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Sammandrag 
 
I denna uppsats undersöks hur fyra statliga universitet presenterar grundläggande 

information om sig själva via sina webbplatser. Det övergripande syftet med uppsatsen 

är att undersöka vilka språkliga medel – och i förekommande fall visuella medel – som 

de utvalda lärosätena väljer att använda för att uttrycka sin identitet i texterna. 

Analysmaterialet består av fyra texter skrivna av Uppsala universitet, Lunds universitet, 

Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Dels analyseras texterna var för sig, dels görs 

en komparativ analys av texterna skrivna av kategorierna äldre och yngre universitet. 

Frågeställningarna analyseras med kritisk diskursanalys som ramverk kompletterat med 

en praktisk metod för brukstextanalys. Dessutom undersöks vissa av texternas 

multimodala aspekter. 

 Resultatet visar att även om materialet består av myndighetstexter befinner sig 

texterna i gränslandet mellan reklam och myndighetsinformation. Texterna lånar ord 

och uttryck från den kommersiella sfären. Dessutom syftar texterna, vissa mer än andra, 

till att skapa en identitetsbaserad relation med mottagaren som påminner om den mellan 

producent och konsument. Särskilt de äldre universiteten har tagit ett större steg in i den 

marknadsanpassade diskursen, framförallt genom att personifiera och intimisera 

relationen mellan lärosätet och textens möjliga mottagare. De yngre universiteten 

positionerar sig än så länge på ett större avstånd från mottagaren och håller fast vid en 

mer traditionell stil där saklighet och viss distans är viktiga parametrar.  
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1 Inledning 
Universitet och högskolor verkar i dag på en konkurrensutsatt marknad. Konkurrensen 

består delvis av att lyckas attrahera de bästa studenterna, lärarna och forskarna. 

Dessutom sker en stor del av tilldelningen av resurser för forskning och utbildning i 

konkurrens. Under de senaste decennierna har universitetens huvuduppgift successivt 

förändrats, från att ha varit en kulturell institution med uppgift att förädla humankapital 

utifrån demokratiska principer, till att sälja sina resurser till marknadens mest köpstarka 

aktör (Askling 2012:138). I och med ökad globalisering, som påverkar både 

utbildnings- och arbetsmarknaden, är konkurrenssituationen numera även internationell. 

I propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor 

(2009/10:149) pekar dåvarande regeringen på högskolans konkurrensutsatthet och 

betonar vikten av att ett litet land som Sverige lyckas ligga i framkant när det gäller 

högre utbildning och forskning. För att kunna konkurrera med universitet i världsklass 

menar den dåvarande regeringen att villkoren för de svenska lärosätena bör likna dem 

som gäller för de främsta universiteten i Storbritannien och USA. Detta trots att de 

grundläggande förutsättningarna för exempelvis amerikanska universitet, bland annat 

vad gäller studentavgifter, skiljer sig markant från svenska förhållanden.  

I konkurrensen om människor och kapital, som Ledin & Machin (2016:671) 

beskriver som påtvingad konkurrens på ett slags fiktiv marknad, blir lärosätets förmåga 

att skapa och upprätthålla en attraktiv identitet en viktig pusselbit för att nå framgång. 

Arbetet med att bygga sitt varumärke sker givetvis på många olika sätt. Inte minst 

genom att tillhandahålla utbildning och forskning av hög kvalitet. En annan inte oviktig 

del av identitetsskapandet sker med de texter, genom vilka universiteten och 

högskolorna kommunicerar direkt med olika intressenter. I denna uppsats analyseras ett 

urval av sådana texter, hämtade från fyra olika svenska universitets webbplatser. 

 Textstudiens huvudsyfte är att undersöka hur fyra statliga universitet med generell 

inriktning profilerar sig via sina webbplatser och hur presentationerna förhåller sig till 

kontexten som lärosätena verkar i. Texterna som studeras är texter som exempelvis 

brukar rubriceras Om universitetet, Universitetet i korthet eller liknande. Texterna 

återfinns ofta i nära anslutning till startsidan för lärosätets officiella webbplats. I dessa 

relativt kortfattade presentationer har universitetet möjlighet att genom text och bild 

presentera lärosätet och sända ett generellt budskap om sin organisation till läsaren. 

Utrymmet kan i förlängningen användas som en plattform för att kommunicera de 



  
 

 5 

värderingar som lärosätet vill förknippas med, men även för att sända signaler till 

utvalda mottagare som lärosätet vill attrahera. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka språkliga medel – och i 

förekommande fall visuella medel – som de utvalda lärosätena väljer att använda för att 

skapa och uttrycka sin identitet. Analysen fokuserar på att studera det innehållsmässiga, 

det sändaren väljer att lyfta fram i presentationen, de värderingar texten förmedlar och 

hur texten samspelar med möjliga mottagare. Ett delsyfte med uppsatsen är att 

genomföra en komparativ analys mellan texterna skrivna av kategorierna äldre och 

yngre universitet. I jämförelsen undersöks eventuella skillnader mellan de båda 

grupperna av universitet och en analys av vilka uttryck dessa eventuella skillnader tar 

sig. Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar: 

 

• Vad kännetecknar lärosätenas webbaserade presentationstexter och vilka 

språkliga och visuella medel används för att konstruera bilden av sig själva och 

för att skapa relationer med läsarna? 

• Vad säger texterna om de samhälleliga kontexter de verkar i? 

• Skiljer sig texterna, språkligt och innehållsmässigt, mellan de olika kategorierna 

av universitet och i så fall hur? 

1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel som ger en kortfattad översikt över den svenska 

högskolans historik och de managementinspirerade styrreformer som har lagt grunden 

för den spelplan som universitet och högskolor verkar på i dag. Kapitlet innehåller även 

en översikt över begreppet myndighetsspråk för att ge läsaren en förståelse för hur 

analysens texter förhåller sig till begreppet. Kapitlet avslutas med en översikt över för 

uppsatsen relevant forskning. Kapitel 3 beskriver det teoretiska och metodologiska 

ramverk som tillämpas vid analysen av texterna. Här redovisas även valet av material 

med tillhörande urvalsdiskussion. Därefter ägnas kapitel 4–7 åt enskilda analyser av 

respektive universitets text. I Kapitel 8 görs en komparativ analys av de två olika 

textkategorierna och därpå följer kapitel 9 med diskussionsdelen där slutsatserna 

presenteras och diskuteras. Texterna med tillhörande bilder från webbplatserna återfinns 

som bilagor sist i uppsatsen. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en kortfattad översikt om den allmänna kontext som universitet och 

högskolor verkar inom i dag. Efter en komprimerad beskrivning av historiken, som lett 

fram till de styrmodeller – ofta benämnda med termen New Public Management – och 

det språk som vunnit mark inom hela den offentliga sektorn, ges en introduktion till 

begreppet myndighetsspråk. 

2.1 Den högre utbildningen i Sverige 
Det första svenska universitetet grundades i Uppsala 1477. Under stormaktstiden, ett par 

hundra år senare, 1666, såg Lunds universitet dagens ljus. Det dröjde dock ända till 

1900-talet innan utvecklingen av högskolan, som vi känner den idag, tog fart på riktigt. 

Vid århundradets början fanns endast fyra statliga lärosäten i landet, förutom de redan 

väletablerade universiteten ovan. För närvarande finns det över 30 universitet och 

högskolor geografiskt utspridda från norr till söder. (Universitetskanslersämbetets 

webbplats 2017). Under 1950-talet hade landet färre än 50 000 högskolestudenter 

medan det under höstterminen 2016 fanns ca 340 000 registrerade högskolestudenter. 

Utvecklingen under de senaste 20–30 åren har alltså varit dramatisk. 

(Universitetskanslersämbetets Årsrapport 2017:33). Universitet och högskolor spelar 

även en viktig roll som arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Under 2016 var 

närmare 75 000 personer anställda vid universitet och högskolor. 

(Universitetskanslersämbetets Årsrapport 2017:100). Tillsammans med studenterna 

engagerar således Sveriges högskoleverksamhet närmare en halv miljon människor. 

2.1.1 Högskolereformen 

Den viktigaste händelsen inom högskolesverige under 1900-talet är den s.k. 

högskolereformen som beslutades 1977. Reformen var ett led i en pågående 

demokratiseringsprocess av den högre utbildningen. Det huvudsakliga syftet med 

reformen var att göra högskoleutbildningen tillgänglig för nya grupper av studenter 

samt att anpassa utbudet av utbildningar till näringslivets och samhällets behov. Bland 

annat syftade förslaget till att reducera regionala orättvisor genom att sprida och fördela 

utbildningsmöjligheterna över landet. Sammantaget kom reformen att innebära att 

utbildningen blev mer nyttoanpassad och att fler fick tillträde till högskolan (Askling 

2012:52f). 
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2.1.2 Bolognareformen 

Som medlem i Europeiska unionen deltar Sverige i den så kallade Bolognaprocessen, 

ett samarbete inom den Europeiska unionen som strävar efter att harmonisera de 

europeiska utbildningssystemen. Syftet är att främja nationsöverskridande rörlighet och 

anställningsbarhet inom unionen, för att på så sätt höja medlemsstaternas och Europas 

konkurrenskraft globalt. I och med Bolognareformen påverkas även styrningen mot ett 

ökat resultatfokus, som exempelvis innebär att medel fördelas utifrån antalet 

examinerade studenter (Universitetskanslersämbetets webbplats 2017). 

2.1.3 Autonomireformen 

2009 lämnade dåvarande regeringen ett förslag om lagändringar i bland annat 

högskolelagen som syftar till att öka friheten för statliga universitet och högskolor. 

Propositionen, som har titeln En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och 

högskolor, betonar att universitetens och högskolornas grundläggande uppgift är att vara 

”en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhällsutvecklingen” (Prop. 

2009/10:249) och att ökad frihet samt ett större självbestämmande för lärosätena är en 

förutsättning för att svenska lärosäten ska lyckas tillhandahålla utbildning och forskning 

som är internationellt konkurrenskraftig. Utredaren betonade att lärosätenas spelplan 

blir allt mer global vilket innebär ökad konkurrens. Den nya lagstiftningen trädde i kraft 

den 1 januari 2011 och reformen brukar kallas autonomireformen.  

2.2 New Public Management 
Under 1980-talet lanserades, inte bara i Sverige, nya idéer om den offentliga sektorns 

styrning, vilka brukar benämnas med samlingsnamnet New Public Management (NPM). 

Dessa idéer, som successivt reformerat den offentliga sektorn, är hämtade från det 

privata näringslivet och innebär ett utpräglat marknadstänkande. Systemskiftet innebar 

att den offentliga sektorn började anamma styrnings- och organisationsmodeller 

hämtade från det vinstdrivande privata näringslivet – ett slags managementkultur. 

Oundvikligen påverkas även språket och språkanvändningen av det successiva 

systemskiftet. Argumenten för att införa en managementkultur inom det offentliga 

handlade främst om kostnadseffektivitet och att modernisera föråldrade offentliga 

organisationer. Idealen som uttrycks inom NPM fokuserar till stor del på 

anpassningsförmåga till en konstant föränderlig omvärld (Hall 2011:28). 

 Förändringarna tar alltså sikte på hela den offentliga sektorn, i vilken universitet 

och högskolor utgör en del. Universiteten har dock en unik position såtillvida att de som 
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kulturella och självständiga institutioner är beroende av den akademiska friheten för att 

kunna fullgöra sitt uppdrag. Universitetens värde i sig själva befaras att undergrävas till 

förmån för att användas som ett politiskt redskap för att uppfylla politiska mål, 

exempelvis minska arbetslösheten (Askling 2012:140). Askling går så långt att hon 

hävdar att dagens universitet snarare är public service-institutioner än nationella 

kulturinstitutioner (ibid.). 

Övergången till en managementinfluerad offentlig sektor har även påverkat hur 

språket används inom den högre utbildningen. Anpassningen till den, enligt Ledin & 

Machin (2016:653), nyliberala managementdiskursen har medfört att det offentliga har 

omfamnat ett nytt språk, präglat av ord och uttryck hämtade från den kommersiella 

sektorn. Kommunikationen har inte sällan inslag av abstrakta och positivt laddade 

värdeord som syftar till att påverka mottagarna på ett sätt som traditionellt förknippas 

med reklam (Ledin & Machin 2015:9).  

2.2.1 Tillitsreformen 

De senaste åren har NPM-paradigmets dominans inom offentlig sektor diskuterats och 

kritiserats alltmer. I budgetpropositionen 2015 introducerade nuvarande regeringen 

tankar om ”En ny styrning bortom New Public Management” (Prop. 2014/15:1). 

Regeringen har därefter tillsatt den s.k. Tillitsdelegationen som har uppdraget att arbeta 

för en tillitsbaserad styrning inom offentlig sektor. Uppdraget är en del av det som 

kallas Tillitsreformen (Kommittédirektiv – Tillit i styrningen, Dir 2016:51). Reformen 

är ett led i att återigen utveckla formerna för styrningen inom det offentliga. Syftet är 

detsamma som vid NPM-idéernas införande – att skapa en mer kostnadseffektiv 

förvaltning och generera större nytta för medborgarna. 

2.3 Myndighetsspråk 
Sedan 2009 har Sverige en språklag (2009:600). I lagens 4–6 paragrafer tydliggörs 

svenskans ställning i Sverige. Svenska ska vara huvudspråk och det samhällsbärande 

gemensamma språket. Myndigheter och andra offentliga organ åläggs ett särskilt ansvar 

för att svenskan används och utvecklas. Det offentliga språket regleras närmare i 11§, 

som brukar kallas klarspråksparagrafen. I bestämmelsen slås det fast att ”Språket i 

offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Utöver att myndigheter 

förväntas skriva vårdat, enkelt och begripligt påverkas offentliga organ i sitt uttryckssätt 

genom regler, normer och förväntningar. Dessa kan exempelvis vara krav på att 
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formulera sig demokratiskt och att aktivt undvika att exkludera och diskriminera 

medborgare. Traditionellt sett förväntas inte heller texter skrivna av det offentliga 

innehålla uttryck för attityder och värderingar (Lagerholm 2005:90). Myndighetstexter 

har dock genomgått stora förändringar sedan 1960-talets demokratiseringsvåg och ”du-

reform”. Texterna har blivit betydligt mer informella, intima, individuella och inte minst 

kommersiella, dvs. språkdrag som varit traditionellt knutna till den privata sfären, där 

reklam och marknadsföring är vanligt förekommande, har fått fäste i myndigheters 

kommunikation (Hellspong & Ledin 1997:262). Detta ligger väl i linje med de generella 

NPM-influerade idéer som är rådande inom hela den offentliga sektorn.  

