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Sammanfattning 

Tekla Alsbjer: Säljande information – Skolors sociosemiotiska strategier för marknadsföring 

på Instagram (2020). Svenska Va, inriktning gymnasieskolan, avancerad nivå, självständigt 

arbete, 15 högskolepoäng, HT 2019. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap. 

Denna uppsats syftar till att synliggöra olika typer av strategier som olika skolor använder sig 

av när de marknadsför sig på Instagram. Den syftar även till att undersöka hur dessa strategier 

används och vilken effekt det får för betraktaren. Analysen görs utifrån ett sociosemiotiskt 

teoretiskt ramverk och en multimodal textanalys. Slutsatserna visar på att det finns fem 

gemensamma strategier som används i skolornas marknadsföring och informationsspridning. 

Det visar även att effekten av dessa strategier kan resultera i önskningar och positiva känslor 

hos betraktaren.  

Nyckelord: Skola, Instagram, sociala medier, marknadsföring, informationsspridning, 

sociosemiotik   
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1. Inledning 

Dagens skola har blivit allt mer konkurrensinriktad och inriktad mot marknadsföring, något 

som didaktikern Stefan Lund (2007) menar sig grunda i de olika typerna av valfrihetsreformer 

som uppkom under 1990-talet. Dessa reformer har gett skolor ökade förutsättningar för att 

profilera sig själva och anpassas efter lokala förutsättningar. Lund pekar på hur denna typ av 

konkurrens kräver att skolorna har en fungerande informationsspridning och marknadsföring. 

Det sker bland annat genom att strategiskt nå ut till framtida elever genom den information 

som skolorna lägger fram om sig själva. Lund menar att  

“[g]enom säljande reklam kan skolorna vid behov också försöka locka till sig elever och fylla sina program 

av ekonomisk hänsyn. I vissa fall förefaller alltså gymnasieskolornas informationsflöde riktas mot aspekter 

som har lösa kopplingar till utbildningens innehåll och form. Det kan exempelvis handla om att locka 

elever med bärbara datorer, körkortsutbildning, resor etcetera” (Ibid. s. 281 f.).  

I de texter där skolor marknadsför sig själva sker en balansgång mellan reklam och fakta, 

Lund beskriver det som en konflikt kring vad som räknas till saklig information. I sin artikel 

avslutar han med ett resonemang om att den mer reklam- och marknadsföringsinriktade typen 

av texter skulle komma att breddas ut i större omfattning än vad som förekom när artikeln 

skrevs 2007 (Ibid., s. 296 ff.).  

Hur vi designar mening i kommunikationen är ständigt i förändring, denna förändring 

sker även allt snabbare på grund av bland annat marknadisering. Lingvisten Norman 

Fairclough (2000) skriver att “meaning-making is a creative application of existing resources 

for meaning (Designs of meaning) in negotiating the constantly shifting occasions and needs 

for communication” (Ibid., s. 162). Marknadiseringen har spridits till allt fler domäner som 

enligt Fairclough är nära sammankopplat till kommersialisering och konsumering. Det 

exemplifierar han med att olika domäner som (oftast) tillhör offentlig sektor såsom sjukhus, 

universitet och skolor i större utsträckning behöver “drivas som privata företag” (egen 

översättning, Ibid., s. 163), vilket kan röra sig om att marknadsföra sig på liknande sätt som 

företag.  

Marknadiseringen påverkar språket, menar Fairclough, när nya “kunder” riktas in på och 

språk som används inom den privata sektorn kommer in i den offentliga sektorn. Det ändrar 

även maktrelationen/auktoriteten mellan de domäner vars språk marknadiseras och de 

potentiella kunderna. När språket inom den offentliga sektorn blir mer marknadsinriktat gör 

det att den potentiella kunden får makt eftersom denne innehar valmöjligheter. En skola som 

allt mer anpassas efter marknadiseringen av språket förlorar således auktoritet gentemot 
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nutida och framtida elever eftersom eleverna innehar makten att fritt byta skola likt en 

produkt (Ibid., 163 ff.).  

Sedan artiklarna skrevs har det uppkommit många nya sätt för skolor att sprida 

information, exempelvis genom sociala medier som Instagram och Facebook. Tobias Olsson 

(2017) skriver att sociala medier som dessa ökar snabbt och på Instagram rör det sig 

framförallt om unga människor. Sociala medier är en vanlig del av vardagen som många 

människor använder sig av (Ibid., s. 9 f.). Detta ger ökade förutsättningar för skolor att nå ut 

till potentiella elever. Precis som Lund och Fairclough resonerat går informationsspridning 

och marknadsföring i sådana sociala medier ofta hand i hand genom exempelvis skolors 

dokumentering i form av bilder som visar upp en till synes vanlig skoldag. Dessa bilder i 

kombination med tillhörande bildtexter ger nya möjligheter för en reklaminriktad 

informationsspridning. Skolor kan där framhålla sådana aspekter som har ytliga eller diffusa 

samband med elevernas utbildning. Denna utgångspunkt leder till funderingar över vilka typer 

av strategier som kan tänkas användas i dagens marknadsföring och informationsspridning av 

olika skolors verksamheter på sociala medier, men även på vilket sätt de används för att nå ut 

till framtida elever. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och synliggöra vilka strategier som kan tänkas 

användas i marknadsföring och informationsspridning för att profilera gymnasieprogram av 

olika skolor genom Instagram. Syftet är även att undersöka hur dessa strategier används. 

Utifrån syftet ställs följande frågor: Vilka strategier kan synliggöras i skolornas 

marknadsföring och informationsspridning genom Instagram? Vad gör dessa strategier? 

 

1.2 Instagram 

Instagram är en mobilapplikation som även kan användas i en webb-version. Applikationens 

syfte går ut på att registrerade användare lägger upp bilder eller videos. Det är även valfritt att 

lägga till en bildtext, hashtags och en specifik geografisk placering. Inläggen kan bestå av en 

eller flera bilder men även en blandning av bild och video i samma inlägg. Användares 

konton kan vara öppna eller stängda; är de öppna kan vem som helst som är registrerad på 

Instagram se inlägg som lagts upp. Är de stängda är det bara det enskilda kontots följare som 

kan se inläggen. Olika användare kan kommentera och gilla varandras inlägg, likt många 

andra sociala medier. Instagram har även andra funktioner såsom direkta meddelanden mellan 
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användare (som är privata till skillnad från allmänna kommentarer) och så kallade Stories. 

Stories är inlägg som är tillgängliga i 24 timmar, sedan tas de bort. 

 

1.3 Teoretiskt ramverk 

Uppsatsens teoretiska ramverk tar avstamp inom sociosemiotiken. Inom sociosemiotiken kan 

betydelser tas i uttryck på olika sätt, bland annat i bild. Anders Björkvall (2019), som är 

professor i svenska, pekar på att betydelser uttrycks i tre olika metafunktioner; den första är 

den ideationella som berör hur verkligheten framställs i kommunikation (text, verbalt, bild 

med mera). Den andra är den interpersonella som handlar om interaktion mellan människor. 

Den tredje och sista är den textuella som rör  

hur ideationella och interpersonella betydelser knyts samman och fungerar som texter i kommunikativa 

sammanhang. För att ett meddelande ska fungera som text måste det knytas ihop på ett sätt så att det 

uppfattas som en meningsfull och motiverad helhet av dem som deltar i kommunikationen (Ibid., s. 12). 

 

Björkvall skriver att både det verbala språket och bilder kan uttrycka olika betydelser: 

“[a]llt betydelseskapande antas vara socialt motiverat och grundat i människors behov att 

skapa mening tillsammans med andra” (Ibid., s. 12). Dessa kommer till uttryck genom 

semiotiska resurser vilka exempelvis kan gälla porträttering av människor på bild; är 

personerna vända mot kameran ger det ett samband, är de däremot bortvända skapar det en 

avskildhet mellan den som är porträtterad och betraktaren (Ibid., s. 12 ff.). Per Ledin och 

David Machin (2018) som skrivit om visuell och multimodal analys summerar med att de 

semiotiska resurserna används för att skapa mening (Ibid., s. 16).  

