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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett problem som ständigt måste beaktas på glesbygden är den ökande urbaniseringen, alltså mäng-

den människor som väljer att flytta från landsbygden till mer tätbefolkade städer. En studie från 

2007 som utforskar attityder och inställningar till hembygden bland unga vuxna i Norrbotten visar 

att det framförallt är unga kvinnor som är välvilligt inställda till att flytta från sin hemort. Studien 

visar även att män från de övre samhällsklasserna och män/kvinnor som har en far från det övre 

tjänstemannaskiktet generellt sett är mer benägna att flytta från Norrbotten än andra grupper. Dessa 

samhällsgrupper flyttar oftast för att bedriva högre studier och det som driver dem är viljan att vidga 

karriärmöjligheterna och att säkerställa en ekonomiskt trygg framtid.  Av denna anledning har det 1

varit viktigt för universitetet i Luleå att belysa möjligheterna till god utbildning även i Luleå. 

 I Norrbotten har Luleå kommun behövt göra stora satsningar för att öka befolkningen, möta 

behovet av arbetskraft och hålla staden vid liv.  Bara i Luleås innerstad finns tre citygallerior, stora 2

naturområden, ett rikt kultur- och nattliv, ett brett urval av utbildningar på universitetet och en rela-

tivt god kollektivtrafik. Trots detta flyttar många ungdomar ner i landet för att studera och det har 

varit en utmaning att locka upp studenter söderifrån till Luleå. År 2015 satte Luleås kommunalråd 

Niklas Nordström (S) upp ett mål om att öka stadens befolkning med 500 personer per år, men 

redan i augusti samma år hade befolkningen istället minskat med 290 personer. Nordströms vision 

då var att målet ändå kan uppnås om fler bostäder byggs.  År 2017 vände statistiken – befolkningen 3

ökade med 700 personer under året och majoriteten av de nyinflyttade var i arbetsför ålder.  Denna 4

ökning kan delvis bero på det ökade bygget av bostäder, men mycket pekar på att kommunen främst 

har Luleå tekniska universitet att tacka för den drastiska befolkningsökningen. 

 Under 2010-talet har Luleå tekniska universitet (LTU) lagt en avsevärt stor mängd resurser 

på marknadsföring över hela landet för att locka studenter från andra län och att uppmuntra befintli-

 Henrik Granlund, Norrbottensungdomar: Länets framtida arbetskraft – attityder, hemortsförankring och 1

internationellt intresse, D-uppsats framlagd vid Avdelningen för Industriell Produktionsmiljö, Institutionen 
för Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet 2007.

 Luleå kommun, ”Befolkningsstatistik”, https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-kvalitet-jamforelser-2

och-statistik/befolkningsstatistik.html (2019-02-27).

 Johan Håkansson, ”Därför minskar Luleås befolkning”, Norrländska Socialdemokraten 17/8 2015, https://3

www.nsd.se/nyheter/lulea/darfor-minskar-luleas-befolkning-9463997.aspx (2019-02-04).

 Elisabeth Lång, ”600 nybyggda bostäder i Luleå”, SVT Norrbotten 27/12 2017, https://www.svt.se/nyheter/4

lokalt/norrbotten/okat-bostadsbyggande-och-okad-befolkning (2019-02-04). 
 Josefina Kangasharju, ”Luleå växer sig större och större - ”Vi har bostäder”, Norrländska Socialdemokrat4 -

en 21/2 2018, https://www.nsd.se/nyheter/lulea-vaxer-sig-storre-och-storre-vi-har-bostader-nm4771696.aspx 
(2019-02-04).
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ga Norrbottningar till att stanna kvar och studera i sitt hemlän.  Enligt rapporter från SIFO har LTU 5

sammanlagt spenderat 218 632 kr på marknadsföring mellan år 2010–2018, medan Uppsala univer-

sitet endast har spenderat 36 912 kr på marknadsföring under samma period, alltså 17% av LTUs 

marknadsföringsutgifter.  LTU är dessutom kända för sin framgångsrika marknadsföring och an6 -

märkningsvärda förmåga att lyckas övertyga studenter från Sveriges södra delar att flytta upp till 

Polcirkelns gräns. 