 Vad är då myndighetsspråk? Eftersom det är svårt att definiera och avskilja 

myndighetsspråk från annat språk utifrån språkliga kriterier är det mest görligt att 

definiera myndighetsspråk utifrån det faktum att det produceras av en myndighet 

(Nyström Höög, Söderlundh, Sörlin 2012:16f). Med utgångspunkt i denna definition är 

de texter som analyseras i denna uppsats att betrakta som myndighetstexter. De är 

skrivna av statliga universitet, dvs. statliga myndigheter. Texterna utgörs visserligen 

inte av sedvanliga myndighetstexter inom makt- och myndighetsutövningssfären, då 

texterna snarare angränsar till marknadsföring, men det är viktigt att beakta att texterna 

har särskilda förväntningar på sig och existerar med begränsningarna beskrivna ovan. 

Det är trots allt staten som talar till medborgarna, dock i en annan roll och med ett annat 

syfte än i traditionella myndighetstexter. 

2.4 Tidigare forskning 
Uppsatsens texter är alltså rent definitionsmässigt myndighetstexter (se avsnitt 2.3) och 

det finns en hel del forskning om den successiva förändring som skett av hur 

myndigheter väljer att kommunicera med medborgarna. Nyström Höög (2014) har 

forskat om myndighetsspråk och myndigheters värdegrundsarbete och konstaterar att 

myndigheter i en ökande omfattning arbetar med sin egen självbild och identitet med 

hjälp av språket. Myndighetstexterna innehåller inte sällan s.k. buzzwords, vilka kan 

definieras som semantiskt töjbara och värdeladdade ord, som ofta används i 

kommersiell marknadsföring. Myndigheternas visions- och värdegrundsarbete genererar 

textuella skyltfönster med tydliga drag hämtade från reklamvärlden. I texterna 

förekommer exempelvis allitterationer, tretal och en omsorgsfull grafisk formgivning 

(Nyström Höög 2014:33).  

 Myndighetsspråket har inte bara kommersialiserats utan även individualiserats. En 

klarspråklig rekommendation, som har fått ett stort genomslag, är att i myndighetstexter 
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använda du-tilltal i kommunikationen med medborgaren. Detta skapar mindre distans 

till mottagaren och syftar till att inkludera mottagaren i kommunikationen. Redan 1986 

uppmanade Försäkringskassan sina medarbetare att använda ett inkluderande du-tilltal i 

den skriftliga kommunikationen (Mårtensson 1988:112). 
 

Tala till medborgaren. Det är direkt obehagligt att få ett brev där man läser om sig själv i 
tredje person. 

 

Texten är hämtad från en av Försäkringskassans skriv- och handledningar och är 

skriven långt innan kravet på myndigheternas klarspråklighet fastställts i lag. Du-tilltalet 

syftar till att etablera en närmare, mer informell och inkluderande relation till 

mottagaren. Lind Palicki (2010) har dock visat att du-tilltalet kan få motsatta och till 

och med oönskade effekter, eftersom du-tilltalet, som inkluderar den primära 

mottagaren, riskerar att exkludera sekundära mottagare. Lind Palicki visar vidare att 

språkliga val kan leda till oönskade hierarkier bland mottagarna. Forskningen om 

myndighetsspråkets kommersialisering, t.ex. förekomsten av buzzwords, och 

myndighetsspråkets individualisering, med fokus på omtal och tilltal, är högst relevant 

för analysen av texterna i denna uppsats. 

 När offentliga organ successivt tar sig in traditionellt sett kommersiella domäner 

för att skapa sin identitet kan maktbalansen mellan myndighet och medborgare rubbas. 

Wæraas (2010) har analyserat identitetsskapande hos 25 offentliga organ i tolv OECD-

länder. Studien visar att offentliga organ, som ofta har rätt att utöva makt över enskilda 

medborgare, alltmer anammar en mjukare framtoning och tar avstånd från en 

traditionellt maktorienterad identitet.  

 I ytterligare en studie (Wæraas & Byrkjeflot 2012) poängteras de problem som 

många offentliga organisationer möter när de försöker omfamna konceptet reputation 

management, dvs. att skapa en identitet byggd på anseende och trovärdighet. Den 

offentliga sektorns inbyggda begränsningar kan hämma en offentlig aktörs 

identitetsbyggande. Det kan t.ex. vara vanskligt för en myndighet att relatera till sina 

kunder, dvs. medborgarna, på en känslomässig nivå – the charisma problem (Wæraas & 

Byrkjeflot 2012:19ff). Svårigheterna för offentliga organ att skapa ett gott anseende och 

hög trovärdighet genom att tilltala mottagaren på ett känslomässigt plan består bland 

annat i att en myndighet inte kan välja att profilera sig mot särskilda målgrupper, då de 

oftast har en skyldighet att ge god service till samtliga berörda medborgare. De har 

dessutom sällan privilegiet att förknippas med ”goda nyheter”. Här kanske dock 

universiteten skiljer sig något från den ordinära myndigheten då många företeelser som 
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förknippas med ett universitet är av positiv karaktär, t.ex. forskningsframgångar och en 

ökande andel högre utbildade i befolkningen. 

 Identitetsskapande har sedan länge varit närvarande i reklamspråket. Ett sätt att 

skapa en identitet som appellerar till konsumenten är genom det som Rehnberg (2014) 

kallar corporate storytelling – strategiskt berättande. Införandet av NPM i offentlig 

sektor är ett exempel på hur samhället kommersialiseras och i förlängningen 

individualiseras. Gränsen mellan det offentliga och det privata blir mindre tydlig vilket 

även ger effekt på språkbruket (2014:25). Strategiskt berättande används för att stärka 

en organisations varumärke och för att sprida de värderingar och den identitet med vilka 

en organisation vill förknippas, för att på så sätt kunna öka försäljningen av sina varor 

eller tjänster. Rehnbergs forskning är relevant i denna uppsats när det gäller 

universitetens strävan efter att skapa unika identiteter.  

 Det finns även viss forskning som inriktar sig specifikt på språkanvändningen i 

universitetskontexten. Ledin och Machin (2016) har studerat styrdokument från Örebro 

universitet och de menar att universiteten måste tävla på en låtsad marknad för att 

konkurrera om medel och anslag, vilket i sin tur genererar ett marknadsanpassat och 

managementinfluerat språk i universitetens kommunikation. De menar vidare att detta i 

förlängningen kan föra med sig att byråkrater och administratörer tar över styrningen av 

lärosätena (Ledin & Machin 2016:671). 

 I en artikel från 1993 beskriver Fairclough, utifrån ett språkligt perspektiv, en 

pågående marknadsanpassning och kommersialisering av brittiska universitet. Han 

menar att marknadsanpassningen av universiteten är ett illustrativt exempel på ett skifte 

som pågår i hela den offentliga sektorn där universitet alltmer börjar likna vinstdrivande 

företag som konkurrerar om att sälja produkter till konsumenter. Den ökande 

förekomsten av marknadsföring vid universiteten tar sig bland annat uttryck genom ett 

mer individualiserat tilltal, ett intimare språk och inte minst i universitetens försök att 

aktivt konstruera en institutionell identitet. I en jämförelse mellan platsannonstexter från 

ett äldre väletablerat universitet och ett betydligt yngre och nybildat universitet visar det 

sig att språket i det yngre universitetets text är individualiserat, intimiserat och mer 

jämlikt (Fairclough 1993:147). 
 

[…] simulate a conversational and therefore relatively personal, informal, solidary and 
equal relationship between institution and potential applicant […] 

  
Förhållandet mellan sändare och mottagare i platsannonsen från det yngre universitetet 

är mer symmetriskt än vad motsvarade relation är i det äldre universitetets platsannons. 
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Det äldre universitetet använder en betydligt mer distanserad och saklig ton och 

sändarens maktövertag tas för given. Fairclough anar ett successivt diskursivt skifte 

(Fairclough 1993:149). 
 

The appropriation of these discourses is, I think, part of the process of construction a new 
corporate identity for the higher education institution. 

 
De analyserade platsannonserna pekar på lärosätenas gradvisa förändring mot en mer 

marknadsanpassad identitet. Fairclough förutspår att de olika stilarna en dag kommer att 

förenas till en, men frågar sig samtidigt på vilket sätt de två olika 

kommunikationssätten, eller diskurserna, kommer att mötas (Fairclough 1993:149). 
 

It will be interesting to see whether and how the two orders of discourse begin to unify 
[…]. 

 
Resultatet av denna uppsats kan kanske komma att snudda vid svaret på frågan, 

åtminstone vad gäller de svenska lärosätena. Faircloughs artikel tar upp många, om inte 

de flesta, aspekter som denna uppsats tar sig an. 

3 Teori, metod och material 
Uppsatsens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i kritisk diskursanalys. Som 

komplement till den kritiska diskursanalysen används metodredskap, dels den praktiska 

metoden för brukstextanalys, som presenteras av Hellspong & Ledin i Vägar genom 

texten (1997), dels en multimodal modell för analys av visuella texter, beskriven av 

Anders Björkvall i Den visuella texten – multimodal analys i praktiken (2009). 

Dessutom omfattas analysen av en jämförelse mellan två kategorier av texter, vilket 

innebär att även en komparativ metod används. 

3.1 Teoretiskt ramverk 
Den kritiska diskursanalysen är det teoretiska perspektiv som används genomgående vid 

analysen av universitetens texter. I uppsatsen används den definition av kritisk 

diskursanalys (CDA) som utvecklats av Norman Fairclough och som presenteras i bl. a. 

Fairclough (2013). Den kritiska diskursanalysen strävar efter att blottlägga dolda 

värderingar och att synliggöra maktstrukturer i texten som oftast inte är explicit uttalade 

men som likväl blir avgörande i de språkliga val som görs. Fokus läggs till stor del på 

att studera maktförhållanden och hur dessa tar sig uttryck. Faircloughs tredimensionella 

analysmodell (2013:133) delas in i dimensionerna text, diskursiv praktik och social 
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praktik. Den textuella dimensionen består av själva texten, dvs. ord och syntax. Den 

diskursiva praktiken står för produktionen av texten vilken i sin tur utgör 

tolkningsprocessen mellan texten och den sociala praktiken, i vilken texter bildas eller 

bildas av. 

 Makt kan vara ett uttryck för en ojämlik fördelning av exempelvis ekonomiska, 

kulturella eller sociala resurser (Hellspong & Ledin 1997:52f). Man skulle kunna hävda 

att det råder en maktobalans mellan sändare och mottagare i universitetstexterna 

eftersom universitetet är en statligt inrättad institution medan mottagaren många gånger 

är en enskild medborgare. Då texterna syftar till att attrahera mottagarna att exempelvis 

studera eller arbeta på universitetet, har sändaren dock inte den makt över medborgaren 

som en myndighet kan ha i andra sammanhang. Texten blir i stället ett verktyg som 

används för att presentera universitetets tjänsteutbud. När myndigheten agerar 

marknadsorienterat är det till större del omvärlden snarare än myndigheten som är den 

bestämmande parten (Fredriksson & Pallas 3013:19).  Därför är relationen, i de texter 

som analyseras i uppsatsen, i grunden mer symmetrisk än asymmetrisk. Dock kan 

maktbalansen skilja sig något från sändare till sändare beroende på dess tyngd och 

trovärdighet i den yttre kontexten. 

3.2 Analysmetoder 
Enligt Hellspong & Ledins (1997) analysmodell för brukstexter studeras texten utifrån 

tre strukturer: textuell struktur – textens yttre form, ideationell struktur – textens 

idéinnehåll och interpersonell struktur – textens relation med mottagaren. 

Brukstextanalysen verkar sida vid sida med diskursanalysen då textens språkdrag och 

dess kontext hänger tätt samman och är nödvändiga för att besvara de frågor som ställs i 

uppsatsen. 

3.2.1 Den textuella strukturen 

Den textuella strukturen i en text behandlar dess yttre form och omfattar textens 

lexikon, textbindning och komposition (Hellspong & Ledin 1997:65). Analysen av den 

textuella strukturen i denna uppsats inleds med en beskrivning av texternas komposition 

med fokus på deras disposition. Därefter granskas texternas lexikon med syfte att 

identifiera särskilda drag som framhävs i texterna, exempelvis förekomsten av 

återkommande nyckelord. Textbindningen berörs när texterna innehåller retoriska 

bindningar, exempelvis när skribenten upprepar element i den textuella strukturen eller 

använder allitterationer, vilket två av universiteten har valt att göra i sina texter. 
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3.2.2 Den ideationella strukturen 

Enligt Hellspong & Ledins (1997) modell för textanalys tar den ideationella strukturen 

sikte på vad texten handlar om, vad texten påstår och de allmänna synsätt som påverkar 

de två förstnämnda. Textens innehåll bidrar till dess uppbyggnad. Dessa inslag kallar 

Hellspong & Ledin för teman, propositioner och perspektiv. Sammanfattningsvis kan 

man säga att texters ideationella struktur bygger på de idéer som presenteras i texten och 

samspelet mellan dem. De olika idéerna, eller röda trådarna, exempelvis en av de 

analyserade universitetstexternas fokus på temat bostadsgaranti, reflekterar ofta ”vad 

som rör sig i den underliggande diskursen” (Hellspong & Ledin 1997:120). Författaren 

av texten påstår saker om dess olika teman och de tankar och värderingar som uttrycks i 

texten är oundvikligen färgade av författarens – i det aktuella fallet lärosätets – tankar 

och värderingar med utgångspunkt från just den aktuella sändarens egen världsbild. 

