppling” i den ena änden och ”aktivitet” i den andra. Reklamannonsernas budskap
blir således att det är läsaren själv som har makten att välja; avsändaren (resebolaget) blir istället
en stadig, och relativt neutral, leverantör av diverse tjänster och upplevelser.
Ur en diskursiv synvinkel skiljer sig Vings annons åt något från de andra två; där har man,
istället för att försöka täcka ett så brett spektrum som möjligt, nischat sitt koncept baserat på
vad man tror att den ”nordiska publiken” vill ha. Men även om diskursen skiljer sig lite grann
från de andra två annonserna så är det i slutändan ändå samma typ av strategi, baserat på
konsumentkultur, valfrihet och identitet, man uttrycker sig med: läsaren realiseras ofta som
subjekt för att sättas i fokus, och många materiella processer introduceras för att ge läsaren ett
smörgåsbord av valmöjligheter som han eller hon kan anpassa för att konstruera sin identitet.
De uttryck som används, rent konkret, för att realisera den diskurs som analysen visar är:
•   många materiella processer med tydliga mål som andradeltagare,
•   läsaren tilltalas som subjekt i form av personliga pronomen (du eller vi),
•   informationsbaserade påståenden i nutid (lätt för läsaren att acceptera),
•   en del grammatiska metaforer, till exempel erbjudanden realiserade som antingen frågor
eller påståenden,
•   relativt låg grad av modalitet (skapar en viss distans till läsaren).
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Jag vill hävda att den här studien må vara liten till sitt material, och säkert går det inte att dra
några större slutsatser om reklamens grammatik i allmänhet, och resebolags annons-diskurser i
synnerhet. Men själva poängen är att skriva in sig i, och samtidigt utveckla, en nu påbörjad
svensk forskningstradition där även bland annat Björkvall (2003) och Nord (2011a) ingår: en
sociosemiotisk teoriram med en hallidayansk analysmodell (1994), men som lånar multimodala
analysverktyg från Kress & van Leeuween (1996), och där syftet är kritisk diskursanalys på
massmedier. Säkerligen går det att modifiera syftet till att gälla annat än massmedier, och
antagligen finns redan flera exempel på sådan forskning för den som letar. Det är detta som är
en av de stora styrkorna med den systemisk-funktionella grammatiken: den fungerar som en
verktygslåda för språkforskaren att själv välja ut relevanta verktyg anpassade för syftet. Hela
tiden med betydelse, funktion och kontext som tolkningslins.
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7. Sammanfattning
I inledningen introducerades begreppet konsumentkultur, som handlar om att den moderna
människan själv väljer sin identitet till stor del, baserat på sin konsumtion. Vidare gavs också
en kort introduktion till den språkvetenskapliga grenen sociosemiotik som handlar om att
kommunikation alltid är betydelseskapande och socialt orienterat. Det talades även om diskurs
som är ett slags samtal där vissa kunskaper och uttryck blir accepterade, men andra inte. I
syftesdelen av uppsatsens inledning fastslogs det att studiens syfte är att undersöka vilka
diskurser som finns i tre reklamannonser från resebolag. Frågeställningen handlar om de
budskap som finns i annonserna, hur de kopplas till konsumentkultur och hur de uttrycks.
I uppsatsens forskningsöversikt nämndes båda svensk och utländsk språk- och
reklamforskning, där den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) också presenterades. Det
konstaterades att grammatikmodellen lämpar sig bra för att både hantera multimodala texter
och samhällsorienterad språkforskning så som kritisk diskursanalys. Både Björkvall (2003) och
Nord (2011a) exemplifierades som studier där reklam använts som material, SFG som
analysverktyg och kritisk diskursanalys som syfte.
Teoridelen av uppsatsen går ut på att vidareutveckla SFG; de tre metafunktionerna
(ideationell, interpersonell och textuell) beskrivs mer ingående: den ideationella analysen
handlar om att beskriva vad som sker, den interpersonella om de deltagare som ingår och den
textuella om hur saker uttrycks i förhållande till varandra. Även satskomplex förklaras med den
fria satsen i fokus, vilket motsvarar den traditionella grammatikens huvudsats. Begreppet
diskurs utreds tillsammans med närliggande begrepp som register, genre och kontext för att få
rätsida på skillnaden mellan dessa. Kortfattat kan man säga att diskurs handlar om en gemensam
social praktik där vissa begrepp blir gångbara, medan andra inte blir det. Man talar om en
särskild kunskapspotential.
Materialet som undersökningen bygger på består av tre reklamannonser för resebolag, som
återfinns i två resemagasin. Därefter beskrivs analysmodellen som bygger på de tre
metafunktionerna tillsammans med en diskursanalys. Modellen går bland annat ut på att se på
huvudverb och processer (ideationellt), subjekt, finita verb och modalitet (interpersonellt) och
visuella element i förhållande till varandra (textuellt).
Resultatet visar att reklamtexternas diskurser går ut på få läsaren att känna att det är han eller
hon som är i fokus när det gäller valmöjligheter. Konsumentkulturen går som sagt ut på att vi
konstruerar vår egen identitet utefter våra konsumtionsval, och detta tar reklamannonserna
tillvara på.
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