 Det är av denna anledning jag finner ett intresse i att undersöka LTU:s utbildningskataloger, 

vilka är en stor del av universitetets marknadsföring; alltså för att ta reda på vad det är som lockar 

studenter till att flytta till just Luleå för att studera och i vilken mån universitetets geografiska plats 

används som ett argument för detta. En snabb överblick av universitetets hemsida visar att LTU 

gärna belyser rikedomen av snö i länet, möjligheten till ett festligt studentliv och närheten till fina 

skidbackar. Utbildningskatalogen som skickas ut till nyutexaminerade gymnasieelevers brevlådor 

över hela Sverige är intressant eftersom den troligtvis kan säga något om vilket ethos LTU vill 

framhäva och vilka medel som används för persuasion på ett mindre universitet i jämförelse med ett 

väletablerat sådant, som Uppsala universitet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Luleå tekniska universitet, i jämförelse med Uppsala 

universitet och Mittuniversitetet, använder sig av omslagen på sina respektive utbildningskataloger 

för att bygga upp ”ethos” och attrahera studenter. Vidare ämnar uppsatsen att med utgångspunkt 

från Perelmans auditoriebegrepp undersöka vilka målgrupper universiteten riktar sig till i allmänhet 

och i synnerhet, samt att analysera hur universiteten knyter an till dessa auditorium genom bild-

språket och argumentationen på omslagen för katalogerna. 

 De frågeställningar som kommer att besvaras i uppsatsen för att uppfylla syftet är följande: 

• Vilken typ av argumentation kan utläsas från bildspråket i omslagen på respektive utbild-

ningskatalog? 

• Hur bygger universiteten upp ethos genom argumentationen i omslagen på respektive utbild-

ningskatalog? 

• Vilka auditorium riktar sig universiteten till och hur knyter de an till dessa genom omslagen på 

respektive utbildningskatalog? 

 Dante Thomsen, ”Skolorna gör mer reklam”, Dagens Media 28/2 2012 & 6/12 2015, https://www.dagens5 -
media.se/marknadsforing/strategi-analys/skolorna-gor-mer-reklam-6144705 (2019-02-04).

 Se bilaga 1 och 2, s. 32–33.6
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1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Tidigare forskning om visuell kommunikation från högskolor 

Visuell retorik är ett förhållandevis nytt område inom retoriken eftersom den klassiska retoriken en-

dast klassificerar kommunikation i talform som retorik.  Av denna anledning finns det ännu en del 7

luckor inom området och det har därmed visat sig vara svårt att finna bildanalyser med samma teo-

retiska grund eller med samma typ av material som i min uppsats. Det har dock genomförts en del 

forskning som behandlar bildmaterial från högskolor och syftet i dessa är ofta att undersöka 

skildringen av genus i bilder från skolan i fråga. 

 Ett exempel på sådan forskning är rapporten Bilder på Webben: Representationer av kvinnor 

och män på Uppsala universitets webbplats (2010) av Amelie Hössjer och Maria Ohlsson. Arbetet 

finansierades av Jämställdhetskommittén vid Uppsala universitet och syftet var att genomföra en 

granskning av genusrepresentationen i bilder på Uppsala universitets hemsida. Analysen undersöker 

hur den s.k. akademiska genusordningen är strukturerad samt hur denna gör sig närvarande i per-

sonbilder på Uppsala universitets hemsida.  Resultatet av analysen visar att bilder med ett färre an8 -

tal personer närvarande tenderar att ha en mer framträdande skildring av könsroller och en mer när-

varande akademisk genusordning än bilder med ett större antal personer. De minst genuskodade 

bilderna på hemsidan visade sig vara de som föreställer detaljer på en individ, såsom händer och 