I relation till sociosemiotikens resurser lyfter Björkvall begreppet semiotiska tecken som 

istället handlar om hur tecken “är till exempel en kombination av bokstäver som bildar ett ord 

som kan uttrycka en eller flera betydelser” (Björkvall, s. 14). Dock ställer han sig delvis 

kritisk till detta då det riskerar att göra teckens betydelse godtyckliga och statiska. Resurser 

har istället betydelsepotential där olika typer av betydelser och meningsskapanden uttrycks i 

olika situationer. Något som är viktigt att ta i beaktning är att resursernas betydelsepotential 

ändras och utformas efter kulturella och sociala konventioner; det är således långt ifrån 

statiskt som semiotiska tecken. (Ibid., s. 15).  

De tre olika metafunktionerna utgör det teoretiska ramverket för denna uppsats och 

redogörs närmare nedanför. Genom att se till olika resursers betydelsepotential i relation till 

metafunktionerna kan det skapa en förståelse för det meningsskapande som tas i uttryck i de 

bilder och bildtexter som analyseras. En nackdel med att utgå från sociosemiotiska resurser är 
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att det, precis som Björkvall lyfter, är nära knutet till sociala och kulturella konventioner. 

Således kan säkerligen de delar som lyfts tyckas godtyckliga då de lyfts från min egen sociala 

och kulturella position i samhället. Dock så hade det nog varit omöjligt att bortse från detta 

eftersom jag inte kan träda in i andra konventioner hur som helst.  

 

1.3.1 Den ideationella metafunktionen 

Som tidigare nämnts berör den ideationella metafunktionen hur verkligheten framställs genom 

relationen mellan personer och föremål i text. Björkvall skriver att det finns så kallade 

processtyper som handlar om hur deltagare sammankopplas till antingen dynamiska skeenden 

eller statiska tillstånd. Dessa typer av processer är starkt kopplade till verb, Björkvall skriver 

att  

[d]et är runt processerna som allt i de ideationella representationerna av världen kretsar, t.ex. när det gäller 

vem som gör vad mot vem, vem som tänker på vad, hur någonting är eller vad någonting har. Vem, vad 

eller någonting är då deltagarroller som knyts till processerna. Dessa deltagare är människor eller föremål 

som t.ex. gör, är eller har (Björkvall, s. 60 f.). 

Dessa processer utgörs bland annat av mentala och materiella processer. Den 

förstnämnda beskriver Björkvall som att de “äger rum i människors eller andra varelsers inre” 

(Ibid., s. 61), exempelvis genom de deltagarroller som tas i uttryck och hur/vad de upplever. 

Den sistnämnda berör inte upplevelser utan snarare “en materiell process med deltagarrollerna 

aktör, den deltagare som processen utgör från, och mål, den deltagare som processen påverkar 

eller når” (Ibid., s. 61).  

Björkvall lyfter även så kallade narrativa processer som präglas av dynamik, dessa 

uttrycks speciellt genom vektorer som är “linjer som pekar i en viss riktning, kanske mot en 

annan deltagare i processen. Vektorerna kan bestå av till exempel en pil, en kroppsdel, ett 

verktyg eller en mänsklig blick” (Ibid., s. 63). Processerna påverkas även av dess bakgrund, 

det vill säga var och hur något tar plats. Det kan handla om exempelvis att vissa föremål är 

framskjutna eller att bakgrunden tar mindre plats i multimodala texter. I de narrativa 

processerna ingår även hur framställda människor framställs som till exempel aktiva eller 

passiva. Lingvisterna Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006) exemplifierar detta med 

hur brittiska och aboriginska vapen framställs i två bilder bredvid varandra; i bilden som 

framställer det brittiska porträtteras människor som håller i vapen, i bilden som framställer det 

aboriginska framställs enbart vapen. Detta gör att de sistnämnda inte intar en aktiv roll i 

processen och framställs som statiska (Ibid., s. 45 f.).  
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Björkvall skriver att det är skillnad på när människor framställs som antingen individer 

eller tillhörande en grupp inom texten. Individer, påpekar Björkvall, fångar betraktarens 

intresse i större utsträckning än grupper. Han exemplifierar detta med exempelvis reportage i 

tidningar som ofta handlar om enskilda människor. När grupper framställs blir det mer 

distanserat gentemot betraktaren då de enskilda individerna sällan belyses och således blir 

anonyma (Björkvall, s. 63–80). Ledin och Machin skriver även om när en text handlar om 

människor men de som faktiskt porträtteras inte har att göra med den beskrivna händelsen. De 

menar att det då är viktigt att ställa frågan om vad som framställs istället (Ledin & Machin, s. 

56).  

 

1.3.2 Den interpersonella metafunktionen 

Interaktion, som utgör den interpersonella metafunktionen, kan göras aktuellt mellan den som 

porträtteras och den som betraktar, men även mellan flera människor som porträtteras i 

samma bild genom kommunikativa handlingar, distans och attityder. De kommunikativa 

handlingarna handlar om hur språket kan användas för att förmedla så kallade utbyten mellan 

betraktaren och den betraktade, men även den betraktades talarroll. Utbyten som sker rör sig 

för det första om information; det kan handla om att en kommunikativ situation uttrycker ett 

påstående eller en fråga. För det andra rör det sig om innehållet i informationen; dels kan det 

handla om uppmaningar, dels om erbjudanden. Den porträtterades talarroll är antingen 

givande eller krävande. Den givande talarrollen erbjuder något, vilket Björkvall exemplifierar 

med den porträtterades blick: sker det ingen ögonkontakt mellan den som porträtteras och den 

som betraktar erbjuds den sistnämnda att ta del av interaktionen. Om det däremot sker en 

ögonkontakt så har den porträtterade en krävande talarroll då den kräver att betraktaren 

interagerar med denne. Kommunikativa handlingar kan således ha olika typer av interaktivitet 

mellan betraktaren och den betraktade, mycket beroende på vilken talarroll den sistnämnda tar 

ställning till. Det påverkas även av vilken information som ges; Björkvall pekar bland annat 

på att erbjudanden om tjänster skapar en högre grad av interaktion än enskilda påståenden 

(Björkvall, s. 29–38).  

Begreppet attityder beskriver Björkvall som att bilder innehåller “ett inbyggt perspektiv 

från vilket betraktarna måste se på det som avbildas [...] kameravinkeln är en kraftfull 

semiotisk resurs för att placera läsare av en bild i en viss position” (Ibid., s. 49). Han pekar 

även på att bilder kan vara subjektiva eller objektiva där det förstnämnda präglas av att bilden 

urskiljer det som porträtteras ur ett särskilt perspektiv, det sistnämnda präglas däremot av att 

betraktaren ser det som porträtteras i sin helhet. Dessa visuella resurser kan ge uttryck för 
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makt och engagemang. Makt tas i uttryck utifrån olika höjdperspektiv: är den porträtterade 

framställd ovanifrån indikerar det att betraktaren har makt, är den porträtterad framifrån 

indikerar det jämställdhet och underifrån indikerar det att den porträtterade har makt över 

betraktaren. Vad gäller engagemang signalerar framifrån-perspektivet att betraktaren 

inkluderas i den porträtterade världen och innehar ett högt engagemang och inkludering. Är 

perspektivet däremot bakifrån signalerar det den totala motsatsen; betraktaren inkluderas inte 

alls i den porträtterade världen. Ett perspektiv som hamnar däremellan är sidoperspektivet där 

den porträtterade framställs just på sidan vilket indikerar att den porträtterade och betraktaren 

är del av varandras världar (Ibid., s. 49–55).   