Texten påverkas bland annat av ur vilket perspektiv texten förmedlas. Texten kan 

skildras ur ett författarperspektiv med företrädesvis jag eller vi som huvudsakliga 

pronomina. Den kan också inkludera läsaren genom ett du-tilltal (Hellspong & Ledin 

1997:136). En rubrik som ”Välkommen att skapa framtiden” är en variant av ett 

inkluderande tilltal. Textens teman kan uttryckas både explicit eller implicit samt 

framhävas genom rubricering, positionering eller fokusering. 

3.2.3 Den interpersonella strukturen 

Den interpersonella strukturen, textens sociala och mellanmänskliga struktur, fokuserar 

på hur texten relaterar och möter sin läsare (Hellspong & Ledin 1997:158). Denna 

analys inriktas främst på de attityder som texten förmedlar till läsaren och på hur läsaren 

tilltalas eller omtalas. Med t.ex. ett direkt du-tilltal drar författaren in läsaren i texten 

och skapar en mer intim relation än vad exempelvis ett ni-tilltal gör, eller ett omtal i 

tredje person, såsom studenterna. Valet av tilltal kan vara avgörande för skapandet av 

den identitet av mottagaren som författaren avser att konstruera (Hellspong & Ledin 

1997:173). 

 Den interpersonella strukturen tar även sikte på textens uttryck för närhet och 

distans mellan sändare och mottagare, dvs. det avstånd på vilket sändaren positionerar 

sig till läsaren. Avståndet upplevs ofta intuitivt av läsaren eftersom närhet och distans är 

en central och inlärd dimension i det sociala samspelet (Hellspong & Ledin 1997:179). 
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3.2.4 Multimodal analys 

Då webbtexter i allmänhet oftast har multimodala inslag, exempelvis illustrationer, 

foton och filmer, finns behov av att komplettera den verbala brukstextanalysen med en 

modell för multimodal analys. Den multimodala textanalysen vidgar textbegreppet till 

att innefatta fler element än enbart linjär text. I den modell för textanalys som Anders 

Björkvall presenterar i boken Den visuella texten – multimodal analys i praktiken 

(2009), används specifika termer och begrepp för att analysera visuella element i texter. 

Teoriernas ursprungliga källa kommer från den systemisk-funktionella lingvistiken. 

Modellen bygger på teorier utarbetade av Kress och Leeuwen, främst uttryckta i boken 

Reading images – the grammar of visual design (2006) (Björkvall 2009:9). Modellen är 

även starkt influerad av sociosemiotik, vilket är en teori, som lanserades av 

språkforskaren Michael Halliday på 1970-talet. Ett sociosemiotiskt synsätt utgår från att 

sättet människor uttrycker sig på i det sociala samspelet alltid har en funktion, dvs. är en 

betydelseskapande handling (Björkvall 2009:12). Björkvalls analysmodell utgår från att 

betydelse kan uttryckas på flera sätt än enbart genom text, exempelvis genom bild, ljud 

och film. Betydelser kategoriseras i tre olika funktioner: den textuella, den ideationella 

och den interpersonella funktionen. Dessa funktioner, eller nivåer, känns igen från 

modellen för brukstextanalys beskriven ovan.  

 Den textuella funktionen fokuserar på kompositionens betydelse, exempelvis hur 

visuellt framskjutet ett objekt är eller hur objektet är placerat i det visuella rummet 

(Björkvall 2009:84). Den ideationella funktionen uttrycker olika versioner av 

verkligheten, dvs. hur människor och föremål i texten relateras till varandra (Björkvall 

2009:57). Människor kan exempelvis presenteras som aktiva eller passiva, i grupp eller 

som enskilda individer. Den interpersonella funktionen tar sikte på interaktion, dvs. hur 

mänskliga relationer skapas och upprättas i de multimodala texterna. Även attityder kan 

uttryckas inom denna funktion (Björkvall 2009:29). 

3.2.5 Komparativ analys  

De texter som ingår i analysen analyseras var för sig för att därefter jämföras gruppvis – 

äldre och yngre universitets texter. Jämförelsen sker med fokus på kontexten och de 

skilda förutsättningar som de olika kategorierna av universitet har, den textuella, 

ideationella och den interpersonella strukturen i texterna samt den sociala tonen och 

stilen. Den komparativa analysens övergripande fråga är att undersöka om det finns 

några tydliga skillnader mellan de båda gruppernas texter och hur dessa eventuella 

skillnader tar sig uttryck. 
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3.3 Material 
Materialet består av fyra texter hämtade från fyra lärosätens webbplatser: Uppsala 

universitet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet (bilaga 1–4). 

Texterna har ett omfång om drygt en halv A4-sida per text. Urvalsprincipen är att välja 

de texter som en besökare intuitivt väljer att läsa vid ett första besök på webbplatsen 

med syfte att leta efter allmän information om universitetet. Det kan vara i rollen som 

presumtiv student, arbetstagare, samarbetsparter eller i någon annan roll där besökaren 

är intresserad av att skapa sig en översiktlig bild av universitetet. 

 Det finns i Sverige tio statliga universitet som har bred och allmän inriktning. Jag 

har valt texter från Sveriges två äldsta universitet, Uppsala och Lunds universitet, för att 

jämföra dessa med två relativt nybildade universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar och 

Växjö samt Mittuniversitetet som finns i Sundsvall och Östersund. Jag väljer att 

benämna grupperna äldre universitet och yngre universitet. Jag har valt dessa fyra 

universitet på grund av att de skiljer sig från varandra bland annat vad gäller hur 

välkända de är, deras historik och geografiska placering. De två äldsta universiteten är 

etablerade sedan flera hundra år medan de relativt nybildade har gått från att vara lokala 

högskolor till att genom politiska beslut bli universitet under de senaste 10–15 åren. 

3.4 Urvalsdiskussion 
Det är självfallet vanskligt att spekulera om vilka texter en besökare intuitivt väljer att 

läsa vid ett första besök på en webbplats. Jag har valt texter som enkelt kan nås från 

webbplatsens startsida och som innehåller grundläggande information om universitetet. 

Innehållet på webbplatserna som ger denna första, oftast ganska korta, beskrivning av 

universitetet skiljer sig givetvis sinsemellan eftersom lärosätena väljer att presentera och 

strukturera informationen på olika sätt. Jag anser att jag lyckats hitta någorlunda 

jämförbart material när det gäller grundläggande textdrag som innehåll, omfång och 

utformning från samtliga universitet. För att läsaren ska kunna göra en egen bedömning 

av urvalet av texterna beskriver jag texternas placering på webbplatsen i inledningen av 

varje analys. Det kan finnas en kortare och en längre version av de aktuella texterna och 

vissa texter innehåller sjok av fakta, siffror och punktlistor. Dessa statistiska 

upplysningar har på vissa webbplatser lyfts ut ur texten för att exempelvis visas i en 

separat textruta. Jag har därför valt att inte analysera innehållet i dessa punktlistor. 
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 Det är svårt att hävda att de fyra texterna är helt jämförbara men urvalet har gjorts 

med ambitionen att finna en från webbplatsens startsida lättåtkomlig text, som fångar 

kärnan i lärosätenas initiala kommunikation med nytillkomna besökare på webbplatsen. 

4 Analys av Uppsala universitets text 
I detta kapitel analyseras texten från Uppsala universitet (Bilaga 1). Efter en kort 

beskrivning av kontexten analyseras texten utifrån dess textuella, ideationella och 

interpersonella struktur. Det vill säga textens yttre form, dess idéinnehåll samt dess 

interaktion med läsaren. Därefter undersöks några multimodala aspekter av texten. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

4.1 Kontext 
På grund av universitetets långa historia verkar Uppsala universitet i en kontext där 

flertalet personer redan har en föreställning om universitetet. Det är ett av Sveriges mest 

välkända lärosäten och universitetet har gott akademiskt anseende. Det är dessutom ett 

universitet som oftast tar en plats bland världens 100 främsta universitet på 

internationella rankningslistor. Universitetet och dess akademiska atmosfär är omtalat i 

populärkulturen, såväl i skönlitteratur som i filmer, vilket medför att många associerar 

Uppsala universitet med tradition, kvalitet och inte minst ett aktivt studentliv.  

 Startsidan på Uppsala universitets webbplats har en klickbar huvudrubrik som 

heter Universitetet. Vid ett klick på länken möts läsaren av texten OM UPPSALA 

UNIVERSITET, med underrubriken Välkommen till Uppsala universitet. Genom 

ytterligare ett klick återfinns texten som är föremål för analys – Välkommen att vara 

med och skapa framtiden! Det saknas möjlighet för läsaren att med direkta länkar dela 

texten i sociala medier. Däremot finns en ikon för att kunna skriva ut texten. 

4.2 Textuell struktur 
Uppsala universitets text inleds med en rubrik i versaler och är därefter uppdelad i sex 

avskilda stycken utan underrubriker. Lärosätets rektor, som även presenteras med bild, 

undertecknar texten med sitt namn i kursiv stil, vilket ger texten en personlig prägel.  

 Texten innehåller inga särskilda återkommande nyckelord. Textens författare 

använder sig av en retorisk bindning då textens rubrik binds samman med textens 

avslutning. Texten inleds med följande rubrik: 
 

VÄLKOMMEN ATT VARA MED OCH SKAPA FRAMTIDEN! 
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Rubriken upprepas i texten sista mening, denna gång utan versaler. 
 

Välkommen att vara med och skapa framtiden – välkommen till Uppsala universitet! 
 
Utropstecknet, som sällan används i mer formella texter och förknippas med känslor, 

informaliserar meningen. 

4.3 Ideationell struktur 
Textens huvudtema är balans mellan dåtid och framtid. Texten synliggör både 

universitetets anrika historia samt dess tydliga förankring i den moderna världen. I 

första styckets första mening presenteras lärosätets ålder. 
  

Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. 
 
Temats position som främst i den löpande texten understryker dess vikt i texten som 

helhet. 1477 är ett årtal som är svindlande långt tillbaka i tiden och som oundvikligen 

för tankarna till anrika traditioner. Författaren väljer ordet första universitet i stället för 

äldsta universitet, vilket skulle ha kunnat ligga närmare till hands. Ordvalet första för 

tankarna till ett tävlingsmoment och texten påstår således med ordvalet första att 

Uppsala universitet är en vinnare. Det är självfallet svårt att avgöra vad 540 års 

verksamhet betyder för en organisations befintliga standard, men författaren hävdar 

implicit att lärosätets ålder i sig är en garant för kvalitet. Ännu tidigare i texten, i 

rubriken, ger ordet framtiden associationer till det moderna – något att sträva efter för 

en driven och modern person. 

 I det andra stycket föreslår författaren att lärosätets styrka ligger i balansen mellan 

tradition och nytänkande.  
 

Kanske ligger vår främsta styrka i att kombinera en levande tradition med vilja till ständig 
utveckling. Kunskapens förnyelse drivs av att våra kompetenta lärare och forskare ständigt 
möter nyfikna, kritiska och aktiva studenter. Vi rankas stadigt bland världens 100 främsta 
lärosäten. 

 
Ordet kanske i första meningen antyder en något ödmjuk och självreflekterande attityd. 

Lärare och forskare beskrivs stå för tradition medan studenterna representerar det 

nyfikna, kritiska och drivande. Författaren poängterar kontinuitet tre gånger i stycket 

genom att använda ständigt två gånger och därefter variera ordvalet med stadigt. Det 

sker alltså en oavbruten verksamhet på lärosätet. Stycket avslutas något avhugget med 

att universitet är högt internationellt rankat. 
 

Vi rankas stadigt bland världens 100 främsta lärosäten. 
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Detta konstaterande saknar källa vilket kan väcka viss skepsis hos läsaren. Vid en 

sökning på webbplatsen återfinns information om de aktuella rankningslistorna där det 

framgår att universitetet för närvarande är rankat bland de 100 främsta lärosätena på två 

av sex internationella rankningslistor (Uppsala universitets webbplats). Påståendet ovan 

är således något överdrivet. 

 I fjärde stycket målar texten upp en bild av det klassiska studentlivet i Uppsala 

och fokuserar fortsatt på mötet mellan det traditionella och det moderna. 
 

Våra studenter får ta del av den senaste forskningen i moderna lokaler och laboratorier. 
Samtidigt får de uppleva flera hundra år gamla traditioner och ett sprudlande utbud av 
körer, orkestrar och andra aktiviteter vid studentnationerna. Även vid vårt nyaste campus, i 
världsarvsstaden Visby, finns anrika kulturmiljöer runt knuten. 

 
Anrika traditioner upprätthålls i ett harmoniskt samspel med moderna miljöer. 

Huvudtemat går som en röd tråd genom stycket. Författaren väljer att nämna det 

campus som sedan ett antal år finns i Visby på Gotland. Detta campus benämns ”vårt 

nyaste campus”. Återigen understryker författaren något nytt och modernt i 

kombination med det gamla och anrika, då Visby kvalar in väl i den historiskt 

förankrade gemenskapen vid Uppsala universitet. Stadens kulturarvsprägel framhävs i 

texten genom att ge staden attributet världsarvsstaden Visby. Det moderna poängteras 

ytterligare med ordvalen senaste forskningen och moderna lokaler medan det 

traditionella betonas genom flera hundra år gamla traditioner och anrika kulturmiljöer. 

 Det femte stycket fortsätter att variera huvudtemat. Universitetet påstås, i den 

långa meningen nedan, ha förutsättningar att möta kommande utmaningar, dvs. de som 

ligger i framtiden.  
 

Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och 
livet enklare för många människor - forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens 
grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och 
samhällets utveckling. 

 
Ett hållbarhetsperspektiv, i sig ett relativt modernt begrepp, finns med i styckets 

avslutande mening. I det sjätte stycket återknyter författaren till rubriken, med att helt 

enkelt upprepa rubriken, som bjuder in läsaren till att vara med att skapa framtiden.  

 Övriga teman som nämns i texten berör universitetets uttalade mål: utbildning och 

forskning samt samspelet med omvärlden som universitetet aktivt deltar i, dvs. de tre 

huvuduppgifter som varje lärosäte har att uppfylla. Texten nämner inget explicit om ett 

eventuellt samarbete med näringslivet, men i texten uttrycks ett samarbete med 
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omvärlden, vilket jag tolkar som exempelvis näringslivet, eftersom det i samma mening 

framgår att universitetet värnar sin akademiska självständighet.  
 