fingrar. Dessa detaljbilder ingår dock ofta i bildcollage där de övriga ikonerna i sin tur ändå orsakar 

en genuskodning av detaljbilden. Vidare visar analysen att bilder knutna till Uppsala universitets 

profilerade forskningsområden ofta präglas av en manlig genuskodning samt att män alltid får rep-

resentera professorsrollen, d.v.s. den högsta titeln inom en forskningdisciplin. När det kommer till 

bilder som föreställer könsblandade par så avbildas personerna på ett sätt som tydligt markerar att 

mannen har en högre hierarkisk position eller en mer aktiv roll i relation till kvinnan på bilden, 

medan helt manliga par skildras utan tydliga hierarkiska skillnader.  Slutligen finner analysen att 9

den akademiska genusordningen är mest framträdande i hemsidans individbilder, där det finns ty-

 Patrik Mehrens, ”Visuell retorik”, Retorisk kritik, red. O. Fischer, P. Mehrens, J. Viklund, Ödåkra: Retorik7 -
förlaget 2014, s. 319.

 Amelie Hössjer & Maria Ohlsson, Bilden på Webben: Representationer av kvinnor och män på Uppsala 8

universitets webbplats, (diss.) Uppsala: Enheten för lika villkor, Uppsala universitet 2010, s. 3.

 Hössjer & Ohlsson 2010, s. 61.9
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dliga skillnader i vilka typer av roller kvinnor och män tilldelas på universitetet, samt att kvinnor 

ofta avbildas som mottagare av kunskap medan män avbildas som förmedlare av kunskap.  10

 Hössjer och Ohlssons rapport publicerades år 2010 och utbildningskatalogen från Uppsala 

universitet som kommer att analyseras i denna uppsats publicerades år 2015. Detta kan göra det in-

tressant att undersöka om Uppsala universitet fortfarande avbildar manligt och kvinnligt på samma 

sätt efter rapporten. Eftersom den akademiska genusordningen är så pass tydligt närvarande i Upp-

sala universitets bilder år 2010 så kan det även finnas skäl att undersöka huruvida denna ordning 

gör sig närvarande i bildmaterial från mindre universitet, såsom Luleå tekniska universitet och Mit-

tuniversitetet. Av denna anledning kommer jag att inkludera en kortare diskussion i relation till den-

na forskning i slutet av uppsatsen för att reflektera kring eventuella genuskodningar som kan utläsas 

från utbildningskatalogernas omslag. 

1.3.2 Tidigare forskning om visuell kommunikation i reklam 

När det kommer till forskning om visuell kommunikation i reklam rör en avsevärt stor del av denna 

forskning visuella skildringar av genus i reklam. Eftersom jag redan har berört genusperspektivet 

ovan vill jag här ta upp Kristina Thorells rapport Marknadsföring av hållbar turism i Sverige: en 

empirisk analys (2016), som har samma typ av metodologiska utgångspunkt som denna uppsats. I 

rapporten presenterar Thorell resultatet från en kvalitativ analys av organisationen Visit Swedens 

marknadsföring av hållbar turism på nätet.  Denna forskning är relevant för min uppsats eftersom 11

den undersöker vilken typ av bilder som används i marknadsföringen av hållbar turism i Sverige. 

Resultatet i rapporten visar att bilderna i marknadsföringen på Visit Swedens hemsida i allra högsta 

grad föreställer platser, som fjäll, naturområden, vattendrag och till viss del även städer. Bilderna får 

representera ett slags hållbarhetsideal och platserna blir därmed attraktiva för personer som vill utö-

va hållbar turism.  Min uppsats har samma typ av utgångspunkt, eftersom den ämnar att undersöka 12

hur universitet bygger upp ethos och attraherar studenter genom bilderna i deras utbildningskata-

loger. På samma sätt som Visit Sweden vill bygga upp ett hållbarhetsideal för en plats vill univer-

siteten bygga upp en bild av det ideala universitetet för att nå en viss målgrupp (auditorium). Det 

kan därför vara intressant att se om det finns några likheter mellan marknadsföringen av hållbar tur-

ism och universitet. 