 

1.3.3 Den textuella metafunktionen 

Textuell metafunktion rör betydelsen i kompositionen av texten och kan handla om 

utformningen av hemsidor eller en reklambild. För att indikera vilken information som är 

viktig i multimodala texter kan det göras genom att skapa visuella framskjutningar och rim 

(Björkvall, s. 84 ff.). Visuella framskjutningar kan handla om att skapa en form av 

rangordning i vad som ska framställas som mest betydelsefullt. Det kan göras genom att till 

exempel ett objekt i en bild är närmare placerad kameran, storlek och fokus. Om något är stort 

ger det en signal om att är viktigt, samma princip gäller om det finns ett utpräglat fokus på 

något särskilt i en bild. Dock poängterar Björkvall att multimodala texter läses olika av olika 

människor beroende på bland annat läsarsituation och i vilket syfte. Således kan saker som 

inte är i bilders fokus vara det som en viss läsare fastnar för men inte en annan (Ibid., s. 100 

ff.). 

Visuella rim syftar till att skapa samband och att avgränsa. Björkvall lyfter att det mest 

effektiva sättet är inramning, det vill säga att något avgränsas genom exempelvis linjer. Det 

ger signaler om att det som framställs är avskilt eller något individuellt. Färg indikerar även 

att något kan innefatta gemenskap eller åtskillnad; om det i en bild exempelvis förekommer 

en grupp människor som är iklädda kläder med likadan färg antyder det att de ingår i en 

gemenskap. Skulle det däremot vara så att de har olika färger indikerar det snarare att de är 

skilda från varandra; det skulle kunna röra sig om brist på samhörighet eller att de är enskilda 

individer trots att de porträtteras i grupp (Ibid., s. 105 ff.).  
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1.4 Forskningsläge 

Forskningsläget utgår från två aspekter; sociala medier och marknadsföring samt design av 

verkligheten. Det förstnämnda skapar ett utgångsläge i analysen för att förstå hur 

marknadsföring kan se ut i sociala medier, vilket kan appliceras i denna uppsats utifrån syftet. 

Det sistnämnda utgör en utgångspunkt i diskussionen om vad inläggens strategier gör och har 

för effekt på betraktaren utifrån verklighetsanspråkets effekt i bild och reklam. 

 

1.4.1 Sociala medier och marknadsföring 

Hur marknadsföring kan användas på sociala medier har undersökts på både individ- och 

gruppnivå av Jason G. Miles, Leah Scolere et al. och Gupta et al. De lyfter olika perspektiv på 

hur enskilda personer, organisationer och företag kan marknadsföra sig samt profilera sig.  

Marknadsföraren Miles (2015) har skrivit om hur olika organisationer kan marknadsföra 

sig på just Instagram. Det behöver inte bara vara företag eller organisationer med vinstintresse 

som marknadsför sig, det kan även vara ideella och tjänsteinriktade organisationer; det kan 

exempelvis handla om kommuner eller skolor. Det Miles definierar som ideella och 

tjänsteinriktade organisationer säljer ingen fysisk produkt utan snarare en idé eller ett koncept 

(Ibid., s. 93). Dock, poängterar Miles, att denna idé eller koncept kan ha en “story” och 

därmed förmedlas visuellt via Instagram även om det inte är något som direkt kan fångas på 

bild så som en sko: “Instagram can help you capture the story of how you serve others in a 

powerful way” (Ibid., s. 93). 

Att förmedla en “story” via sociala medier kan liknas vid att konstruera en självbild, 

något som Scolere et al. (2018) skrivit om. I sin artikel har de intervjuat olika personer och 

deras upplevelser över hur de använder sociala medier. Scolere et al. pekar på att de 

intervjuade använder sociala medier på olika sätt beroende på vilka förutsättningar som finns 

inom ramen för enskilda medier i relation till begreppet affordance. Affordance kan ses som 

ett sätt att skapa mening, när det gäller framför allt teknik och sociala aspekter inom detta. 

Scolere et al. definierar det som att “in order for an affordance to be utilized, a person must be 

aware of what technology can do, must also be able to use the feature, and the use must be 

legitimized by social norms” (Ibid., s. 2).  

Användare behöver alltså förstå hur olika enskilda sociala medier kan användas, dock så 

trycker Scolore et al. på att affordance upplevs olika hos olika användare. De pekar på att det 

snarare rör sig om “imagined affordances” som handlar om hur enskilda individer upplever 

sociala medier utifrån bland annat erfarenhet och föreställningar (Ibid., s. 1 f.). Flera av de 
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som intervjuas strävar efter att konstruera en “professionell” självbild på sociala medier. Dock 

är det en av individerna som menar att Instagram kan användas både för att framställa sig 

själv på ett professionellt och mer personligt sätt. Således, menar den intervjuade, att hon 

skapar en självbild av sig själv som välvillig. Scolere et al. pekar på att denna strävan efter att 

måla upp sig själv som “autentisk” skapar något relaterbart mellan betraktaren och den 

betraktade; “the felt need [...] to present a curated (polished) but simultaneously ‘authentic’ 

self in order for the brand to be sellable” (Ibid., s. 7). 

Miles påpekar att det är viktigt att skapa positiva känslor hos betraktaren av de bilder som 

läggs upp när något marknadsförs. Några av dessa utlösare till positiva känslor är för det 

första önskan; det kan röra sig om en begäran att vilja bli sedd eller att äga något. Det andra är 

längtan efter tillhörighet genom att bilder/inlägg målar upp en bild av intern gemenskap. Det 

tredje handlar om längtan efter att samla erfarenhet; det kan vara resor, vänskap eller något 

som är relaterat till betraktarens intressen. Det fjärde och sista är exklusivitet; när något 

framställs som unikt tilltalar det betraktaren som vill ta del av detta, Miles skriver att “[t]hey 

will feel a rush of pride for owning something that is uncommon” (Miles, s. 87).  

I sin artikel “Use of Social Media Marketing in Healthcare” skriver Gupta et al. (2013) 

om hur en läkarmottagning använt sig av Facebook för att nå ut till nutida och framtida 

patienter. På sin Facebook-sida lägger de ut både inlägg om själva verksamheten men även 

patienters upplevelser av läkarmottagningen, likt det Miles skriver om positiva känslor hos 

betraktaren. Genom att patienternas upplevelser sprids genom läkarmottagningens Facebook 

ökar det enligt Gupta et al. chansen att de enskilda patienternas vänner ser det och sprider 

informationen vidare. Det beror på att informationen har ett personligare värde i och med den 

personliga kontakten. I inläggen använder sig läkarmottagningen mycket av sina medarbetare, 

Gupta et al. skriver att “[e]mployees are people, and people have high credibility with other 

people (customers). Some of the most active contributors on the Facebook page right now are 

employees, who communicate as people, not polished marketing or PR staff” (Ibid., s. 297). 

Även om Miles och Scoleres et al.s texter handlar om att skapa en självbild på ett 

individuellt plan går det att diskutera i relation till hur organisationer målar upp en självbild, 

likt Guptas et al.s artikel om läkarkliniken. De inlägg som analyseras är inte uttryckligen 

reklam, men det som uttrycks genom bild och text kan kopplas till inledningen där Lund och 

Fairclough lyfter att skolors språk blivit allt mer marknadsinriktat. Utifrån forskningsläget om 

sociala medier och marknadsföring går det att sätta skolornas skapande av självbild i sitt 

meningserbjudande av deras program i relation till deras texter och få perspektiv på hur det 
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kan göras. Det gör det även möjligt att synliggöra hur skolor tenderar att förmedla texter 

genom en balansgång av information och reklam i enlighet med Lunds artikel.  

 

1.4.2 Att designa verkligheten  

Att fånga verkligheten i fotografier och reklam, eller åtminstone bygga upp en bild av det, är 

något som lyfts av Gunther Kress, Theo van Leeuwen, Carly O’Neill et al., Neil Granitz och 

Howard Forman. De skriver om hur konsumenter positivt påverkas av autentiska 

framställningar utifrån olika perspektiv. 

Fotografier som modalitet signalerar ett verklighetsanspråk gentemot betraktaren, något 

som Kress och van Leeuwen (2006) redogör för. De menar att det finns en allmän ”kunskap” 

om att fotografier är äkta och autentiska till skillnad från exempelvis berättelser. Dock så 

framhåller de att ”[u]nfortunately, we also know that, while the camera may not lie – or not 

much, at any rate – those who use it and its images can and do. The question of truth and 

reality remain insecure, subject to doubt and uncertainty and, even more significantly, to 

contestion and struggle.” (Ibid., s. 154).  