Vi värnar vår akademiska självständighet och bygger samtidigt relationer till omvärlden. 
 
Detta skulle kunna vara ett uttryck för ett avståndstagande från det ibland problematiska 

i att motta forskningsmedel från kommersiellt håll utan att låta sig påverkas av sin 

uppdragsgivare. 

 I det tredje stycket, och i början av det fjärde, får den internationella och 

gränsöverskridande verksamheten uppmärksamhet. 
 

Flödet av studenter, lärare och forskare mellan utländska universitet och Uppsala 
universitet är avgörande för spridning av kunskap, idéer och kompetens, både inom 
universitetet och i samhället i stort. 

 
Varje år lockar Uppsala universitet tusentals motiverade studenter från Sverige och hela 
världen. 

 
Det internationella perspektivet visualiseras som ett oupphörligt flöde av människor, 

som rör sig fritt på den globala kunskapsmarknaden. 

 Texten är skriven ur ett subjektsperspektiv, där pronomenet vi beskriver sändaren, 

dvs. lärosätet. Lärare, forskare och studenter omnämns i tredje person vilket indikerar 

att texten inte är direkt riktad till exempelvis studenter utan vänder sig till en potentiellt 

vidare målgrupp. Inget du-tilltal återfinns i texten. Dock visar rubriken Välkommen att 

vara med att skapa framtiden! att en mottagare i singular tilltalas. 

4.4 Interpersonell struktur 
Texten har en personifierad avsändare i och med att universitetets rektor undertecknar 

texten. Dessutom framträder avsändaren på bild. Detta ger texten ett utgångsläge som 

skapar en närmare relation till mottagaren än om texten vore skriven av universitetet 

som institution. Rektorn är universitetets främsta företrädare och förmedlar givetvis 

universitetets budskap, men förutsättningen för att framgångsrikt förmedla budskapet 

stärks i och med att relationen personifieras och således intimiseras. Den närmare 

relationen balanseras dock upp genom en viss vidmakthållen distans till läsaren. 

Exempelvis används varken pronomina jag eller du någonstans i texten. I texten 

används främst Uppsala universitet och vi för att beskriva sändaren. Genom att skriva 

våra lärare, forskare och studenter inkluderas dessa i sändarens gemenskap. I femte 

stycket vidgas vi till att inkludera alla deltagare i texten.  
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Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och 
livet enklare för många människor […] 

 
I textens information om universitetets internationella verksamhet beskrivs studenterna 

som motiverade. 
 

Varje år lockar Uppsala universitet tusentals motiverade studenter från Sverige och hela 
världen. 

 
Texten utrycker underförstått en önskan om mottagarens, i detta fall studenternas, 

förmåga. I övrigt tilltalas inte läsaren förutom i rubriken, och i den avslutande 

meningen, som bjuder in till gemenskap och till något implicit positivt som benämns 

framtiden.  
 

Välkommen att vara med och skapa framtiden – välkommen till Uppsala universitet! 
 

Avslutningen formuleras som en personlig inbjudan av universitetets rektor direkt till 

läsaren. 

4.5 Multimodalt perspektiv 
Texten presenteras med svart text mot en vit bakgrund som innehåller grafik vilken 

påminner om en vattenstämpel, där även året för universitetets grundande framgår. 

Texten presenteras av lärosätets rektor som även finns med på bild. Bilden har en 

visuellt framskjuten position till höger om textens två inledande stycken. Bilden på 

rektorn är tagen rakt framifrån, varken från ett under- eller uppifrånperspektiv, vilket 

indikerar en jämställd relation mellan sändare och mottagare (Björkvall 2009:31). 

Rektorn är avbildad så att huvud och halva överkroppen syns. Detta kallar Björkvall för 

nära medelavstånd och det är en distans som får betraktaren att befinna sig precis 

utanför den sociala distans där man kan beröra någon med en tänkt utsträckt hand 

(Björkvall 2009:42). Det varma och öppna leendet balanseras av ett stängt kroppsspråk, 

med båda armarna korslagda över bröstet. Kroppen intar en subtilt lutande ställning 

vilket ger en mjukare framtoning. Etablerade sociala konventioner, exempelvis dem om 

kvinnor och män, förstärks ofta i bilder. Män avbildas ofta rakt framifrån med en blick 

mot betraktaren (Fagerström 2004:32). Det är även värt att notera att rektorns klädsel 

inte är av det traditionellt strikta slag som kanske kan förväntas av en auktoritet i hennes 

position. Dock syns ett klassiskt pärlhalsband runt halsen. Rektorn tittar rakt in i 

kameran och det är svårt för läsaren att undvika hennes blick, vilket Björkvall (2009:31) 

menar kan tolkas som om hon kräver något av betraktaren. I detta fall kräver sändaren 

mottagarens uppmärksamhet. Även den visuella delen av texten knyter väl an till 
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textens huvudtema – en fruktbar balans mellan det traditionella och moderna, det strikta 

och det informella. 

4.6 Sammanfattande diskussion 
Uppsala universitets text ger ett genomarbetat och välformulerat intryck där inget har 

lämnats till slumpen. Möjligtvis har detta att göra med att textens sändare personligen 

ansvarar för texten vilket påverkar sändarens intresse av att förmedla en kvalitativ text – 

både språkligt och innehållsmässigt. Uppsala universitets text har vissa likheter med 

förordet som återfinns i inledningen av företags årsredovisningar. Förordet, som brukar 

kallas VD-brev, eftersom det skrivs av företagets verkställande direktör, innehåller ofta 

en sammanfattning av året som gått och pryds av en bild av vd:n likt den som Uppsala 

universitets text gör. Claes Ohlsson har i artikeln VD har ordet. Vad säger egentligen 

direktörerna i företagets årsredovisning? (2004) undersökt språket i VD-breven under 

tre decennier. En tydlig trend är att företagen uttrycker sitt engagemang och 

ansvarstagande när det gäller sociala frågor och miljöfrågor. Detta brukar benämnas 

corporate social responsibility (CSR) och betonas allt oftare i VD-breven. Uppsala 

universitet uttrycker sitt CSR-engagemang i meningen ”[…] kunskap som bidrar till 

miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.” 

 Texten följer sitt huvudtema – en kombination av dåtid, nutid och framtid. Det 

personliga anslaget, med en inbjudande bild, sänder i kombination med universitetets 

anrika kontext ett väl fungerande budskap, som säkerligen uppfattas som attraktivt av 

dem som vill krydda sitt examensbevis med en nypa hävdvunnet akademiskt anseende. 

5 Analys av Lunds universitets text 
I detta kapitel analyseras texten från Lunds universitet (Bilaga 2). Efter en kort 

beskrivning av kontexten analyseras texten utifrån dess textuella, ideationella och 

interpersonella struktur. Det vill säga textens yttre form, dess idéinnehåll samt dess 

interaktion med läsaren. Därefter undersöks textens multimodala aspekter inklusive den 

film som finns i texten. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

5.1 Kontext 
Liksom Uppsala universitet har Lunds universitet ett gott akademiskt anseende som är 

väl förankrat i många människors medvetande. Lunds universitet är knappt tvåhundra år 

yngre än Uppsalas motsvarighet, men har likväl en flera hundra år gammal tradition att 
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luta sig tillbaka mot. Lunds universitet rankas ofta högre än Uppsala universitet på de 

internationella rankningslistorna (Lunds universitets webbplats).  

 En av rubrikerna på webbplatsens förstasida heter Om universitetet och efter ett 

klick möts besökaren av en länk i listen till vänster som är rubricerad Universitetet i 

korthet. Det är denna text som analyseras nedan. Det saknas på webbsidan möjlighet för 

läsaren att via ett enkelt knapptryck dela texten i sociala medier. 

5.2 Textuell struktur 
Den skrivna texten är relativt kort och den består av en inledning på fem rader och är 

sedan indelad i två rubricerade stycken: Utbildning och forskning samt Världsledande 

forskningsanläggningar. Besökarens blick fångas av filmen, Lund University, som är 

infogad efter de inledande raderna och får en visuellt framskjuten position i texten.  

 Den skrivna texten är ganska korthuggen där relativt ostrukturerad fakta staplas på 

varandra. I den korta texten nämns ordet värld (exempelvis världsledande, världens 

främsta) i olika sammansättningar och fraser hela sex gånger. 

 Texten använder sig av det retoriska greppet allitteration i tretal: förstå, förklara 

och förbättra för att skapa universitets identitet. 
 

Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. 
 

Denna retoriska bindning ger texten en poetisk ton och en möjlig emotionell verkan 

vilket kan förstärka budskapet (Hellspong & Ledin 1997:94).  

5.3 Ideationell struktur 
Textens huvudtema är att bjuda in till en unik gemenskap som endast de utvalda får 

tillgång till. Texten och filmen visar upp och stärker Lunds universitets egenskaper som 

ett anrikt universitet med internationell prägel i en unik studiemiljö. Inledningsvis anges 

året för universitets grundande. 
 

Lunds universitet grundades 1666. 
 
Universitetets ålder tycks förtjäna den främsta positionen i texten, det är således det 

viktigaste i den skriva texten. Därefter följer en beskrivning av antalet studenter och 

medarbetare och på vilka orter som verksamheten bedrivs. 
 

Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi 
förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. 
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Texten ger en inblick i universitets storlek. Texten påstår vidare att studenter och 

medarbetare förenas i en gemensam strävan att förstå, förklara och förbättra. 

Allitterationen hjälper de initierade att komma ihåg orden, som troligtvis är ord som 

används flitigt i andra sammanhang inom universitetets verksamhet. Lite lösryckt följer 

sedan en mening om att Lunds universitet rankas som ett av de 100 bästa universiteten i 

världen. På annan plats på webbsidan finns länkar till ”några av de ledande rankingarnas 

webbplatser.” Texten avbryts av den infogade filmen (filmen analyseras mer ingående i 

avsnitt 5.5) och fortsätter därefter med stycket Utbildning och forskning, som inleds 

med påståendet att Lund är Sveriges mest attraktiva studieort. Det framgår inte närmare 

vad detta konstaterande baseras på men det kan antas att detta, bland annat i filmen, ska 

upplevas intuitivt.  
 

Lund är landets mest attraktiva studieort, och vi har ett av Skandinaviens bredaste 
utbildningsutbud – baserat på gränsöverskridande och ledande forskning. 

 
I nästa mening informeras om att universitetet har ett brett utbildningsutbud och att 

lärosätets forskning är ledande. Med gott självförtroende beskriver texten i följande 

stycken den världsledande forskningen som universitetet bedriver och det faktum att 

universitetet omsätter åtta miljarder, förmodligen åsyftas svenska kronor per år.  
 

Fler än 30 av våra forskningsområden anses som världsledande, enligt oberoende 
utvärderare. 

 
Omsättningen uppgår till 8 miljarder, varav två tredjedelar går till forskning och en 
tredjedel til utbildning. 

 
Det är inte så vanligt att en statlig myndighet beskriver dess omsättning för att göra sig 

mer attraktiv. Möjligtvis syftar meningen till att visa mottagaren att en stor del av 

medlen går till forskning och att universitetets tyngdpunkt ligger i forskningen. Ett 

korrekturfel letar sig in i den sista meningen – til i stället för till. Detta kanske är ett 

resultat av att den största ansträngningen har lagts på den välproducerade filmen i stället 

för på texten. De teman som presenteras i filmens text är många och knyter mestadels an 

till huvudtemat. Med tanke på att berättarrösten i filmen talar engelska stärks 

universitetets internationella prägel ytterligare. Det sista stycket berättar om att 

universitetet har tillgång till världsledande forskningsanläggningar. Både texten och 

filmen fokuserar till en stor del på naturvetenskaplig forskning. Bilder från laboratorier 

flimrar förbi i filmen och filmens berättar-jag ”undersöker möjligheter från universums 

oändlighet till de minsta partiklar vi känner till”. Den naturvetenskapliga inriktningen 
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tar även stor plats i den linjära texten i och med att forskningsanläggningarna tilldelas 

ett eget tematiskt avgränsat stycke i slutet av texten. 

5.4 Interpersonell struktur 
Den skrivna texten på webbsidan är kortfattad och relativt opersonlig. Sändarens 

identitet skapas genom att använda namnet Lunds universitet samt pronomina vi och 

våra. I filmen skapas däremot en nära relation till betraktaren. Trots att visst omtal sker 

i filmen är dess tyngdpunkt det direkta tilltalet där betraktaren, du, tilltalas av 

berättarröstens jag. Tilltalet är inkluderande och direkt och relationen är inte bara nära, 

den är intim. 

5.5 Multimodalt perspektiv 
Besökaren som tar sig in på Lunds universitets webbplats möts av bruna inslag mot en 

vit bakgrund. Efter inledningen skiftar textens färg till svart. Självfallet är det filmen 

som med hjälp av bild, musik och röst dominerar den multimodala textens budskap. 