 Hössjer & Ohlsson 2010, s. 62.10

 Kristina Thorell, Marknadsföring av hållbar turism i Sverige: en empirisk analys, (diss.) Halmstad: Rist 11

Publikation 2016.

 Thorell 2016, s. 25.12
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1.3.3 Visuell kommunikation ur en retorisk synvinkel 

Under 1970-talet expanderade det retorikvetenskapliga fältet och det kom att inkludera fler former 

av kommunikation än endast tal.  Chaïm Perelman är ett av namnen som ofta omnämns som någon 13

som banade vägen för denna nya syn på retoriken. Perelman klassificerar alla språkliga funktioner 

som i någon mån syftar till att övertyga till retorikens domäner. Detta gör att Perelmans definition 

av vem talaren är, vem publiken är och vad talet kan vara bryter sig loss från den klassiska re-

torikens regler och inkluderar mycket mer än det som ryms inom den klassiska retorikens ramar. 

Talaren är vem som helst som använder språket för att övertyga, publiken är både den närvarande 

publiken och den imaginära publik som talaren ofta bara föreställer sig men egentligen riktar sig till, 

och talet är all typ av argumentativ kommunikation, vilket inkluderar visuell retorik.  Perelman 14

etablerade även teorin om auditoriet, vilken kommer att tillämpas i denna uppsats. Eftersom Perel-

man är av uppfattningen att visuell kommunikation kan vara av retorisk natur så bör hans teori om 

auditoriet fungera väl för denna uppsats, vars analys bygger på just denna uppfattning. 

 Jens E. Kjeldsen är en annan teoretiker som framhåller att retorik innefattar mer än endast 

explicit verbal kommunikation samt att även bilder ska kunna klassas som medel för argumentation. 

Denna uppfattning liknar Perelmans och den bekräftar ytterligare uppsatsens relevans inom det re-

torikvetenskapliga fältet. Kjeldsen har också utvecklat en modell för argumentationsanalys av 

bilder, vilken kommer att vara en del av den teoretiska grunden för denna uppsats. Trots att Kjeld-

sens teori kommer att förklaras mer ingående under avsnitt 1.5 vill jag även ta upp hans artikel ”At 

argumentere med billeder” (2012) här eftersom den ger en god sammanfattning av olika fram-

stående retorikteoretikers syn (eller icke-syn) på visuell retorik. Kjeldsen skriver att det som är 

gemensamt för Toulmin, Rieke & Janik (An Introduction to Reasoning, 1979) Perelman och Ol-

brecht-Tyteca (The New Rhetoric, 1969) och van Eemeren, Grootendorst & Kruiger (Handbook of 

Argumentation Theory, 1987) är uppfattningen om att användandet av ord är av grundläggande be-

tydelse för att ett retoriskt medel ska kunna uppfylla sin argumentativa funktion.  Van Eemeren, 15

Grootendorst & Kruiger anser exempelvis att visuell kommunikation till en viss mån kan användas i 

kombination med verbal kommunikation, men att bilder aldrig kan ersätta den verbala kommunika-

 Mehrens 2014, s. 319.13

 Chaïm Perelman, Retorikens imperium: Retorik och argumentation, övers. Mats Rosengren, Ödåkra: Re14 -
torikförlaget 2013, s. 7–18.

 Jens E. Kjeldsen, ”At argumentere med billeder”, Rhetorica Scandinavica 2012:60, s. 28–29.15
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tionen fullständigt och fortfarande kunna uppfylla en argumentativ funktion.  Kjeldsen förklarar 16

vidare att denna uppfattning stöds av en liknande uppfattning som råder inom semiotiken: att bilders 

semiotiska karaktär omöjliggör en argumentativ funktion. Detta eftersom bildspråk inte har en ty-

dligt definierad struktur för uttryck på samma sätt som verbalt språk.  Det som enligt semiotiken är 17

problematiskt med detta är att bildens mening, eller retoriska ”tes” är svår att bestämma eftersom 

koder i en bild kan konstruera en vid spridning av olika betydelser hos mottagaren, medan det inte 

råder någon tvekan om att explicit verbal kommunikation säger just det som sägs.  18