O’Neill et al. (2014) har skrivit om verklighetsanspråk och strävan efter autenticitet i 

reklam. De menar att konsumentkulturen länge präglats av att konsumenter tilltalas av 

autentisk reklam då ”vanlig” reklam upplevts som alienerande. Autentisk reklam uppfattas 

som mer attraktiv (Ibid., s. 586 ff.). Ett sätt att bygga upp känslan av genuinitet är platsen. 

Platsen är en viktig del för reklamer med porträtteringen av autentiska situationer; genom att 

koppla en produkt till en specifik plats skapas associationer hos betraktaren om autenticitet. 

En risk med reklam med verklighetsanspråk är att den porträtterade verkligheten kan upplevas 

som överdriven (Ibid., 591 ff.).  

Att bygga upp en autentisk bild av ett företag eller märke är något som Granitz och 

Forman (2015) har skrivit om. Ett företags eller ett märkes story har blivit ett allt mer populärt 

verktyg inom marknadsföring. Detta är något som görs genom en narrativ process, vilket de 

menar innehåller ”plots, characters and outcomes. They can build consumers awareness, 

comprehension, empathy, recall and meaning. They also facilitate consumer interaction by 

allowing consumers to integrate their own experience into the story” (Ibid., s. 39). I Granitz 

och Formans artikel har de intervjuat vilka typer av narrativ som attraherar konsumenter mest. 

De konstaterar att de typer av företag eller märken som de hade en egen upplevelse av var 

mest tilltalande. Det kunde röra sig om egna berättelser om upplevelser, trovärdighet hos ett 

företag eller en produkt och personliga band i form av att de blivit tipsade av vänner eller 
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familj. Trovärdigheten byggde mycket på att märket eller företaget levde upp till 

förväntningar hos konsumenter. Det ökade även om det var andra konsumenters berättelser 

och upplevelser (Ibid. s, 48 ff.).   

Eftersom inläggen kretsar kring fotografier kan detta forskningsläge ge en förståelse 

kring en viss typ av effekt det har på betraktaren. Dock behöver det återigen poängteras, likt 

det som lyfts i föregående avsnitt, att inläggen inte utgör uttrycklig reklam. Däremot kan detta 

ingångsläge om autentisk porträttering genom fotografier ge en ytterligare dimension till 

diskussionen av vad strategierna gör gentemot betraktaren.  

 

1.5 Multimodal textanalys som metod 

Uppsatsens metod utgår från teorin och är utformad efter de olika metafunktionerna inom 

sociosemiotik för att uttrycka betydelser; den ideationella, interpersonella och textuella. 

Analysen blir således indelad i tre delar där inläggen analyseras efter varje metafunktion var 

för sig. Ledin och Machin (2018) framhåller att multimodal metod gör det möjligt att bryta 

ned olika typer av kommunikation; “[t]his is done in order to allow us to show 1) how they 

create social meaning and 2) what social meanings they create” (Ibid., s. 15).  

När den ideationella metafunktionen berörs behandlas inläggens processtyper. Som 

tidigare nämnts handlar det om vem som gör vad, men även vilka aktörer som finns samt var 

och hur. Den interpersonella delen av analysen berör relationen mellan betraktaren och den 

betraktade i form av kommunikativa handlingar, distans och attityder; det vill säga hur 

information uttrycks. Distansen mellan den betraktade och betraktaren samt hur den 

betraktade framställs ur olika perspektiv belyses. Den textuella metafunktionen utgörs av 

visuella framskjutningar och rim. Utifrån dessa tre infallsvinklar på inläggen kan en bredare 

bild skapas i relation till uppsatsens syfte, det vill säga att synliggöra vilka strategier som 

används, och på vilket sätt, av skolor i deras marknadsföring.  

En potentiell risk med denna metod kan vara att analysen av urvalet riskerar att missa 

viktiga perspektiv genom att applicera samtliga tre metafunktioner, det kan bli för generella 

slutsatser utifrån det avgränsade materialet. Det hade därför kunnat vara fördelaktigt att 

avgränsa sig till enbart en metafunktion, dock hade en risk med detta varit att resultaten 

istället hade blivit alltför smala och slutsatserna hade dragits på en vag grund. Syftet är dock 

inte att göra en generaliserande bild över strategier som skolor använder sig av på Instagram. 

Analysen syftar snarare till att ge en inblick i hur det kan göras, men även förmedla olika 

typiska drag som olika skolor marknadsför och profilerar sig genom. Därför blir det i 
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slutändan mer givande utifrån syftet att samtliga perspektiv används för att analysera 

materialet. Det gör det även möjligt att, likt som Ledin och Machin menar, undersöka hur och 

vilken typ av meningsskapande skolornas Instagram-inlägg skapar.  

 

1.5.1 Material och urval 

Uppsatsens material består av tre inlägg från Instagram. De inlägg som analyseras berör de 

olika skolornas strategier för att profilera vad deras gymnasieprogram har att erbjuda 

nuvarande och framtida elever. Det kan röra sig om tjänster, samarbeten med andra aktörer 

och material som framställs som förmånliga för elever. Det kan exempelvis handla om 

praktiska inslag i undervisningen genom skolornas samarbetspartners och olika datorprogram. 

Inläggen kommer från olika skolors Instagramkonton. Dessa konton är öppna, vilket som 

tidigare nämnts innebär att inläggen kan ses av alla registrerade användare på Instagram. 

Skolorna finns i olika delar av Sverige och deras konton har valts ut slumpvist.  Även om 

skolorna har en geografisk utspriddhet så är inte syftet att göra någon form av analys som kan 

generaliseras till en nationell nivå för hur alla skolor gör när de marknadsför sig. De enskilda 

inlägg som analyseras har däremot valts ut utifrån att de berör vad skolornas program erbjuder 

elever; inläggen är således talande exempel snarare än typiska. 

Som nämnts inledningsvis finns det flera olika funktioner på Instagram som att gilla och 

kommentera inlägg samt skriva direkta meddelanden. Detta är exempel på fält som är typiska 

för flera sociala medier som öppnar upp för interaktion mellan olika användare. Det kan 

således tänkas bli skillnad mellan att sprida reklaminriktad information via traditionell 

reklam, så som tv eller annonser, och en plattform som öppnar för en närmare kontakt mellan, 

i det här fallet, skolor och andra användare. Instagrams olika interaktiva funktioner kommer 

inte beröras i denna uppsats då det riskerar att analysen hade blivit alltför omfattande. Om det 

hade varit en del av analysen hade en fördel dock varit att det gett andra förutsättningar för att 

inkludera en djupare förståelse för utformningen av Instagram som enskilt medium. Det hade 

även möjliggjort en analys av utformningens potentiella påverkan för de bilder och texter som 

analyseras. Även om det hade varit en intressant aspekt att belysa så landar slutligen 

avgränsningen i att analysera bild och bildtext. Denna avgränsning ger ökade förutsättningar 

för en mer noggrann och precis analys.  
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1.5.2 Etiska överväganden 

Bilderna framställer människor, deras ansikten har anonymiserats i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för etisk forskning. Det har gjorts för att de enskilda 

individerna inte ska vara igenkännbara. Integriteten för de som porträtteras skyddas därmed 

genom anonymiseringen. Det görs även genom att namnen på samtliga Instagramkonton har 

tagits bort för att det inte ska gå att spåra bilderna. Personnamn, ortnamn, hashtags och 

omnämnandet av andra konton som framkommer i inläggstexten som kan avslöja identitet, 

skola och stad har tagits bort. I de fall som människor förekommer på bild förutsätter jag att 

de sedan tidigare gett skolan, eller den som är ansvarig för kontot, tillåtelse att publicera 

bilden med tanke på att de konton som valts ut är öppna och inte stängda. Således går det att 

anta att bilderna lagts upp i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016) som bland annat 

kräver samtycke från de som porträtteras i bilder.  