Textens enda bild är en stillbild ur filmen som heter Lund University (se länk till filmen 

i bilaga 2). Filmen är centralt placerad i texten. Bilden visar en gammal, vacker 

universitetsbyggnad en solig sommardag. I bildens förgrund syns en damm med en 

ståtlig fontän. Filmen är två minuter lång och växlar mellan att svepande visa olika 

bilder och situationer från universitetskontexten. De vackra universitetsbyggnaderna 

visas upp, studenter av olika härkomst – dock i ungefär samma ålder – studentspex, 

bilder från laboratorier, vyer från Lunds stadskärna och studenter som studerar, 

laborerar, uppträder, sjunger, dansar och tränar. I bakgrunden hörs musik, 

specialkomponerad för denna produktion (enligt kommentar av universitetets 

kommunikationschef i kommentarsfältet till filmen). Det mest anmärkningsvärda med 

filmen är dess berättarröst. På ett långsamt, tydligt och nästintill poetiskt sätt förmedlar 

rösten universitetets budskap på engelska. Det rösten säger syns även som en textremsa 

i nedre delen av bilden. Den röst mottagaren hör är alltså universitetets röst – för att inte 

säga universitets själ. Mottagaren får alltså möjlighet att uppleva en institution i 

mänsklig skepnad som talar direkt till en. Universitetet tycks vara en kvinna med 

brittiska rötter. Den två minuter långa filmen har en ton och ett bildspråk som för 

tankarna till livsstilsrelaterad reklam, propaganda eller en trailer för en amerikansk 

actionfilm. Nedan följer en fri översättning till svenska av det berättarrösten förmedlar i 

filmen. 
Jag kan saker 
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Alla möjliga saker faktiskt 
Jag kan vara ganska bra att ha om du lyssnar noggrant på mig 
Jag har funnits i 350 år 
Längre än de flesta 
Nu är jag här 
Jag arbetar för dig 
För framtida generationer 
Undersöker möjligheter 
från universums oändlighet till de minsta partiklar vi känner till 
Det är vad jag gör 
Antar utmaningar genom upptäckter och samarbete 
För mänsklighetens bästa och för en bättre värld 
Den senaste forskningen med anor från medeltiden 
Jag är global, europeisk, skandinavisk och svensk - allt i ett 
Jag är din bästa vän och din tuffaste motståndare 
Varje år ser tiotusentals studenter från hela världen mig 
hör mig, utforskar mig, utmanar mig och upplyser mig 
De blir mig 
Du blir mig 
Jag är öppen för idéer 
Jag är beroende av dem och jag hänger mig till dem 
Utan dem tillhör jag det förflutna 
Du förstår 
Jag är vad du gör mig till 
Ett universitet i världsklass 
Långt ifrån nöjd 
Fortfarande hungrig, rastlös och fortfarande nyfiken 
Jag är Lunds universitet 
Och det finns ingen i världen som jag 

 
Filmen innehåller många olika intressanta teman. Bland annat lyfts universitetets 

förmåga att kombinera det traditionella och det moderna. 
 

Jag har funnits i 350 år 
Längre än de flesta 
Nu är jag här 
Jag arbetar för dig 
För framtida generationer 

 
Universitetet nämner sin ålder och det faktum att det är äldre än de flesta, dvs. inte äldre 

än sin främsta konkurrent nationellt, Uppsala universitet. Därefter beskriver rösten hur 

universitetet är förankrat i nuet och hur det strävar framåt, för framtida generationer. 

Texten spinner vidare på temat längre fram i filmen. 
 

Den senaste forskningen med anor från medeltiden 
 
Medeltiden för tankarna till något ogripbart anrikt men universitetet är även noga med 

att påpeka att det ännu är levande och framåtblickande. 
 

Fortfarande hungrig, rastlös och fortfarande nyfiken 
 
Hungrig (hungry) och rastlös (restless) kan knappast vara ord som är vanligt 

förekommande i texter skrivna av offentliga organ med syfte att beskriva de värderingar 
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som de vill förknippas med. Orden känns mycket personliga. Detta för oss vidare till 

filmens mest intressanta aspekt – den intima och förtroliga interaktionen mellan filmens 

jag och mottagarens du. Redan i de första meningarna manifesterar universitetet sitt jag 

och jagets egen förträfflighet. 
 
Jag kan saker 
Alla möjliga saker faktiskt 

 
Därefter skapar författaren en relation mellan jaget och mottagaren. 
 

Jag kan vara ganska bra att ha om du lyssnar noggrant på mig 
 
Som en god förälder försöker jaget övertyga mottagaren om det gynnsamma i att lyssna 

på det förmedlade budskapet. Liter senare säger sig jaget arbeta för mottagarens bästa. 
 

Jag arbetar för dig 
 
Efter detta ödmjuka erbjudande fortsätter jaget att vara den vuxna förebilden som både 

stöttar och utmanar. 
 

Jag är din bästa vän och din tuffaste motståndare 
 
Textens interpersonella höjdpunkt nås när jaget beskriver interaktionen med studenterna 

och med textens du. 
 

De blir mig 
Du blir mig 

 
Dessa rader liknar mer en dikt än information som passar under rubriken Universitetet i 

korthet. 

Filmen är ett exempel på det som i avhandlingen Organisationer berättar – 

Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation av Hanna Sofia Rehnberg (2014) 

kallas för strategiskt berättande. Denna typ av berättande används för att stärka en 

organisations varumärke och för att sprida de värderingar med vilka en organisation vill 

förknippas, för att på så sätt kunna öka försäljningen av sina varor eller tjänster. 

Rehnberg menar att ”Strategiska berättelser skapar och återskapar bilder av 

organisationer. På en övergripande nivå används de för att personifiera företag och 

andra organisationer samt för att skapa identifikation och relationer.” (Rehnberg 

2014:17).  

 Lunds universitet säljer studentplatser, arbetsplatser och inte minst tjänster för att 

utföra forskning. Genom filmen försöker universitetet att skapa och återskapa en anrik 

och nästan mytomspunnen identitet. Filmen bygger upp en stämning kring en unik miljö 
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som syftar att väcka känslor hos mottagaren, som i sig kan generera en önskan hos 

mottagaren om att själv få identifiera sig med universitetet. 

5.6 Sammanfattande diskussion 
Lunds universitet utnyttjar de mångfacetterade möjligheter som den digitala samtiden 

erbjuder. Förutom genom de svepande, attraktiva och idealiserade bilder som visar 

vackra miljöer med moderna, vetgiriga människor nyttjar filmen möjligheten att knyta 

an med mottagaren på ett unikt sätt i och med att universitetet förmänskligas och talar 

direkt till mottagaren. Mycket energi tycks ha lagts på att skapa en attraktiv, unik visuell 

identitet präglad av anrika traditioner och moderna ambitioner. Filmen talar till 

mottagarens känslor, med både bild, musik och en behaglig röst, och målar en bild av en 

idealiserad värld som mottagaren ska vilja längta in i och bli en del av. Universitetet 

ägnar sig åt visst självförhärligande genom att återkommande påpeka att universitetet är 

världsledande inom vissa områden eller att konstatera att Lund är Sveriges mest 

attraktiva studieort. Universitetet lyfter vid flera tillfällen fram naturvetenskapen, som 

studie- och forskningsområde.  

 Den identitetsskapande filmen fokuserar på att bygga en nära relation med 

mottagaren. Relationen har vissa drag av en förälder-barn-relation där den vuxna har 

viss auktoritet och ställer krav för att samtidigt vara stödjande och lyssnande. När 

universitetets röst säger: "Varje år ser tiotusentals studenter från hela världen mig, hör 

mig, utforskar mig, utmanar mig och upplyser mig. De blir mig. Du blir mig." känns 

relationen så nära att den snuddar vid det bisarra, särskilt med tanke på att jaget är en 

statlig myndighet som talar till medborgaren. Filmen skapar dock en värld som med stor 

sannolikhet känns attraktiv för många, både för studenter och forskare samt 

arbetstagare. 

6 Analys av Linnéuniversitetets text 
I detta kapitel analyseras texten från Linnéuniversitetet (Bilaga 3). Efter en kort 

beskrivning av kontexten analyseras texten utifrån dess textuella, ideationella och 

interpersonella struktur. Det vill säga textens yttre form, dess idéinnehåll samt dess 

interaktion med läsaren. Därefter undersöks några multimodala aspekter av texten. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 
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6.1 Kontext 
Det småländska Linnéuniversitetet är ett av de yngre universiteten i Sverige. 

Universitetet bildades genom en sammanslagning av Kalmar högskola och Växjö 

universitet år 2010 och bedriver verksamhet i båda städerna. När de två lärosätena slogs 

ihop antog universitetet namnet Linnéuniversitetet efter vetenskapsmannen Carl von 

Linné, som föddes i Småland.  

 Vid ett besök på universitetets webbplats, som domineras av en klargul färg, möts 

besökaren av fyra rubriker där Möt Linnéuniversitetet är en länk som tar besökaren 

vidare till ytterligare rubriker där ett klick på Om Linnéuniversitetet leder vidare till 

ytterligare uppdelningar. Texten som analyseras finns under rubriken Detta är 

Linnéuniversitetet. I direkt anslutning till texten kan läsaren enkelt dela texten vidare i 

sociala medier med hjälp av ikoner för t.ex. Facebook och Twitter. 

6.2 Textuell struktur 
Texten inleds med en bild som följs av rubriken Detta är Linnéuniversitetet. Därefter 

följer en tvåradig ingress i fet stil och den löpande texten som är indelad i fyra stycken 

utan underrubriker.  

 Texten innehåller flertalet ord och fraser som skulle kunna beskrivas som 

värdeord eller buzzwords – semantiskt töjbara modeord (Nyström Höög 2016:18). 

Buzzwords är vanligt förekommande i företags kommunikation med konsumenter och 

de syftar till att förmedla organisationens värderingar och i förlängningen dess identitet. 

I textens ingress ges en målande bild av universitetet. 
 

Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, 
nytänkande, nytta och närhet. 

 
Linnéuniversitetet beskrivs utgöra en kreativ kunskapsmiljö. Ordet kunskapsmiljö kan 

ses som ett NPM-inspirerat buzzword. Ordet miljö används tre gånger i den relativt 

korta texten, antingen självständigt eller som efterled i olika sammansättningar. 

Ytterligare exempel på liknande språkdrag följer lite längre in i texten. 
 

Med våra 2000 anställda och 32 000 studenter vill vi vara ett modernt universitet med 
Småland som bas och världen som spelplats. 

 
Meningen innehåller en metaforisk och slagkraftig fras som påminner om en säljande 

slogan: ”[…] med Småland som bas och världen som spelplats”. Universitetet blir en av 

spelarna på en global spelplats men spelet övervakas och styrs tryggt från kontrolltornet 

i Småland. 
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 Texten består även av många specifika facktermer uttryckta i sammansatta 

substantiv, exempelvis i en uppräkning av forskningsämnen inom universitetets s.k. 

spetsforskningsmiljöer. 
 

Där studerar vi allt ifrån ekologi och evolution till diskriminering och integration, 
postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data. 

 
Exempelvis är intermedialitet och big data termer som är påfallande specialiserade i en 

allmängiltig text. Möjligtvis tänker sig sändaren att mottagaren är bekant med dessa 

begrepp eller så försöker kanske sändaren att imponera på läsaren. Texten innehåller 

även en retorisk bindning. 
 

Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, 
nytänkande, nytta och närhet. 

 
Meningen som ger intrycket av att den har föregåtts av visst tankearbete får klang och 

rytm med hjälp av allitterationen – nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Denna 

retoriska stilfigur används, som ovan nämnts (avsnitt 5.2), flitigt inom reklamspråk och 

stärker textens moderna prägel. 

6.3 Ideationell struktur 
Textens huvudtema är att Linnéuniversitetet är ett samtida universitet med moderna och 

nytänkande ambitioner. 

 I den inledande ingressen nämns att lärosätet är en kreativ kunskapsmiljö. 
 
Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, 
nytänkande, nytta och närhet. 

 
Författaren menar att denna kreativa kunskapsmiljö odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta 

och närhet. Metaforen bidrar till meningens moderna och genomtänka uttryck och 

verbet odla anspelar möjligtvis lekfullt på Linnés gärning. Den taktfasta allitterationen 

spinner vidare på det moderna – nyfikenhet och nytänkande – medan de två sista orden – 

nytta och närhet – representerar den samhälleliga förankringen och det regionala 

perspektivet. I rektorns förord, i universitetets årsredovisning från 2016, understryks 

universitetets moderna profil: ”Jag tycker vi är ett ungt universitet, inte bara till åldern, 

utan även till sinnet, där vi lever efter våra fyra ledord: nyfikenhet, nytänkande, nytta 

och närhet.” Rektorn framhäver följaktligen att universitetets ringa ålder är en styrka 

(Linnéuniversitetets årsredovisning 2016). 

 Texten präglas även av att försöka etablera lärosätets storlek och bredd.  
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Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder 150 utbildningsprogram och 2 
000 fristående kurser. Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och 
livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På 
Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning 
och polisutbildning. 

 
De orter som lärosätet bedriver verksamhet på omnämns vid två tillfällen. På flera 

ställen upplyses läsaren om antalet studenter och anställda, det omfattande antalet kurser 

och utbildningsprogram samt den breda forskningsverksamheten. Det andra stycket 

fokuserar på forskning och inleds med ett konstaterande av att forskningen håller hög 

kvalitet, både nationellt och internationellt.  
 

Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet, nationellt såväl som internationellt 
och spänner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom våra 
spetsforskningsmiljöer: Linnaeus University Centres. Där studerar vi allt ifrån ekologi och 
evolution till diskriminering och integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap 
och big data. 

 
Det saknas hänvisning till eventuella rankningslistor. Universitetets s.k. 

spetsforskningsmiljöer nämns. Dessa har fått ett engelskt namn i den för övrigt svenska 

texten: Linnaeus University Centres, vilket stärker universitetets internationella prägel. 

Även forskningens bredd poängteras i stycket genom en kreativ uppräkning av mer eller 

mindre välkända forskningsområden.  

Det tredje stycket understryker återigen universitetets storlek och dess strävan att 

vara ett modernt universitet.  
 

Med våra 2000 anställda och 32 000 studenter vill vi vara ett modernt universitet med 
Småland som bas och världen som spelplats. 

 
Författaren använder ordet vill i stället för är, dvs. författaren väljer att ge uttryck för en 

ödmjuk strävan i stället för ett självsäkert konstaterande. Det regionala perspektivet 

lyfts fram genom det sloganliknande slutet av meningen: ”[…] med Småland som bas 

och världen som spelplats.” Det regionala – Småland – nämns först och uttrycket bas 

för tankarna till något pålitligt och väl förankrat. Det metaforiska och buzzword-fyllda 

språket får utrymme i ytterligare en mening. 
 

Linnéuniversitetet är ett universitet som får människor att växa.  
 
Med den abstrakta frasen får människor att växa vill författaren förmodligen framhäva 

att människorna växer på ett andligt och mentalt plan genom kontakt med universitetet. 

I textens sista mening nämns det år då universitetet bildades. 
 

Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och 
Högskolan i Kalmar. 
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Informationens position som sist i texten, kan indikera att denna information inte är så 

viktig att framhäva för författaren. Visserligen får informationen ett eget stycke och ger 

en koncis avslutning på texten. I och med rektorns uttalande, citerat ovan, ligger det 

sannolikt en tanke bakom att påvisa universitetets korta historik med att låta 

informationen finnas med och vara det sista läsaren får med sig efter en genomläsning 

av texten. Lärosätets ringa ålder vänds till en styrka som ger universitetet och dess 

studenter, forskare och medarbetare en del av universitetets ungdomlighet. 