1.4 Analysmaterial och avgränsning 

I uppsatsen kommer omslaget av Luleå tekniska universitets (LTU) utbildningskatalog för 

2019/2020 att analyseras och jämföras med omslaget av Uppsala universitets (UU) utbildningskata-

log för 2015/2016 och omslaget av Mittuniversitetets (MU) inspirationsbroschyr. LTU:s omslag 

kommer att användas som utgångspunkt och huvudsakligt analysobjekt i analysen. 

 Vad gäller avgränsningen av materialet har jag resonerat på följande sätt. Luleå tekniska 

universitet och Mittuniversitetet är universitet med snarlika utgångspunkter – de är mindre univer-

sitet som fortfarande kan forma sina ethos relativt fritt. De är även lokaliserade i relativt små städer 

i Norrland (Luleå respektive Sundsvall och Östersund), vilket gör att de kan använda sig av sin ge-

ografiska plats med närhet till natur och friluftsliv för att locka studenter. Uppsala universitet är in-

tressant eftersom det å andra sidan representerar ett stort, prestigefyllt universitet med en väletabler-

ad plats inom den svenska utbildningsdiskursen. Jag tror därför att det kan vara intressant att jäm-

föra omslaget från LTU med MU, ett mindre etablerat universitet med ett liknande utgångsläge, och 

UU, som redan har ett väletablerat ethos och därmed ett helt annat utgångsläge. 

 Uppsala universitet har upphört att publicera sina utbildningskataloger sedan år 2016 och 

använder numera en webb-baserad sökfunktion som substitut för katalogen (http://www.uu.se/ut-

bildning/utbildningar/). Eftersom det inte finns någon senare upplaga än 2015/2016 kommer analy-

sen att undersöka den senaste versionen av UU:s katalog. 

 Det behöver även nämnas att MU:s utbildningskatalog ser annorlunda ut än UU:s och 

LTU:s. MU har nämligen valt att dela upp den i två separata kataloger – en utbildningskatalog som 

beställs via nätet och endast består av information om själva utbildningarna (https://www.miun.se/

 Kjeldsen 2012, s. 29.16

 Kjeldsen 2012, s. 31.17

 Kjeldsen 2012, s. 32.18

!6

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/
https://www.miun.se/utbildning/Utbildningskatalog/


utbildning/Utbildningskatalog/) och en s.k. ”inspirationsbroschyr”. Inspirationsbroschyren fokuser-

ar på hur det är att studera vid MU och består därmed av material som redan finns invävt i UU:s och 

LTU:s utbildningskataloger. Det är denna typ av material som också kommer att vara i fokus för den 

semiotiska analysen. Av denna anledning kommer MU:s inspirationsbroschyr förmodligen att kunna 

undersökas på samma sätt som LTU- och UU:s utbildningskataloger i analysen. För enkelhetens 

skull kommer ordet ”utbildningskatalog” framöver att användas för att beskriva MU:s broschyr i 

uppsatsen. 

1.5 Teori och metod 

Analysen tar sin teoretiska utgångspunkt i Roland Barthes semiotik som den beskrivs i ”Bildens 

retorik” (1974) och i ”Visuell retorik” (2014) av Patrik Mehrens, Jens E. Kjeldsens modell för vi-

suell argumentationsanalys från ”At argumentere i billeder” (2012) samt Chaïm Perelman och Lucie 

Olbrechts-Tytecas teori om auditoriet från The New Rhetoric (1971). En röd tråd kommer att följa 

genom samtliga analyser i uppsatsen, så att resultatet från föregående analyser i sin tur används som 

underlag för de efterföljande analys-delarna. Resultatet från den semiotiska analysen kommer 

således att användas för att utläsa argument och bygga upp argumentationsstrukturer. Argumenten 

kommer sedan att analyseras för att se hur varje universitet konstruerar ethos och resultatet av 

ethos-analysen kommer i sin tur att användas för att undersöka vilka auditorium de olika univer-

siteten riktar sig till i omslagen. Metoden för att besvara uppsatsens frågeställningar blir således en 

tredelad analys bestående av en semiotisk analys, en argumentationsanalys och en ethos-/audito-

rieanalys. 