 

2. Analys 

Strukturen i detta avsnitt följer Instagram-inläggen där de tre metafunktionerna berörs var för 

sig. Varje del börjar med en kort beskrivning av vad inlägget innehåller. Analysen har delats 

upp utifrån inläggen för att få en djupare analys av varje enskilt inlägg. Det möjliggör även en 

mer ingående jämförelse då analysen mer konkret går in på de tre metafunktionerna. Det kan 

synliggöra olika drag i varje inlägg som sedan kan ställas mot varandra. Analysen berör både 

bild och bildtext samt hur de hör ihop.  

  

2.1 Första inlägget - “Nytt samarbete, nya möten och ny kunskap” 

Bild 1 föreställer en klass som studerar till att bli hudterapeuter och som har besök av en 

representant för företaget Reviderm. Bildtexten handlar om att skolan har ett nytt samarbete 

med företaget, men även närmare information om Reviderm. I bilden framställs eleverna 

bakifrån medan ett datorfodral och fem presentpåsar är centrerade. Datorfodralet har skolans 

logga och presentpåsarna har företagets logga.  
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Bild 1 

2.1.1 Den ideationella metafunktionen 

I den ideationella metafunktionen ingår aktörer och mål. I Bild 1 är eleverna aktörer, vars mål 

är att få lära sig mer om Reviderm som har ett nytt samarbete med skolan. Målet eftersträvas i 

processen mellan företaget och eleverna som utbildar sig till hudterapeuter. Representanten 

för företaget är också en aktör som inte porträtteras i bilden, utan nämns i bildtexten. I 

processen är det representanten som aktör som syftar till att hjälpa eleverna att nå målet med 

att lära sig om företaget Reviderm.  

Bakgrunden, det vill säga var och hur, är i ett klassrum. I klassrummet finns en affisch 

med hudvårdsprodukter och en hylla med vad som tycks vara material för hudterapeuter. 

Bänkuppradningen visar upp en “klassisk” utformning av ett klassrum där eleverna sitter 

riktade mot en tavla. Dock indikerar affischen och hyllan att det finns detaljer som skiljer 

detta enskilda klassrum från andra genom att det är mer specialiserat och inriktat mot 

hudterapeuteleverna. Eleverna sitter i klassrummet vid sina bänkar där flera har penna och 
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papper framför sig. Pennorna kan ses som vektorer som pekar mellan presentpåsarna och 

anteckningspappren som skapar samband mellan elevernas lärande och företaget.  

Aktörerna framställs som grupp, vilket skapar distans gentemot betraktaren. Det skapar 

även anonymitet hos aktörerna när de inte framställs som individer utan de smälter samman i 

bilden. Representanten för Reviderm framställs dock som en individ i bildtexten där hen blir 

presenterad och belyst i relation till sin arbetsroll.  

 

2.1.2 Den interpersonella metafunktionen 

I denna metafunktion är interaktionen mellan betraktaren och det som porträtteras i fokus, 

men även mellan de som porträtteras. Som tidigare nämnts är en del av detta kommunikativa 

handlingar, som handlar om utbyten mellan dessa två parter där det/den som porträtteras får 

en talarroll. I bildtexten uttrycks information om skolans nya samarbete med företaget 

Reviderm och information om företaget: “Nytt samarbete, nya möten, och ny kunskap för 

våra blivande HUDTERAPEUTER! [...] Reviderm anses vara ledande inom 

microdermabrasion”. Elevernas och representanten för Reviderms talarroll är här givande, 

eftersom de inte har någon ögonkontakt med betraktaren. Som Björkvall pekar på indikerar 

detta att betraktaren inte “tvingas” eller “krävs” ta del av informationen/påståendet om det nya 

samarbetet utan istället erbjuds att ta del av utbytet och informationen. Hade eleverna istället 

porträtterats framifrån och haft ögonkontakt med betraktaren hade talarrollen blivit krävande 

eftersom det hade påverkat betraktaren att “tvingas” ta ställning till bildtextens innehåll.  

Attityden som signaleras genom bilden är subjektiv eftersom det som porträtteras inte är i 

sin helhet; betraktaren kan inte ta del av allt som försiggår. Bland annat syns inte föreläsaren i 

bilden och som betraktare går det inte att veta om det är hela klassen som porträtteras eller 

bara en del av den. Även om föreläsaren inte visualiseras i denna bild så får hen textuellt 

utrymme. Bilden är vinklad ur ett särskilt perspektiv där elevernas giftbags hamnar i centrum. 

Att eleverna är framställda bakifrån påverkar även engagemanget mellan betraktaren och de 

porträtterade eleverna. Som Björkvall lyfter är bakifrån-perspektivet det som skapar störst 

distans då betraktaren inte inkluderas i de betraktades värld. 

 

2.1.3 Den textuella metafunktionen 

En av aspekterna som tillhör den textuella metafunktionen är som tidigare nämnt visuell 

framskjutning som visar på en form av rangordning. I Bild 1 är det som är närmast placerat 
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kameran datorfodralet med skolans logga som är riktad direkt mot betraktaren. Bakom 

datorfodralet står presentpåsar från Reviderm uppradade framför eleverna.  

Den andra aspekten är visuella rim, som i bilden framför allt uttrycks genom färg. 

Presentpåsarna från Reviderm har samma färg för att signalera företagets gemenskap, genom 

att de har samma färg och står uppradade blir det fokus på dem. Datorfodralet har däremot 

skolans färg, men det är enbart ett som porträtteras i bilden och tar därmed inte upp lika 

mycket fokus trots dess framskjutning.  

 

2.2 Andra inlägget - “Workshop i sampling och ljudmanipulering”  

Den andra bilden porträtterar elever bakifrån som sitter framför datorer med musikprogram i 

ett klassrum. I bildtexten framgår att de har “en workshop i sampling och ljudmanipulering”, 

även att de är den enda skolan i Sverige som har ett samarbete med ett företag inom 

branschen.  

 

Bild 2 
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2.2.1 Den ideationella metafunktionen 

I Bild 2 är eleverna aktörer vars mål inom processen är att tillförskaffa sig kunskap “i 

sampling och ljudmanipulering” via digitala redskap. Bildtexten framställer elevernas lärare 

som aktör, vars mål är att undervisa, samt ett musikföretag som skolan har ett samarbete med. 

Bakgrunden som framställs i Bild 2 är ett klassrum utformat för arbete med digitala redskap. 

Det står datorer, mixerbord och keyboards uppradade längs väggarna som eleverna sitter 

framför. Det är således inte en traditionell utformning av ett klassrum där bänkar står 

uppradade framför en tavla. Eleverna är istället mer koncentrerade mot datorerna samt de 

digitala redskapen, de alla har även ett eget par hörlurar. 

Processtypen är dynamisk, vilket signaleras genom vektorer i form av två av elevernas 

händer men även elevernas blickar. Eleven närmast kameran och hen med den grå, uppdragna 

luvan har båda händerna riktade mot mixerbordet. Elevernas blickar och kroppar är även 

riktade mot mixerbordet som står framför dem, vilket indikerar på att de arbetar aktivt 

tillsammans inom en dynamisk process. Det går även att se i verbet “kör” som knyter samman 

eleverna och läraren i arbetet mot att lära sig nya sätt att arbeta med digitala redskap. 

Bakgrunden, det vill säga klassrummets utformning, är också en bidragande faktor till att 

eleverna ingår i en mer dynamisk process. Arbetet kretsar mer kring eleverna i klassrummet 

och de blir mer aktiva som aktörer. Läraren, som enbart framställs i bildtexten, går även att 

ses som dynamisk då hen arbetar tillsammans med eleverna. Utifrån bildtexten är läraren inte 

en passiv åskådare av elevernas arbete, även om de tycks vara väldigt självständiga. Det 

företag som i bildtexten framgår ha ett samarbete med skolan är dock inte en aktiv del i den 

dynamiska processen mellan eleverna och läraren. Eleverna i Bild 2 framställs i grupp medan 

deras lärare och företaget nämns vid namn, därmed synliggörs de sistnämnda aktörerna 

individuellt. Eleverna, läraren och företaget får således olika typer av fokus. 