6.4 Interpersonell struktur 
Redan i första stycket interagerar textens skribent med läsaren genom ett direkt du-

tilltal. 
 

Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, 
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. 

 
Det direkta tilltalet till läsaren indikerar att texten är utformad med studenter som 

främsta målgrupp. Universitetet omtalar sig själv genomgående i texten med 

Linnéuniversitetet och vi. I tredje stycket inkluderas även studenterna i detta vi.  
 

Med våra 2000 anställda och 32 000 studenter […] 
 
I slutet av tredje stycket ändrar texten riktning då lärosätets medarbetare får ta plats i 

texten. 
 

Anställda berättar om en arbetsplats med utmaningar och möjligheter.  
 
Här visualiserar författaren medarbetarnas egna berättelser om en miljö präglad av 

utmaningar och möjligheter. Dessa ord kan även dem ses som buzzwords, relativt 

innehållslösa och semantiskt töjbara, vilka dessutom något olyckligt kan omtolkas och 

läsas som problem och svårigheter, som ett resultat av språkets användning i en 

”positiva tänkande-diskurs” (Carr 2004:177).  

6.5 Multimodalt perspektiv 
Webbsidan har vit bakgrund och texten är svart. Texten inleds med en bild föreställande 

tre personer, sannolikt studenter, som fotograferats från sidan och bakifrån. Personerna, 

som uppskattningsvis mellan 20 och 30 år, tycks ta aktiv del i ett samtal. Två av dem, 

de vars ansikte betraktaren ser, skrattar. Ingen av dem tittar in i kameran och ingen 

kräver sedermera något av läsaren (Björkvall 2009:36). Personerna erbjuder snarare 

betraktaren något, kanske att delta i den glädjefyllda interaktionen. Bilden är levande 



  
 

 33 

såtillvida att det händer något i bilden både mellan studenterna och mellan bilden och 

betraktaren. Samtliga personer är klädda i övervägande svarta kläder. Bildens enda 

färgklick är de orangea stolarna, av modernt snitt, som eleverna sitter på. En av 

personerna på bilden har ett par hörlurar runt halsen och en av dem läser en bok. Bilden 

visar en modern miljö med engagerade, unga och kanske nyfikna deltagare. 

6.6 Sammanfattande diskussion 
Texten håller en neutral men vänlig distans till läsaren, trots det enstaka exemplet på 

direkt du-tilltal. Texten poängterar det faktum att Linnéuniversitetet är ett ungt och 

modernt universitet, vilket framhålls som en styrka. Detta går stick i stäv med hur de 

äldre universiteten utnyttjar sin ålder för att vinna trovärdighet. Universitetet har ett 

modernt, lättsamt och marknadsmässigt tilltal, med flertalet ord och fraser som kan 

kategoriseras som buzzwords eller värdeord. I texten finns drag som påminner om 

visionstexter med meningar formulerade som slogans, vilket ligger helt i linje med 

textens huvudtema. En mening som ”Med Småland som bas och världen som spelplats” 

skulle kunna aspirera till att bli lärosätets motto. Ibland kan dylika uttryck uppfattas 

som relativt tomma fraser men skickligt utnyttjade kan de självfallet tjäna som positivt 

identitetsskapande. Trots att texten innehåller både managementinfluerade språkdrag 

och ett direkt du-tilltal förblir dock texten snarare praktisk och pragmatisk än 

identitetsbärande. 

7 Analys av Mittuniversitetets text 
I detta kapitel analyseras texten från Mittuniversitetet (Bilaga 4). Efter en kort 

beskrivning av kontexten analyseras texten utifrån dess textuella, ideationella och 

interpersonella struktur. Det vill säga textens yttre form, dess idéinnehåll samt dess 

interaktion med läsaren. Därefter undersöks några multimodala aspekter av texten. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

7.1 Kontext 
Mittuniversitetet bildades 2005 och är ett av Sveriges yngsta universitet. Universitetet 

har verksamhet på två olika orter – Sundsvall och Östersund. De 

demokratiseringsprocesser av utbildningsväsendet som präglade 1970-talet och de 

regionalpolitiska åtgärder som gjorde den högre utbildningen mer tillgänglig i hela 

landet (se avsnitt 2.1.1), medförde att en ny socialhögskola grundades i Östersund. 
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Detta var startskottet för Mittuniversitetets tillkomst några decennier senare. På 

universitetets webbplats framgår det att universitetet står för hälften av tillskottet av 

nyutbildade akademiker i Jämtlands och Västernorrlands län samt att nästan hälften av 

dem bor kvar i länen efter examen. Mittuniversitetet är onekligen viktigt i de regioner 

där det bedriver verksamhet, som traditionellt präglats av hög arbetslöshet och låg 

förekomst av högre utbildade bland befolkningen (SCB - kommuner i siffror).  

 En av huvudrubrikerna på universitetets webbplats är Möt Mittuniversitetet och 

ett klick på rubriken kräver ytterligare ett klick på Detta är Mittuniversitetet för att 

komma till den text som analyseras här. I direkt anslutning till texten kan läsaren enkelt 

dela texten vidare i sociala medier genom att klicka på ikoner för t.ex. Facebook och 

Twitter. 

7.2 Textuell struktur 
Efter textens rubrik Detta är Mittuniversitetet och ett infogat foto inleds texten med en 

ingress om sju rader. Den sammanfattande inledningen, i ett större typsnitt än 

brödtexten, påminner om en ingress i en nyhetsartikel som sammanfattar textens 

huvudsakliga budskap. Därefter är texten uppdelad i fyra separata stycken försedda med 

underrubriker: Vår utbildning, Vår forskning, Samverkan och ömsesidigt samarbete och 

slutligen Två campus. Texten är luftig och har korta, informativa rubriker.  

 Det finns nyckelord i texten som återkommer ofta. Förleden sam-, som i 

samverkan och samarbete, återfinns hela åtta gånger i den relativt korta texten. Ordet 

vår eller våra nämns sju gånger, varav tre gånger redan i ingressen. Regionen, ett 

substantiv i bestämd form, förekommer tre gånger i texten och syftar givetvis på den del 

av Sverige där universitetet verkar, eller där det har sitt primära upptagningsområde, 

men för en utomstående är ordet regionen inte självklart definierat. Författaren 

presuppositionerar att läsaren har en förförståelse för begreppet regionen. Jag tolkar det 

som att uttrycket som sådant är väl inarbetat på lokal nivå och att textförfattaren inte har 

målgruppsanpassat texten fullt ut. 

 Texten innehåller ett flertal meningar som är påfallande korta och som innehåller 

distinkt och lättförståelig information. Textens sista stycke inleds med tre meningar.  
 

Mittuniversitetet har två campus. De finns i Sundsvall och Östersund. De har olika karaktär 
och delvis olika utbildningsutbud. 

 
Samma stycke avslutas med en fristående mening. 
 

På båda campusorter finns bostadsgaranti för studenterna. 
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Stycket innehåller klar, enkel och tydlig information utan överflödiga ord eller bisatser. 

Meningarna snarare staplas på varandra. Ibland kan detta få en poetisk effekt men det 

lär knappast vara syftet här. Möjligtvis är utformningen av texten ett ambitiöst försök 

till att skriva enkelt och klarspråkligt. I sista meningen om bostadsgaranti står 

substantivet campusorter i obestämd form.  
 

På båda campusorter finns bostadsgaranti för studenterna. 
 
På båda campusorterna finns bostadsgaranti för studenterna, hade varit mer 

standardspråkligt korrekt. Skrivningen kan givetvis vara ett korrekturfel men den 

öppnar även upp för en, eventuellt något långsökt, tolkning om att talspråkliga, 

dialektala tendenser har fått ta plats i texten. 

7.3 Ideationell struktur 
Textens huvudtema kretsar kring regional samverkan. Samarbetet med omvärlden och 

det regionala näringslivet lyfts fram redan i ingressen.  
 

Nära relationer med arbetslivet och en aktiv samverkan med omvärlden i övrigt bidrar till 
att hålla vår verksamhet engagerad och innovativ. Det ger både vår forskning och vår 
utbildning en god förankring i samhället och, inte minst, i regionen. 

 
Dessa två meningar ger en god sammanfattning av textens huvudtema. Även i nästa 

stycke, Vår utbildning, återkommer skribenten till huvudtemat. 
 

En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd genom 
utbildningsprogrammen och ger studenterna arbetslivskontakter och möjlighet till 
poänggivande praktik. 

 
I en del av landet där arbetslösheten traditionellt är hög och utbildningsnivån låg finns 

goda skäl till att lyfta studenternas chans till ett framtida arbete i närområdet. Även i det 

följande stycket, rubricerat Vår forskning, poängteras att universitetets forskning sker i 

samverkan med ”[…] det omgivande samhället […]” i regionen.  

 Därefter får textens huvudtema ett eget avsnitt med rubriken Samverkan och 

ömsesidigt samarbete. Rubriken rymmer både ordet samverkan och ordet samarbete 

och samarbetet förstärks dessutom ytterligare av adjektivattributet ömsesidigt, vilket 

nästintill blir tautologiskt eftersom samarbete förutsätter ömsesidighet. I detta stycke 

omnämns även den regionala aspekten när syftet med lärosätets omfattande samverkan 

beskrivs. 
 

Syftet är att stimulera regionens och landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning 
och forskning. 
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Värt att notera är att regionens tillväxt nämns före landets. Som nämnts ovan (avsnitt 

7.2) kan begreppet regionen förorsaka viss oklarhet då det för läsaren kanske inte är 

självklart vilken eller vilka geografiskt avgränsade delar av Sverige som ordet syftar på. 

Att förklara ordets innebörd närmare hade varit gynnsamt för att hejda tendenser till att 

samtliga norrländska landskap klumpas ihop till en enhetlig, för många odefinierad, del 

av norra Sverige. 

 Texten är skriven ur ett förhållandevis anonymt subjektsperspektiv men som 

ovan nämnts (avsnitt 7.2) förekommer orden vår och våra vid ett flertal ställen i texten, 

bland annat i två rubriker: Vår utbildning och Vår forskning, vilket ger texten en något 

mer personlig prägel. Upprepandet av ordet antyder att det finns en gemenskap på 

universitetet – vår gemenskap.  

 Under rubriken Vår forskning möts läsaren av ett utlyft citat som färgats med 

signalfärgen orange.  
 

Hos oss finns en naturlig koppling mellan utbildning och forskning.  
 
Eftersom detta citat har en så visuellt framskjuten position i texten borde det vara ett av 

de viktigaste budskapen som textförfattaren vill förmedla. Att ett lärosätes utbildning 

och forskning är tätt sammankopplade är för mig svårt att se som något 

anmärkningsvärt eller ovanligt. Anledningen till att just detta citat framhävs framstår 

som kryptiskt då det inte har någon direkt koppling till textens huvudteman. Värt att 

notera är att denna mening är ytterligare ett exempel på en kort och koncis mening i 

texten (se avsnitt 7.2 ovan). Vidare lyfter texten fram universitetets breda utbud av 

distansutbildningar och det faktum att universitetet garanterar bostad till dess studenter. 

Det nämns inte någonstans i texten när universitet bildades. 

7.4 Interpersonell struktur 
Läsaren inkluderas aldrig fullt ut i texten då direkt tilltal eller du-tilltal saknas. Textens 

sändare är neutral och delvis anonym. Sändaren har ett något korthugget, men vänligt, 

uttryck då föreställningen om en gemenskap på lärosätet målas upp genom den 

frekventa användningen av vår och våra. Universitetets forskare omtalas i tredje person. 
 

Mittuniversitetets forskare vill göra nytta. 
 
I ännu en mening utan obehövliga utsmyckningar beskrivs lärosätets forskare och deras 

påstådda drivkrafter. När texten återigen poängterar forskningens koppling till det 

omgivande samhället nämns även studenterna i tredje person. 
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Det är inte bara bra för studenterna på lärosätet, det utvecklar också verksamheten och 
regionen vi verkar i. 

 
Forskarna, studenterna och det omgivande samhället – företag och myndigheter – 

omtalas, vilket pekar på att texten har en bred målgrupp där alla dessa aktörer kan ingå. 

Det sociala samspelet med läsaren kan på så sätt upplevas som något spretigt. Texten 

uttrycker attityder som är tämligen återhållsamma då texten präglas av fakta mer än av 

överdrifter. Det framgångsrika samarbetet med arbetslivet i regionen nämns visserligen 

åtskilliga gånger men det mest storordiga som uttrycks i texten är beskrivningen av 

lärosätets breda utbud av distansutbildningar. 

Vi har ett brett utbud av utbildningar och är ett av landets ledande universitet när det gäller 
distansutbildning. 

Texten framhäver att Mittuniversitetet är, inte ledande, utan ett av landets ledande 

universitet när det gäller distansutbildningar. Texten uttrycker således inga starka 

åsikter utan präglas snarare av ödmjukhet och viss försiktighet. 

7.5 Multimodalt perspektiv 
Texten skrivs med svart text mot en vit bakgrund och en bild har infogats strax under 

rubriken Detta är Mittuniversitetet. Den omgivande miljön på webbsidan är varmt 

orange. Ett citat har fått en visuellt framskjuten position i texten, dessutom har citatet 

färgats orange i kontrast till den i övrigt svarta texten (se avsnitt 7.3).  
 
Hos oss finns en naturlig koppling mellan utbildning och forskning.  

 
Enligt semiotiska principer så kan författaren signalera en hierarki mellan olika element 

i texten genom att göra dem mer eller mindre framskjutna (Björkvall 2009:100). Som 

diskuterats ovan är det dock inte helt självklart varför just det valda citatet har lyfts ut 

och fått denna priviligierade position. 