 Slutligen kan det vara intressant att föra en kortare diskussion i relation till den tidigare 

forskningen för att undersöka huruvida det går att utläsa någon genuskodning i omslagen och vilken 

påverkan dessa isåfall kan ha på universitetens auditorium. 

1.5.1 Barthes semiotik 

I antologin Retorisk kritik (2014) skriver Patrik Mehrens att semiotik, som kortfattat kan beskrivas 

som studiet av tecken samt hur de samspelar och skapar mening, grundar sig i lingvistisk teori och 

kom att utvecklas av två teoretiker i början av 1900-talet – den amerikanska filosofen Charles 

Sanders Pierce och den schweiziska lingvisten Ferdinand de Saussure.  På 1970-talet expanderade 19

det retorikvetenskapliga fältet och det blev allt vanligare att studera även visuell retorik. Det var 

 Mehrens 2014, s. 321.19
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först då semiotiken fick sitt genomslag, delvis tack vare den franske forskaren Roland Barthes som 

kring denna tid utvecklade sin egen semiotiska teori. Det är Barthes semiotikteori som analysen i 

denna uppsats kommer att ta sin utgångspunkt i. 

 För att förstå semiotiken måste först begreppen tecken och kod förstås. Tecken-begreppet 

introducerades av Pierce som för fram att människan läser av och tolkar sin omgivning genom olika 

former för uttryck, d.v.s. tecken som är laddade med mening som i sin tur kan relateras till andra 

tecken. Tecken är alltså meningsskapande system som är så pass konventionella att människans 

ständiga teckeninläsning ofta sker mer eller mindre omedvetet.  Begreppet kod är nära sam20 -

mankopplat med tecken eftersom kod fungerar som regler vilka bestämmer betydelsen av tecken. 

Barthes menar att kod, eller kodifiering, bäst förstås genom att undersöka samspelet mellan denota-

tion och konnotation.  De två senare är de mest centrala begreppen i Barthes semiotik och de förk21 -

laras mer ingående nedan eftersom de kommer att användas som teoretisk utgångspunkt i min upp-

sats. Patrik Mehrens använder också termerna fotografisk kvalitet och lingvistiska meddelanden i 

Retorisk kritik, där han beskriver det första som en ”naturlig” bild som dokumenterar något och det 

senare som textinslag i en bild. Dessa begrepp kommer också att tillämpas i den semiotiska analy-

sen.  22

 Denotation är den råa bilden såsom den framstår för alla, alltså element i bilden som inte 

kan ifrågasättas – föremål, människor, miljö, situation o.s.v. Denotation beskriver också hur bilden 

presenteras genom exempelvis komposition, beskärning, vinklar, ljussättning och färg.  23

 Konnotation är de associationer bilden genererar hos betraktaren. Genom att undersöka kon-

notationer kan analysen urskilja eventuella strategier som avsändaren tillämpat för att generera ön-

skade associationer hos betraktaren. För att ta reda på vilka konnotationer som finns i en bild kan 

analysen exempelvis undersöka hur bilden implicit producerar mening, om den alstrar specifika 

känslor hos betraktaren eller förmedlar underliggande ideologiska budskap. I analysen av konnota-

tion är det också intressant att studera vad som kan tolkas fram från det denotativa, d.v.s. om deno-

tativa element kan vara medvetna val från avsändaren för att generera önskvärda associationer hos 

betraktaren. Ett exempel på detta kan vara om Luleå tekniska universitet använder sig av fotografier 

av stora fjäll i utbildningskatalogen för att konstruera bilden av att det denotativa fotografiet är en 

 Mehrens 2014, s. 322.20

 Roland Barthes, ”Bildens retorik”, övers. Kurt Aspelin, Tecken och tydning, red. Kurt Aspelin & Bengt A. 21

Lundberg, Stockholm: Norstedts 1976, s. 124.