 

2.2.2 Den interpersonella metafunktionen 

I inlägget är talarrollen både givande och krävande. Den är givande utifrån två aspekter; dels 

porträtteringen av eleverna, dels den första meningen i bildtexten. I bilden är eleverna inte 

vända mot kameran vilket resulterar i att det inte blir någon ögonkontakt mellan dem och 

betraktaren. Betraktaren bjuds således in till att iaktta på avstånd och på egna villkor. Den 

första meningen i bildtexten handlar om att förmedla information om vad som händer i bilden; 

eleverna har lektion om sampling och ljudmanipulering. I meningen framgår det att eleverna 

läser en kurs som heter “Digitalt Skapande”, vilket skapar erbjudande gentemot betraktaren 

utifrån den givande talarrolen. Sista meningen skiljer sig från föregående exempel; talarrollen 
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blir istället krävande genom att ställa en direkt fråga till betraktaren. Utifrån frågan “Sa vi att 

(Skolans namn) är den enda gymnasieskolan i Sverige som har ett exklusivt samarbete med 

(Företagsnamn)?” måste betraktaren ta ställning då den kräver ett ja eller nej- svar vilket 

antyder en uppmaning till interaktion. 

I bilden finns det ett tydligt samspel och en relation mellan eleverna. Trots att de alla har 

hörlurar, vilket skulle kunna indikera exkludering av andra eftersom de stänger ute ljud, så 

finns samverkan mellan eleverna. De sitter i par framför datorerna och mixerborden, som 

nämnts i föregående avsnitt är blickarna och kropparna riktade dit. Utifrån handgester och hur 

de är riktade går det att urskilja samarbete under deras workshop. Interaktionen mellan 

eleverna och betraktaren är inte lika inkluderande eftersom eleverna är porträtterade ur ett 

bakifrån-perspektiv. Dock är några av eleverna framställda i ett sidoperspektiv, vilket gör att 

betraktaren och de porträtterade befinner sig i varandras världar.  

 

2.2.3 Den textuella metafunktionen 

I Bild 2 är två av eleverna närmast kameran och därmed framskjutna. Mixerbordet framför 

dem är även närmare placerat. Datorskärmarna som är placerade framför eleverna blir även 

framskjutna på grund av deras storlek; det är relativt stora skärmar som drar åt sig 

betraktarens blick. Fokus ligger till störst del på de två eleverna som är närmast och deras 

mixerbord, men det går även att se det som att det inte finns ett speciellt fokus i bilden. 

Visuella rim görs aktuella genom datorerna och hörlurarna som eleverna har på sig. Datorerna 

har samma silvriga färg medan hörlurarna är svarta. 

 

2.3 Tredje inlägget - “Engelska tutorials”  

Den tredje bilden porträtterar två elever som läser stylistprogrammet där den ena sminkar den 

andre. Eleven till höger har på sig en svart frisörkappa med skolans logga. I bildtexten 

framgår att de har gjort så kallade make-up-tutorials1 på engelska som sedan ska redigeras.  

 

 
1 Make-up-tutorials kan bestå av video eller bild där en person går igenom processen i sminkningen steg för steg 

för att betraktaren ska kunna följa med på egen hand, likt ett matlagningsprogram. 
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Bild 3 

 

2.3.1 Den ideationella metafunktionen 

I Bild 3 är aktörerna två elever, deras klass nämns även i bildtexten. Aktörernas mål är att 

fullborda make-up-tutorials på engelska och därmed “se kopplingen i deras kurser när de 

väljer ett yrkesprogram som även är högskoleförberedande”. Genom att genomföra sina 

make-up-tutorials utvecklar därmed aktörerna sitt lärande inom utbildningen. Aktörerna ingår 

i en dynamisk process som uttrycks genom vektorerna sminkborsten samt den vänstra elevens 

blick och hand. Samtliga pekar mot den högra elevens ansikte som blir sminkat. Den vänstra 

elevens blick är fäst mot den högra eleven medan hen applicerar ögonskugga. Verben i 

bildtexten uttrycker även vad aktörerna gör i bilden; “Våra åk 1 stylister, gjorde” (egen 

kursivering) vilket pekar på klassen som aktör, i citatet “Bra jobbat idag (Klass)!” (egen 

kursivering) visas även hur det gjorts.  

Bakgrunden är inte särskilt tydlig, bilden skulle lika gärna kunnat vara tagen i en studio. 

Dock är den troligtvis tagen i ett klassrum utformat för stylister, men det är ingenting som 
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framgår i bilden. Aktörerna i bilden framställs som två individer och eftersom de inte 

porträtteras i grupp hamnar de närmare betraktaren. 

 

2.3.2 Den interpersonella metafunktionen 

De kommunikativa handlingarna präglas av erbjudande och givande. De porträtterade 

eleverna är inte vända mot kameran, eleven till vänster tittar på eleven till höger som blundar. 

Därmed krävs det inte av betraktaren att interagera, denne kan delta på egna villkor. 

Bildtexten förmedlar information och påståenden, exempelvis “Vi ämnesintegrerade 

engelskan, material & miljö och hantverk introduktion”. Informationen och de påståenden 

som framkommer i bildtexten förstärker den erbjudande och givande talarrollen. Det finns 

inga frågor eller uppmaningar i bildtexten, vilket gör att talarrollen inte blir krävande. 

Den attityd som kommer fram i bilden är subjektiv då det enbart är en del av helheten 

som porträtteras. Det signaleras genom att bildtexten framhäver att det är en hel klass som 

arbetat under lektionen medan det bara är två elever på bilden. Det finns ett samspel mellan 

eleverna där eleven till vänster applicerar smink på eleven till höger, den sistnämnda blir här 

mottagare i interaktionen.  

I Bild 3 porträtteras eleverna ur ett sidoperspektiv. Betraktaren kan se deras ansikten, 

vilket skapar engagemang och interaktion. Eftersom de är porträtterade från sidan ger det 

effekten att betraktaren och de porträtterade inkluderas i varandras världar, vilket skapar en 

högre grad av interaktion och relaterbarhet. Det blir ett sätt att bjuda in betraktaren till att se 

på utan att behöva agera. 

 

2.3.3 Den textuella metafunktionen 

I Bild 3 är skolans logga på frisörkappan framskjuten, placeringen är nära kameran så att 

betraktarens fokus dras dit. Sminkpaletten som eleven till vänster håller i är delvis 

framskjuten, dock försvinner den delvis bakom ena handen men hamnar ändå i fokus genom 

centreringen. Eleverna är annars de som är mest framskjutna; det är dem som är i fokus i 

bilden. Sminkborsten och sminkpaletten uttrycker visuellt rim, det skulle kunna bero på att de 

är från samma märke. I övrigt framkommer ingen gemensam färg i bilden.  
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3. Slutsatser 

3.1 Vilka strategier kan synliggöras i skolornas marknadsföring och 

informationsspridning genom Instagram?  

Utifrån de analyserade inläggen har jag kunnat urskilja fem distinkta strategier som används 

för marknadsföring och informationsspridning (utan inbördes ordning): 

1. Samarbeten. 

2. Praktiska moment och autenticitet. 

3. Framskjutningar. 

4. Givande interaktion (både visuellt och textuellt). 

5. Interaktion mellan de porträtterade samt mellan betraktaren och de porträtterade. 

 

Den första strategin, samarbeten, är något som även Lund (2007) pekat på. Samarbeten 

mellan skolan och företag framställs som förmånliga för elever genom att de erbjuder dem 

någonting. I det första inlägget skildras detta genom presentpåsarna från företaget och 

bildtexten: “Nytt samarbete, nya möten, och ny kunskap för våra blivande 

HUDTERAPEUTER! [...] Reviderm anses vara ledande inom microdermabrasion”. I det 

andra inlägget framställs samarbetet i bildtexten: “Sa vi att (Skolans namn) är den enda 

gymnasieskolan i Sverige som har ett exklusivt samarbete med (Företagsnamn)?”.  