 Textens enda bild föreställer troligtvis ett av lärosätets två campusområden och 

befolkas av fyra personer och en hund. Tre personer promenerar och den fjärde 

personen cyklar. Det är rörelse i bilden då samtliga förflyttar sig. Det skulle kunna 

tolkas som framåtanda och innovation. Ingen av deltagarna på bilden möter kamerans 

blick. Enligt (Björkvall 2009:36) kan detta tolkas som om att de avbildade erbjuder 

betraktaren att från en ostörd position studera bildens personer. Betraktaren kan i lugn 

och ro beskåda de avbildade och tänka sig in i möjligheten att vara en del av den 

dynamiska rörelse som bilden utstrålar. Det mest anmärkningsvärda på bilden är att 
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författaren har valt att ta med ett husdjur för att illustrera miljön på lärosätet, vilket kan 

tolkas som att universitetet erbjuder inte bara bostad, det finns även möjlighet att kunna 

ta hand om ett husdjur som student eller forskare, då närheten och flexibiliteten på en 

mindre studieort skapar möjlighet till ett liv som rymmer mer än bara studier. 

7.6 Sammanfattande diskussion 
Texten är faktabaserad och delvis kortfattad, i vissa delar korthuggen. Överflödig 

information saknas och texten håller en låg profil med en ödmjuk ton. Texten kan å ena 

sidan, om man läser den flera gånger, uppfattas som upprepande då författaren vid ett 

stort antal tillfällen återkommer till huvudtemat om regional samverkan. Å andra sidan 

läses denna typ av text oftast endast en gång och det kan finnas skäl att lyfta textens 

huvudtema så att det blir tydligt. Texten betonar vikten av lärosätets samverkan med 

näringslivet. Textens första mening talar om i vilka orter som universitetet verkar i och 

vikten av den regionala kopplingen upprepas flera gånger i texten. Samarbetet med det 

omgivande samhället kan säkerligen generera goda effekter för hela regionen om det 

innebär att de färdigutbildade studenterna stannar kvar. Ett visuellt framskjutet citat 

tycks sakna förankring i huvudtemat och bilden andas rörelse och möjligheter. Att 

avsluta texten med ett eget stycke bestående av endast en mening, som informerar om 

att universitetet erbjuder bostadsgaranti, är effektfullt och kan säkerligen generera stort 

intresse hos presumtiva studenter som tycker att detta är viktigt. Texten lyfter även sin 

styrka när det gäller distansutbildning vilket kan vara viktigt i en region utspridd över 

ett stort geografiskt område. På detta sätt finns det möjlighet att nå nya studentgrupper.  

8 Sammanfattande jämförelse mellan äldre och yngre 

universitets texter 
Detta kapitel innehåller en övergripande jämförelse mellan texterna från de äldre 

universiteten – Uppsala universitet och Lunds universitet – och de yngre universiteteten 

– Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Kapitlet inleds med en översikt över 

texternas skilda kontexter. Frågorna som styr jämförelseanalysen är om texterna skiljer 

sig språkligt, innehållsmässigt och interpersonellt mellan de olika grupperna av 

universitet och i så fall på vilket sätt. 



  
 

 39 

8.1 Kontext 
De två grupperna, äldre och yngre universitet, verkar delvis i olika kontexter. De äldre 

väletablerade universiteten är i stort erkända som anrika kulturinstitutioner i det 

kollektiva medvetandet. De äldre universiteten har således, i kraft av sig själva, hög 

status och gott akademiskt anseende. Värt att notera är att de internationella 

rankningslistor som graderar universitet bland annat rankas utifrån utvärderingskriteriet 

academic reputation, dvs. hur personer som besvarar enkäter bedömer ett visst 

universitets anseende (QS topuniversities.com). Detta innebär att anseendet riskerar att 

reproducera sig själv utan egentlig förankring i akademiska resultat. 

 De betydligt yngre, inte sällan regionalt förankrade, universiteten är i lägre grad 

närvarande i människors medvetande och de har i allmänhet lägre status och ett svårare 

utgångsläge i kampen om studenter, forskare, medarbetare samt finansiella anslag och 

bidrag. Ännu längre ner i hierarkin återfinns högskolorna som saknar privilegiet att 

kallas universitet. Denna förenklade bild, med tre statusnivåer, säger nödvändigtvis 

inget om kvaliteten på den utbildning och forskning som bedrivs vid dessa lärosäten. 

Det säger däremot mycket om grundförutsättningarna för att kommunicera mot 

exempelvis presumtiva studenter. Det existerar – på gott och ont – redan en bild av de 

äldre universiteten medan de yngre universiteten har mer av ett blankt papper att skriva 

på, då många personer i allmänhet inte ens är medvetna om deras existens. 

 Även maktbalansen mellan sändare och mottagare påverkas av de skilda kontexter 

som de båda universitetskategorierna verkar inom. Som tidigare nämnts (avsnitt 3.3 

ovan) är maktrelationen mellan sändare och mottagare i grunden mer symmetrisk än 

asymmetrisk i det analyserade materialet, då texterna inte har ett traditionellt 

maktutövande syfte. Texterna strävar snarare efter att attrahera mottagarna och kan ses 

som en del i en marknadsanpassad kommunikation. Som ett resultat av de olika 

kontexter som äldre respektive yngre universitet befinner sig i, skulle man dock kunna 

hävda att relationen mellan sändare och mottagaren är något mer asymmetrisk i de 

texter som skrivits av de äldre lärosätena. Den tyngd och status som följer av de äldres 

anrika historik ger sändaren mer makt och relationen mellan sändare och mottagare 

påverkas till att bli mer något mer asymmetrisk. Maktpositionen ger sändaren 

trovärdighet per automatik vilket innebär att det som skrivs lättare tas för sanning av 

mottagaren. Förtroende och tillit blir på detta sätt en kommersiell tillgång och texternas 

påståenden har större möjlighet att påverka människor (Hellspong & Ledin 1997:163). 
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 På både Linnéuniversitetets och Mittuniversitetets webbsidor finns enkla 

funktioner som ger besökaren möjlighet att med ett klick sprida den aktuella texten 

vidare i de vanligaste sociala medierna. Denna funktion saknas hos de äldre 

universiteten som i stället, på annan plats, har allmän information om lärosätets egen 

sida på exempelvis Facebook. Uppsala universitets text har en utskriftsfunktion 

tillgänglig som förenklar om besökaren vill skriva ut den aktuella texten. Detta kan i 

dagsläget tolkas som omodernt och det går även stick i stäv med universitetets uttryckta 

hållbarhetsperspektiv. De yngre universiteten uppmuntrar och underlättar följaktligen 

för besökaren att sprida texterna vidare och öka kännedomen om dem och om lärosätet 

som sådant, medan de äldre i stället låter intresserade ta ett aktivt beslut att söka upp det 

aktuella lärosätet på sociala medier. En tolkning av dessa val kan vara att de yngre 

universiteten kämpar med att nå ut och de äldre väntar – tryggt och självsäkert – på att 

intresserade kommer till dem, vilket är resultatet av att de två kategorierna av universitet 

verkar i olika kontexter med skilda förutsättningar. 

8.2 Textuell struktur 
Det finns en tydlig skillnad mellan hur de båda grupperna av universitet rubricerar både 

länkar och de analyserade texterna. De yngre universiteten använder klickbara länkar 

med lärosätets fullständiga namn för att leda besökarna vidare till platsen där de 

analyserade texterna återfinns – Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. De 

återanvänder dessutom de fullständiga namnen i rubriceringen av själva texterna – Detta 

är Linnéuniversitetet och Detta är Mittuniversitetet. De äldre universiteten vars initiala 

länkar heter Om universitetet respektive Universitetet tycks inte anse sig behöva 

upprepa universitetets fullständiga namn. De äldre lärosätenas texter föregås heller inte 

av den övertydliga inledningen Detta är. En tolkning av dessa språkliga val kan vara att 

de äldre universiteten redan är, som ovan påpekats, välkända institutioner vars namn 

inte behöver upprepas medan de yngre aktivt försöker sprida kännedom om sina namn. 

 Linnéuniversitetet sticker ut något från mängden i och med att universitetet i 

högre utsträckning använder ett reklaminspirerat språk, med inslag av buzzwords och 

sloganliknande fraser i sin text. Emellertid utmärker sig Lunds universitet mest med det 

poetiska språk som universitetet presenterar i sin film. Meningarna är korta och ibland 

saknar de verb, t.ex. ”Ett universitet i världsklass”. 
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8.3 Ideationell struktur 
De äldre universiteten inleder båda sina texter med årtalet för universitetets grundande, 

vilket uppenbarligen är angeläget för denna grupp att framhålla. Båda utnyttjar det 

faktum att de förknippas med anrika traditioner sedan hundratals år. Medan föråldrade 

och elitistiska miljöer många gånger kritiseras och blir föremål för avståndstagande 

tycks det däremot i denna kontext vara ett av de viktigaste kriterierna som den äldre 

gruppen har att spela med. De äldre universiteten är dock mycket noggranna med att 

poängtera att de anrika traditionerna kombineras med framåtanda och en ständig vilja att 

utvecklas. 

 Istället för att låta året för universitetets grundande få en framskjuten position i 

texterna skrivna av de yngre universiteteten, är denna information placerad sist i 

Linnéuniversitetets text. Dessutom används det mindre högtidliga ordet bildades i stället 

för grundades. Linnéuniversitetets rektor påpekar dessutom i en årsredovisning att 

lärosätets ringa ålder är en styrka. Mittuniversitetet utesluter datum för lärosätets 

bildande helt i sin text. 

 De yngre universiteten betonar den regionala förankringen och ett aktivt 

samarbete med näringslivet. Detta gäller särskilt för Mittuniversitetet som är beläget i 

den mest utsatta regionen när det gäller arbetslöshet och befarad utflyttning. 

Mittuniversitetet lyfter attraktiva erbjudanden som exempelvis att de garanterar bostad 

för studenter vid universitetet. Detta väljer självfallet de äldre bort att nämna eftersom 

bostadssituationen i Uppsala och Lund är hårdare belastad än i t.ex. Östersund och 

Kalmar. Linnéuniversitetet betonar den lokala förankringen med den slagkraftiga frasen 

”[…] med Småland som bas och världen som spelplats”. 

 De äldre universiteteten väljer ett både mer personligt och hierarkiskt perspektiv i 

sina texter. Texternas sändare är personliga såtillvida att de sänds från en personlig 

avsändare i texten från Uppsala universitet och genom att Lunds universitets budskap, i 

den ovan analyserade filmen, har förmänskligat universitetet. Det hierarkiska får 

utrymme genom det faktum att informationen kommer från en rektor respektive ett 

svårgripbart väsen, som är fyllt av självförtroende. De yngre universiteten presenterar 

betydligt mer neutrala och anonyma texter där texterna fokuserar mer på att presentera 

fakta än att skapa en relation mellan sändare och mottagare. 
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8.4 Interpersonell struktur 
Texternas närhet och distans är en viktig del i samspelet mellan sändare och mottagare 

(Hellspong & Ledin 1997:179). Textjaget positionerar sig på olika avstånd i alla de fyra 

texterna men det är tydligt att de äldre universiteteten kommer närmare läsaren på grund 

av att de personifierar avsändaren i sina texter. Uppsala universitet personifierar sin text 

genom att låta den avbildade rektorn vara sändare av texten. Lunds universitet 

personifierar hela universitetet genom att besjäla det och låta universitetets egen röst 

tala direkt till mottagaren. De yngre universitetens texter är mer anonyma och neutrala i 

relation till mottagaren. En möjlig tolkning av dessa identifierade skillnader kan vara att 

de äldre universiteten konkurrerar internationellt och försöker att närma sig exempelvis 

de amerikanska och brittiska universitetens sätt att marknadsföra sig med att bygga och 

upprätthålla ett väletablerat, trovärdigt och anrikt varumärke. På webbplatsen för 

exempelvis Harvard University finns en kortfattad information om universitetet, 

Harvard at a Glance, vilken inleds med att presentera året för universitetets grundande, 

1636. Lite längre ner i texten finns en bild på universitetets rektor som avbildas på 

normalt medelavstånd. Hon tittar leendes in i kameran och hennes kropp är subtilt 

vriden (Harvard Univeristy, webbplats).  

 Att kommunicera med hjälp av korta filmer via internet blir allt vanligare för 

företag och organisationer och Lunds universitets film kan ha funnit inspiration i denna 

trend. Hos Youtube-kanalen Top Universitites in Europe finns liknande filmer från 

andra universitet runt om i Europa. För att kunna konkurrera internationellt krävs 

sannolikt ett hårt arbete med det akademiska ryktet där det gäller att bygga en identitet 

som inte bara tillhandahåller högkvalitativ utbildning och forskning utan även skapar 

känslan av att det är ett privilegium att vara en del av identiteten. Det är uppenbart att 

syftet med Lunds universitets film är att väcka känslor som handlar om identitet, både 

universitetets och mottagarens. 

 Samtliga universitet omtalar sig själva med universitetets namn och pronomenet 

vi. I en mer formell kontext kan vi uteslutas eftersom texten då skapar en mer 

distanserad relation till mottagaren. Så har alltså inget universitet valt att göra. 

Linnéuniversitetet är det enda lärosätet som använder direkt du-tilltal i själva texten: 

”Här kan du läsa olika ämnen […]”. Uppsala universitet använder ett indirekt du-tilltal 

genom uppmaningen i rubriken Välkommen att vara med och skapa framtiden! med 

vilken en mottagare i singular tilltalas. Lunds universitet talar som bekant direkt till 

mottagaren via berättarrösten i filmen. 
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 Sammanfattningsvis bedömer jag det som om de äldre universiteten har lyckats 

bättre med att inkludera och tala direkt till mottagaren. Texterna är mer personliga och 

kommer närmare mottagaren. De yngre universiteten håller sig på ett mer distanserat, 

men vänligt, avstånd till mottagaren.  

8.5 Multimodalt perspektiv 
Även i ett multimodalt perspektiv lyckas de äldre universiteten att visa upp något mer 

unikt än de yngre universiteten gör. Genom den påkostade filmen bygger Lunds 

universitet upp en hel värld för den presumtiva studenten att längta till. Uppsala 

universitet personifierar avsändaren och texten kommer närmare mottagaren. De yngre 

universiteten använder anonyma och ganska intetsägande bilder på interagerande 

människor, utan ögonkontakt med mottagaren. 