 Mehrens 2014, s. 325.22

 Barthes 1976, s. 124.23

!8



korrekt representation av hur Luleå ser ut. Detta kan generera en uppfattning om att det finns fjäll i 

Luleå hos mottagaren, vilket i sin tur kan motivera dem till att studera vid LTU. Det är dock viktigt 

att beakta att de konnotativa associationerna ibland är individuella eftersom de bestäms av motta-

garens sociala- och kulturella kontext.  24

1.5.2 Kjeldsens argumentationsanalys 

I ”At argumentere med billeder”(2012) avfärdar Kjeldsen den uppfattning som har gjort sig när-

varande sedan det retorikvetenskapliga fältets begynnelse och som idag håller på att suddas ut: upp-

fattningen om att bilder inte kan användas som argument och därmed inte lämpar sig som analys-

material i en retorisk analys.  För att bevisa att det är möjligt att analysera bilder på samma sätt 25

som explicit verbal kommunikation presenterar Kjeldsen en modell för bildanalys som kombinerar 

både retorik och semiotik. Kjeldsens modell för bildanalys och Perelmans teori om auditoriet kom-

mer troligen att komplettera varandra väl som teoretisk grund i denna uppsats, eftersom båda dessa 

fokuserar på ”publiken” som avsändaren riktar sig till. Avsändaren är inte lika viktig som motta-

garen för både Kjeldsen och Perelman. Kjeldsen tar dessutom hänsyn till avsändarens ethos i sin 

modell, vilket gör att den även kan fungera som ett stöd för ethos-analysen i denna uppsats. 

 Kjeldsen skriver att visuella argument ofta säger något om avsändarens egenskaper, exem-

pelvis gällande dennes välvilja gentemot sin målgrupp, dennes goda karaktär eller särskilda kompe-

tens. Visuell retorik förmedlar alltså ofta argument av ethos-karaktär, där avsändaren exempelvis 

kan vara ett politiskt parti eller ett universitet som vill locka till sig studenter. Eftersom Kjeldsens 

analys lägger vikt vid hur ethos förmedlas genom visuell retorik lämpar den sig särskilt väl för den-

na uppsats syfte, eftersom jag har valt att fokusera på just ethosaspekten av universitetens visuella 

kommunikation. Kjeldsen påpekar dock att visuella argument ibland även kommer i formen av tra-

ditionella logosargument och berör särskilda sakfrågor, men dessa frågor handlar ändå alltid primärt 

om avsändarens ethos.  Visuella argument kan också komma i formen av enskilda argument eller 26

ingå i mer komplexa argumentationsstrukturer. Dessa strukturer kallas argumenthierarkier och par-

allella argument. Argumenthierarkier består av ett huvudargument och minst ett underordnat argu-

ment medan parallella argument består av minst två del-argument.  Kjeldsen exemplifierar nedan 27

 Barthes 1976, s. 114–130.24

 Kjeldsen 2012, s. 28.25

 Kjeldsen 2012, s. 43–44.26

 Kjeldsen 2012, s. 45.27
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med en bildanalys av en affisch från det danska partiet Enhedslistens kampanj mot ett danskt EU-

medlemskap. Mer långsökta men ändå möjliga tolkningar är angivna inom parentes. 