Den andra strategin berör praktiska moment och autenticitet. Med det menas att bilderna 

visar upp praktiska inslag i de program som skolorna erbjuder, vilket kan ses som lockande 

för nuvarande och framtida elever. I det tredje inlägget får eleverna lära sig om att göra make-

up-tutorials genom att sminka varandra och därmed öva på sina kunskaper praktiskt. Det går 

även att se i meningen ”Eleverna skall ha möjlighet att se kopplingen i deras kurser […]”. 

Samma sak går att se i det andra inlägget där eleverna får arbeta på egen hand i en workshop. 

Bilderna framställer även vad som tycks vara vardagliga lektioner och som att de tagits vid ett 

genuint tillfälle.  

Framskjutningar används som strategi för att ha framför allt loggor i förgrunden av 

bilden, i det första och tredje inlägget är det skolans logga som är i fokus. I det första inlägget 

är det även företagets logga som är framskjutet. Det är även objekt som är framskjutna; i det 

andra inlägget rör det sig om datorskärmar och mixerbord och i det tredje inlägget är det 

sminkpaletten och sminkborsten. Företagen i det första och andra inlägget blir även 

framskjutna genom att de ges textuellt utrymme. I båda fallen nämns de vid namn och i första 

inlägget handlar en större del av bildtexten om företaget snarare än skolan, programmet eller 
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den enskilda klassen. Även eleverna är visuellt framskjutna, vilket är som tydligast i det tredje 

inlägget. De är även framskjutna i det andra inlägget där det är två elever som är i förgrunden 

av bilden. 

Givande interaktion uttrycks i inläggen genom att de som porträtteras har givande 

talarroller; de är inte vända mot kameran och har ögonkontakt utan bjuder snarare in 

betraktaren att delta i informationen på egna villkor. Det enda undantaget är det andra inlägget 

som innehåller en direkt fråga och betraktaren behöver ta ställning i ett ja- eller nej-svar. 

Bildtexterna utmärks annars av information och påståenden, vilket gör att inläggen präglas av 

en given interaktion. 

Den sista strategin, som berör interaktion mellan de porträtterade men även mellan 

betraktaren och de porträtterade, synliggörs genom vilken vinkel som eleverna är 

porträtterade i. I det första och andra inlägget är eleverna porträtterade bakifrån, vilket skapar 

distans mellan dem och betraktaren. Dock är några av eleverna framställda ur ett 

sidoperspektiv, vilket indikerar att de porträtterade och betraktaren är en del av varandras 

världar. I det andra inlägget går det att se att de porträtterade i inläggen däremot har en hög 

interaktion gentemot varandra genom att de porträtteras som att de är aktiva i workshopen. I 

det första inlägget porträtteras eleverna som interaktiva med föreläsaren genom att de är 

riktade framåt och porträtteras som att de lyssnar aktivt. I det tredje inlägget porträtteras 

eleverna framifrån, vilket skapar en högre grad av interaktion mellan dem och betraktaren. 

Även här finns en hög grad av interaktion mellan de porträtterade eleverna, där den ena 

sminkar den andra. 

 

3.2 Vad gör dessa strategier? 

Precis som Miles (2015) skrivit om angående tjänsteinriktade organisationers marknadsföring 

på Instagram så säljer inte skolorna några konkreta produkter, utan snarare ett koncept som 

fångas genom en story. Likt det Scolore et al. (2018) påpekat kan denna story skapa en 

självbild på sociala medier och därmed vara meningsskapande. Det kan som tidigare nämnts 

göras genom att porträttera något på ett “autentiskt” men samtidigt professionellt sätt och 

därmed bygga upp något som betraktaren kan relatera till i relation till det som framställs. När 

eleverna avbildas i praktiska moment porträtteras de på ett autentiskt sätt då bilderna kan 

tänkas göra anspråk på att skildra en vanlig lektion; det är en bild som fångar ögonblicket 

snarare än en sådan som är tagen i en studio. Genom den givande interaktionen får betraktaren 

ta del av informationen utan att tvingas in i interaktionen själv. Det kan skapa en bild av hur 

det skulle vara att själv ingå i den porträtterade situationen och ta del av det som erbjuds. 
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Strategierna skapar även effekter utifrån Miles indelning av positiva känslor och 

önskningar som utlöses hos betraktaren: viljan att bli sedd eller äga något, tillhörighet, 

erfarenhet och exklusivitet. Viljan att bli sedd går att relatera till att det är elever som 

porträtteras snarare än enbart loggor, skolpersonal eller materiella saker. Det signalerar att 

som elev på dessa skolor får man ett potentiellt utrymme att synas på sociala medier, vilket 

kan vara tilltalande för framtida elever. Även om företag och objekt är framskjutna, både 

textuellt och visuellt, får eleverna ett visuellt utrymme genom de olika strategierna som 

synliggörs i bilderna. Det kan kopplas till Guptas et al. (2013) artikel om marknadsföring på 

sociala medier genom patienters upplevelser. Genom att eleverna, likt patienterna, får 

utrymme på Instagram som socialt medium skapas ett personligt värde när eleverna får 

visuellt utrymme. Genom att eleverna porträtteras ökar även chansen för skolan att eleverna 

visar detta för vänner och bekanta. Det ökar i sin tur chansen för skolan att höja sin 

trovärdighet genom autenticitet och ett gott rykte för att fler elever ska söka sig till skolan. 

Likt det som Granitz och Forman (2015) skrivit så byggs ett narrativ upp som utgår från 

elevernas upplevelser av skolan genom deras visuella porträtting. Betraktaren kan se vad de 

får uppleva genom bilderna men även läsa det i bildtexterna. Precis som Gupta et al. 

framhåller så skapar porträttering av människor och deras upplevelser en hög trovärdighet hos 

betraktaren och ökar chansen att informationen sprids. 

 Viljan att äga något kan kopplas till det inläggen framhåller om vad eleverna erbjuds via 

bland annat de företag som skolan har som samarbetspartner. I det andra inlägget rör det sig 

exempelvis om de digitala verktygen som visuellt porträtteras. Genom det visuella rimmet i 

form av färg signalerar det att det troligtvis rör sig om samma utgåva som köpts in av skolan, 

men det indikerar även att det är samma höga standard för alla elever som går där. Genom att 

de digitala verktygen framställs kan betraktaren få en vilja om att ta del av dessa föremål och 

att äga en tillgång till dem via skolan. I det första inlägget får betraktaren se att de nuvarande 

eleverna får presentpåsar av företaget, vilket också kan bidra till viljan att äga något från 

skolans samarbetspartner. I det tredje inlägget kan det handla om en vilja att få tillgång till 

vad som kan tänkas vara mer exklusivt smink och sminktillbehör som används i 

undervisningen på just den skolan. 

Längtan efter tillhörighet kan uppstå hos betraktaren utifrån hur eleverna framställs 

visuellt. Genom att de framställs i grupp, eller som i tredje inläggen där de är två, finns det en 

hög interaktion mellan de som porträtteras. Dock så kan gruppframställningen och 

anonymiseringen av eleverna i det första och andra inlägget bidra till att det blir svårare för 

betraktaren att relatera till de som porträtteras i bilden. I det tredje inlägget får däremot 
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betraktaren se elevernas ansikten, de är mer framskjutna och det är enbart två som 

porträtteras. Bakifrån-perspektivet i det första och andra inlägget minskar engagemanget hos 

betraktaren, men engagemanget blir däremot högre i det tredje inlägget eftersom eleverna är 

porträtterade framifrån. Även om bakifrån-perspektivet har en anonymiserande effekt 

gentemot betraktaren, kan det dock bidra till en känsla av samhörighet mellan de 

porträtterade. Genom känslan av tillhörighet kan det skapas en längtan hos betraktaren efter 

att ingå i den porträtterade samhörigheten. När eleverna framställs i grupp målas bilden upp 

av att det finns en intern gemenskap i klassen när de jobbar nära varandra, som i workshops i 

andra bilden och ännu närmare i det tredje inlägget där det är en elev som sminkar en annan.  