9 Diskussion 
Texterna som analyseras i denna uppsats är myndighetstexter skrivna av statliga 

myndigheter med makt att exempelvis utfärda examensbevis. Trots detta hör texterna 

snarare hemma i en marknadsanpassad reklamdiskurs – en diskurs där mottagarna är 

potentiella kunder. Texterna använder språkliga medel som lånats från den 

kommersiella sfären, bland annat värdeladdade buzzwords. Dessutom syftar texterna, 

vissa mer än andra, till att skapa en identitetsbaserad relation med mottagaren som 

påminner om den mellan producent och konsument. 

 I en marknadsanpassad diskurs blir lärosätets förmåga att skapa, upprätthålla och 

kommunicera sin identitet allt viktigare. Universiteten kan inte längre ta sin 

institutionella identitet för given då marknadsanpassningen ställer högre krav på att 

konstruera en mer kommersiellt gångbar identitet (Fairclough 1993:149). Även 

lärosätets förmåga att lyckas kommunicera på ett känslomässigt plan med mottagaren är 

en parameter som inte kan ignoreras (Wæraas & Byrkjeflot 2012:20). 
 

Organizations must appeal to our identity and make us feel good, admire, respect, and trust 
them, not just offer us something that meet our functional needs. 

 
En organisations rykte och anseende byggs alltså delvis genom att skapa ett 

känslomässigt band mellan producent och konsument, vilket i detta fall skulle kunna 

motsvara relationen mellan lärosäte och dess studenter. En sådan relation kan generera 

trovärdighet och karisma för lärosätet (Wæraas & Byrkjeflot 2012:20). Men det kan 
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även skapa osäkerhet hos medborgarna när myndigheter byter diskurs och börjar 

kommunicera på ett sätt som inte är del av det traditionella.  

 I den marknadsanpassade diskursen personifieras och intimiseras ofta textens 

relation med mottagaren. Avståndet mellan den stora, anrika institutionen och den 

enskilda studenten har sällan varit så kort som i Lunds universitets film Lund 

University. Möjligheten att få bli en del av lärosätets identitet med dess anrika arv och 

status samt den idealiserade gemenskap som målas upp i filmen ter sig förmodligen 

eftersträvansvärt för många. Balansen är hårfin mellan det geniala och det absurda och 

den tilltalade mottagaren får göra sin egen bedömning av relationen som skapas mellan 

universitetets jag och betraktaren. Filmens personifiering av både lärosäte och 

mottagare simulerar en samtalsdiskurs, dvs. en nära och intim relation. Att förmänskliga 

försäljningsobjektet förekommer i marknadsföring av identitetsbyggande produkter, se 

exempelvis bilmärket BMW:s film I am the future. BMW i8. Now in India. (BMW 

Indias Youtube-kanal) som har många likheter med filmen om Lunds universitet. I 

filmen, som har ett svepande bildspråk där bilen far fram längs vägar till suggestiv 

musik, talar bilen direkt till konsumenten med ord såsom ”I am the impossible. I am the 

revolution.” Rösten talar engelska med tysk brytning vilket poängterar att bilens 

identitet är förknippad med gedigen tysk biltillverkning. 

 I början av 1990-talet uppmärksammade Fairclough (1993:145ff), som ovan 

nämnts, exempel på två vitt skilda kommunikationsstilar inom universitetsvärlden i 

Storbritannien. De sedan gammalt etablerade universiteten kommunicerade på ett för 

myndighetstexter traditionellt sätt, dvs. formellt, distanserat och sakligt. Det nybildade 

universitetet hade däremot anammat en mer informell och intimiserad stil som lånat 

drag från hur vinstdrivande företag kommunicerar gentemot konsumenter. Fairclough 

menade att de båda diskurserna – den traditionellt offentliga och den 

marknadsanpassade – slutligen skulle mötas och smälta samman till en (Fairclough 

1993:149). Tjugofem år senare är det uppenbart att mötet, åtminstone inom den svenska 

universitetsvärlden, äger rum på den marknadsanpassade diskursens arena. Med 

kommersialiserade, personifierade och delvis intimiserade språkdrag strävar 

universiteten, vars texter är föremål för analys i denna uppsats, efter att attrahera de 

människor och det kapital som de är beroende av för att existera. 

 Marknadsanpassningen är uppenbar och det är framförallt kategorin äldre 

universitet som har tagit det längsta klivet bort från den för offentlig sektor traditionella 

stilen, där saklighet och distans är viktiga parametrar. Detta är särskilt tydligt när det 
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gäller den interpersonella strukturen av texterna. De äldre universiteten säkerställer att 

texterna personifieras och på så sätt kommer närmare läsaren. De yngre universiteten 

väljer, i det begränsade urval av texter som denna analys omfattar, att hålla en mer 

informerande, dvs. saklig, och neutralt distanserad ton i sin kommunikation. Visserligen 

innehåller särskilt Linnéuniversitetets text flertalet marknadsmässiga drag rent språkligt, 

med t.ex. sloganlikande meningar, men relationen mellan sändare och mottagare blir 

aldrig personlig. De yngre universitetens texters interpersonella struktur förblir snarare 

praktisk och pragmatisk än identitetsbärande. 

 De äldre universitetens högre grad av marknadsanpassning kan tolkas som ett 

resultat av att dessa lärosäten konkurrerar på en mer global marknad än vad de yngre 

gör. Regeringens önskemål om att universiteten ska hålla världsklass (Prop. 

2009/10:149) kräver inte bara högkvalitativa forskningsresultat, det kräver även att 

universitetens akademiska attraktionskraft stärks eftersom dessa parametrar är tätt 

förankrade med varandra. Resursfördelning sker oundvikligen delvis beroende på 

upparbetat akademiskt anseende. Det är således väsentligt att lärosätet lyckas att 

upprätthålla och ständigt återskapa den identitet som genererat attraktionskraft i 

hundratals år.  

  Uppsala universitet personifierar sin relation med mottagaren och poängterar sitt 

historiska arv och gemenskapen kring anrika traditioner. Lunds universitet tar det 

djärvaste steget i sitt försök att skapa bilden av en idealiserad och statusfylld identitet 

som mottagaren erbjuds bli en del av. Filmen ger ett självsäkert och snudd på skrytsamt 

intryck – eller om man så vill amerikaniserat – vilket ligger väl i linje med det faktum 

att universitetet förväntas vara ett universitet i världsklass.  

 Medan de äldre universiteten kontinuerligt bygger vidare på att skapa och 

återskapa en unik, anrik – och helst mytomspunnen – identitet, arbetar de yngre 

lärosätena för en nära förankring i verkligheten där det ofta, till syvende och sist, 

handlar om att kunna få en anställning efter examen och att stimulera och bevara ett 

levande näringsliv i regionen. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, för de yngre 

lärosätena att tävla om människor och kapital mot århundranden av akademisk historia. 

I en elitistiskt präglad miljö där anseende, tradition och ett anrikt arv ständigt 

reproducerar sig själv tycks de yngre universiteten finna en annan väg, som regionalt 

förankrade lärosäten med pragmatiska mål och ambitioner. De äldre universitetens 

dragningskraft lär inte minska, då status kopplat till livsstil och identitet fortsatt spelar 

en betydande roll i ett alltmer kommersialiserat och individualiserat samhällsklimat. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Uppsala universitet 
 
VÄLKOMMEN ATT VARA MED OCH SKAPA FRAMTIDEN! 
 
Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. Vi är idag ett brett 
forskningsuniversitet med tydliga mål: Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet 
och samverka med det omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld. 
 
Kanske ligger vår främsta styrka i att kombinera en levande tradition med vilja till ständig 
utveckling. Kunskapens förnyelse drivs av att våra kompetenta lärare och forskare ständigt 
möter nyfikna, kritiska och aktiva studenter. Vi rankas stadigt bland världens 100 främsta 
lärosäten. 
 
Våra nio fakulteter skapar förutsättningar för ämnesfördjupning, men också för 
gränsöverskridande forskning och för utbildning. Vi värnar vår akademiska självständighet och 
bygger samtidigt relationer till omvärlden. Vi samarbetar med de bästa universiteten i världen. 
Flödet av studenter, lärare och forskare mellan utländska universitet och Uppsala universitet är 
avgörande för spridning av kunskap, idéer och kompetens, både inom universitetet och i 
samhället i stort. 
 
Varje år lockar Uppsala universitet tusentals motiverade studenter från Sverige och hela 
världen. Att vara student vid Uppsala universitet är mycket mer än bara studier. Här finns 
enastående kultur- och studiemiljöer och ett unikt studentliv. Våra studenter får ta del av den 
senaste forskningen i moderna lokaler och laboratorier. Samtidigt får de uppleva flera hundra år 
gamla traditioner och ett sprudlande utbud av körer, orkestrar och andra aktiviteter vid 
studentnationerna. Även vid vårt nyaste campus, i världsarvsstaden Visby, finns anrika 
kulturmiljöer runt knuten. Vårt uppdrag är också att utveckla och hålla kulturarvet levande. 
 
Uppsala universitet har förutsättningar att möta dagens och morgondagens stora samhälleliga 
utmaningar. Bredden inom forskning och utbildning ger styrka och möjligheter. Här pågår 
forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för 
många människor - forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och 
samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets 
utveckling. 
 
Välkommen att vara med och skapa framtiden – välkommen till Uppsala universitet! 
Eva Åkesson 
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Bilaga 2 – Lunds universitet 
 
Universitetet i korthet 
 
Lunds universitet grundades 1666. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, 
Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och 
människors villkor. 
 
Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. 
 
Filmen Lund University (Länk: https://youtu.be/QOkfCHkAdL8) 
 
Utbildning och forskning 
 
Lund är landets mest attraktiva studieort, och vi har ett av Skandinaviens bredaste 
utbildningsutbud – baserat på gränsöverskridande och ledande forskning. 
Fler än 30 av våra forskningsområden anses som världsledande, enligt oberoende utvärderare. 
 
Omsättningen uppgår till 8 miljarder, varav två tredjedelar går till forskning och en tredjedel til 
utbildning. 
 
Universitetet har en tydlig internationell profil med partneruniversitet i mer än 70 länder. 
 
Vi utbildar och forskar inom följande områden: 
 

• ekonomi 
• humaniora och teologi 
• juridik 
• konst, musik och teater 
• medicin 
• naturvetenskap 
• samhällsvetenskap 
• teknik 

 
Världsledande forskningsanläggningar 
 
Flera nationella forskningsanläggningar finns i Lund. MAX IV, som invigdes i juni 2016, är 
världens främsta synkrotronljusanläggning. 
 
I anslutning till MAX IV uppförs även den europeiska forskningsanläggningen ESS, som blir 
den mest kraftfulla neutronkällan i världen. 
 
De båda anläggningarna kommer att få en avgörande betydelse för framtidens vetenskapliga och 
industriella utveckling inom såväl materialvetenskap som livsvetenskap. 
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Bilaga 3 – Linnéuniversitetet 
 
Detta är Linnéuniversitetet 
 
Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, 
nytänkande, nytta och närhet. Det finns 32 000 registerade studenter vid Linnéuniversitetet 
(2016). 
 
Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder 150 utbildningsprogram och 2 000 
fristående kurser. Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och 
livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På 
Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och 
polisutbildning. 
 
Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet, nationellt såväl som internationellt och 
spänner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom våra 
spetsforskningsmiljöer: Linnaeus University Centres. Där studerar vi allt ifrån ekologi och 
evolution till diskriminering och integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och 
big data. 
 
Med våra 2000 anställda och 32 000 studenter vill vi vara ett modernt universitet med Småland 
som bas och världen som spelplats. Att studera och verka vid Linnéuniversitetet är att vara en 
del av en miljö som präglas av kunskap och utveckling. Studenter får ny kunskap och lär sig ett 
kritiskt förhållningssätt. Forskare gör nya upptäcker som kan förändra vårt samhälle. Anställda 
berättar om en arbetsplats med utmaningar och möjligheter. Linnéuniversitetet är ett universitet 
som får människor att växa. 
 
Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och 
Högskolan i Kalmar. 
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Bilaga 4 – Mittuniversitetet 
 
Detta är Mittuniversitetet 
 
Mittuniversitetet finns i Sundsvall och Östersund. Vi har ett brett utbud av utbildningar och är 
ett av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning. Nära relationer med 
arbetslivet och en aktiv samverkan med omvärlden i övrigt bidrar till att hålla vår verksamhet 
engagerad och innovativ. Det ger både vår forskning och vår utbildning en god förankring i 
samhället och, inte minst, i regionen. 
 
Vår utbildning 
 
Våra utbildningar spänner över en rad olika områden – samhällsvetenskap, beteendevetenskap, 
media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, design, teknik samt språk och andra 
humanioraämnen. En nära samverkan med både arbetsliv och forskning går som en röd tråd 
genom utbildningsprogrammen och ger studenterna arbetslivskontakter och möjlighet till 
poänggivande praktik. Mittuniversitetet är också ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller 
distansutbildning. 
 
Vår forskning 
 
Mittuniversitetets forskare vill göra nytta. Därför sker det mesta av vår forskning i samverkan 
med det omgivande samhället, oavsett vilket av alla forskarämnen som får tillskott av ny 
kunskap.  
Hos oss finns en naturlig koppling mellan utbildning och forskning. Det är inte bara bra för 
studenterna på lärosätet, det utvecklar också verksamheten och regionen vi verkar i. 
 
Samverkan och ömsesidigt samarbete 
 
Mittuniversitetet har en omfattande samverkan med företag, organisationer, myndigheter, 
föreningar, skolor, privatpersoner med flera. Samverkan innebär samarbete för en gemensam 
kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera regionens och 
landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning och forskning. 
 
Två campus 
 
Mittuniversitetet har två campus. De finns i Sundsvall och Östersund. De har olika karaktär och 
delvis olika utbildningsutbud. I Sundsvall finns en stor andel tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningar liksom journalistutbildning och vård. Östersund har sin tyngdpunkt i 
samhällsvetenskap med viss teknikutbildning och tydliga profileringar mot psykologutbildning, 
vårdutbildning och socionomutbildningar. 
 
På båda campusorter finns bostadsgaranti för studenterna. 
  



  
 

 56 

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/universitetet/ 
 



  
 

I 
 

 