Betraktarens önskan efter att samla erfarenhet kan uppkomma utefter hur inläggen 

porträtterar och målar upp en bild av de praktiska inslagen i undervisningen samt samarbeten 

med företag. Genom en mer praktiskt lagd undervisning kan nuvarande och framtida elever 

samla erfarenhet och kunskap som inte hade blivit likadan som om de lärt sig det teoretiskt. 

Det kan tänkas ha en positiv effekt då det blir tilltalande för framtida elever som finner 

teoretiska arbeten exempelvis mindre stimulerande, eller rent av tråkiga, än praktiska inslag. 

Att samla erfarenhet kan också grunda sig i betraktarens intressen. Det första inlägget kan 

därmed tänkas tilltala nutida och framtida elever som vill arbeta i nära samarbeten med 

Reviderm som framhålls som ett ledande företag inom branschen för hudterapeuter. I det 

andra inlägget kan betraktaren ta del av hur eleverna arbetar praktiskt och i grupp i sin 

workshop där arbetet kretsar kring eleverna. Liknande drag och effekt blir det av det tredje 

inlägget där elevernas lärande sätts i fokus genom att eleverna är framskjutna och har en hög 

interaktion mellan varandra.  

Att ta del av något exklusivt görs aktuellt framför allt genom skolornas samarbetspartners. 

I den andra inlägget framhålls att samarbetet med företaget är exklusivt genom att de är den 

enda skolan i hela Sverige som har detta samarbete. På så sätt signalerar det till nuvarande och 

framtida elever att gå på denna skola ger en känsla av exklusivitet då ingen annan skola kan 

stoltsera med detta “exklusiva” samarbete. Samma exklusiva känsla framhålls i det första 

inlägget där betraktaren får information om skolans samarbete med företaget. Informationen 

handlar mycket om hur företaget arbetar och att de är ledande i branschen. Det signalerar att 

elever på skolan får ta del av ett unikt samarbete. Det signaleras även genom att datorfodralet 

och presentpåsarna är placerade nära varandra: att båda är framskjutna skapar ett samband 

mellan skolan och företaget. Genom att datorfodralet är närmast kameran ger det en effekt av 

att skolan skapar associationer till det nya samarbetet. De fem presentpåsarna som är i fokus 

blir som en symbol för vad skolan erbjuder, det kan tänkas skapa positiva sammankopplingar 
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mellan skolan och deras erbjudanden för nutida och framtida elever. Det kan dessutom tänkas 

skapa en längtan hos betraktaren för att få ta del av detta eftersom det skapar en känsla av 

stolthet att ingå i skolans gemenskap.  

 

4. Diskussion 

De strategier som genom slutsatsen synliggjorts skapar mening via en autentisk story genom 

att måla upp lektionstillfällen som genuina situationer, även de produkter och samarbeten som 

skolorna erbjuder. Att skapa positiva känslor hos betraktaren utifrån Miles (2015) definitioner 

gör att betraktaren får positiva associationer till de enskilda skolorna. Dock är det viktigt att ta 

i beaktning, vilket lyfts tidigare, att multimodala texter inte läses lika av alla människor. 

Nuvarande och framtida elever kan se på inläggen annorlunda och fastna för andra detaljer än 

de som analyserats i denna uppsats. Det är också beroende av de sociala och kulturella 

positioner som olika betraktare befinner sig i, vilket även det påverkar hur olika människor 

läser dessa inlägg. Dock visar slutsatserna på just hur dessa strategier kan påverka betraktaren 

ur olika aspekter. 

Den autentiska och givande interaktionen skapar förutsättningar för betraktaren att se sig 

själv som potentiell deltagare i den gemensamma storyn. Som nämnts i inledningen utifrån 

Fairclough (2000) skulle det kunna ses som en ytterligare dimension i marknadsföring utöver 

ett marknadiserat språk. Det går även att se att det anpassas efter den strävan efter autenticitet 

som lockar kunder likt det O’Neill et al. (2014) skrivit om. Ett sätt som kan tänkas bygga upp 

en genuin känsla är att eleverna porträtteras i klassrumssituationer. Det ger en bild av att det 

är så verkligheten ser ut, vilket kan tänkas tilltala framtida elever. Att eleverna porträtteras 

med fotografier som signalerar att de tagits där och då, precis som Kress och van Leeuwen 

(2006) skriver, skapar känslan av verklighet och äkthet. Men precis som de menar kan 

fotografiet i sig vara äkta, men att de används på ett visst sätt. Det skulle kunna vara så att det 

som fångats på bild endast representerar en del av den faktiska verkligheten för vad som 

utspelas under elevernas lektion.  

Det finns en reklaminriktad informationsspridning i bildtexterna, exempelvis i det andra 

inlägget; “Sa vi att (Skolans namn) är den enda gymnasieskolan i Sverige som har ett 

exklusivt samarbete med (Företagsnamn)?”. Att skolan har ett samarbete framställs som 

information när det i själva verket snarare är säljande reklam för att dra till sig potentiella 

elever. Det marknadiserade språket, både visuellt och textuellt, uttrycks via att de företag och 

objekt som används som en form av lockelse är framskjutna. Återigen konstrueras 
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porträtteringen som information när det snarare rör sig om att sprida reklam genom att bygga 

upp en story kring skolans varumärke.  

Precis som Lund (2007) lyfter så förekommer reklaminriktad information om olika 

aspekter som inte har särskilt djupa samband till den utbildning som erbjuds. Samarbeten med 

företagen eller de materiella objekt som tillhandahålls av de olika skolorna hamnar i 

förgrunden i inläggen. Dessa framställs som verktyg för eleverna, även om det inte framgår på 

vilket sätt. I det första och andra inlägget är samarbetet med de olika företagen löst kopplade 

till elevernas utbildning, trots att de tar plats både visuellt och textuellt. I det andra inlägget 

framställs företaget inte som en del av elevernas mål; det viktiga är snarare att det finns ett 

samarbete än vad det faktiskt bidrar till. I det första inlägget är företagets presentpåsar och 

datorfodralet med skolans logga framskjutna och nära placerade varandra, vilket skapar ett 

samband mellan skolan och företaget.  

Genom att datorfodralet är närmast kameran ger det effekten att det är skolan som ska 

skapa associationer till det samarbetet med företaget. De fem presentpåsarna som är i fokus 

blir en symbol för vad skolan erbjuder och det kan tänkas skapa positiva sammankopplingar 

mellan skolan och deras erbjudanden för nutida och framtida elever. Det ger signaler, från 

både det första och andra inlägget, om att det är av större intresse att profilera programmen 

och skolan som unika snarare än utbildningen i sig. Det är dock viktigt att poängtera att det 

tvärtom även går att se att elevernas lärande är i fokus när de är visuellt framskjutna, såsom i 

det tredje inlägget. Det är eleverna som aktörer som hamnar i mer tydligt fokus när 

bakgrunden inte framställs som viktig. Det ger andra signaler om profilering av skolorna och 

programmen utgår från att eleverna är i centrum. Återigen bygger detta upp känslan av 

autenticitet och ett relationsskapande mellan betraktaren och det betraktade, vilket kan ses 

som en del av vad som utgör skolans story.  

Avslutningsvis skulle det således kunna ses som att det finns två olika former av 

informationsspridning genom språket i inläggen; dels den reklaminriktade informationen om 

olika aspekter som erbjuds, dels den autentiska porträtteringen av praktiska moment. Det kan 

ses som, likt vad Fairclough tar upp, två olika sätt att rikta in sig på potentiella elever som 

kunder på skolmarknaden. Det marknadiserade språket och marknadsföringsstrategierna har, 

så som Lund förutspått, utvecklats och breddats ut genom kanske framförallt den autentiska 

porträtteringen. Den story som förmedlas bjuder in betraktaren till att föreställa sig att tillhöra 

det som porträtteras, något som kan ses som en effekt av en utökad marknadisering inom 

skolan. 
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