Niveau 1 

 Påstand 1: Stem nej til EU 
 Belæg 1: EU er en røveragtig organisation som trækker penge ud af nationalstaterne til ufornuftige EU-formål 
 Hjemmel 1: Man bør ikke stemme ja til en organisation som er røveragtig 
Niveau 2 

 Påstand 2 (Belæg 1): EU er en røveragtig organisation som trækker penge ud af nationalstaterne til ufornuftige 
 EU-formål 
 Belæg 2a: EU tager pengene fra de danske bønder og bruger i stedet penge på giftige tilsætningsstoffer og  

 genmanipulation. 
 Belæg 2b: EU bruger pengene på bureaukrati og svindel 
 Belæg 2c: EU bruger pengene på et (unødvendigt og aggressivt) overnationalt Euro-politi 
 Belæg 2d: EU bruger pengene på våbenproduktion og storfinansen (som arbejder på lyssky vis) 

 Belæg 2e: EU bruger pengene på et (unødvendigt og aggressivt) overnationalt militær.  28

Här visar Kjeldsen hur ett visuellt argument konstrueras mentalt hos betraktaren. De mörka sol-

glasögonen i bilden tolkas här av Kjeldsen som en symbol för skuggig/tvivelaktig aktivitet och 

statsmännens ansiktsuttryck symboliserar aggression. Kjeldsen påpekar att det dock är viktigt att ta 

hänsyn till att den kompletta argumentationsstrukturen sällan kommer att lyckas förmedlas till alla 

mottagare. En sådan läsning kräver att mottagaren har hög kompetens inom bildavläsning och att 

denne är väl insatt i aktuella diskussioner kring ämnet.  I denna uppsats kommer de danska be29 -

 Kjeldsen 2012, s. 45–46. 28

 Bild 2. ”Euro-røveri”. Källa: Kjeldsen 2012, s. 45.28

 Kjeldsen 2012, s. 46.29
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greppen i Kjeldsens teori översättas till svenska på följande sätt: påstand → påstående; belæg → 

argument; hjemmel → relevans. 

 Kjeldsens bildanalys fokuserar alltså på mottagaren snarare än avsändaren. Hur avsändaren 

väljer att förmedla ett visuellt argument eller huruvida argumentet tar sin form i enlighet med den 

generella uppfattningen om hur ett argument bör struktureras är oviktigt enligt Kjeldsen. Han menar 

att det är mottagarens uppfattning av en bild som avgör om den är argumentativ eller inte. Bilden 

blir inte automatiskt övertygande för att avsändaren vill att den ska vara det, utan den måste kunna 

förmedla ett budskap till mottagaren genom bildspråket.  30

1.5.3 Ethos-begreppet och Perelmans auditorium 

För att kunna utreda vilka målgrupper respektive universitet vill nå ut till med argumentationen och 

hur de väljer att nå ut till dessa kommer jag att ta hjälp av Chaïm Perelmans auditoriebegrepp. Som 

grund för auditorium-analysen kommer jag först att genomföra en ethos-analys av respektive uni-

versitet. I ethos-analysen kommer jag att undersöka hur universiteten bygger upp ethos genom ar-

gumentationen i omslagen för utbildningskatalogerna, vilket i sin tur kan säga något om vilka audi-

torium varje universitet försöker nå med sin argumentation. Ethosbegreppet härrör från den klassis-

ka retoriken och det är en av Aristoteles tre bevismedel: ethos, pathos och logos. Ethosargument rör 

talarens (oftast goda) karaktär och pålitlighet, medan pathosargument anspelar på känslor och logo-

sargument rör sakfrågor.  I denna analys kommer endast ethos att beaktas eftersom uppsatsen i hu31 -

vudsak fokuserar på avsändarens framställning av sig själv. Under avsnitt 1.5.2 förklarar jag även 

vidare att visuella argument i allra högsta grad är just ethosargument. 

 Teorin om auditoriet utformades år 1958 av Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca i Traité 

de l’argumentation: La nouvelle rhetorique och sedan dess har Perelman vidareutvecklat teorin i 

bl.a. L’Empire rhétorique från 1977 (övers.: Retorikens imperium). Auditoriet är den publik, eller de 

publiker, som talaren riktar sig till i sin argumentation. Enligt Perelman är auditoriet viktigt att ta 

hänsyn till i en retorisk analys eftersom det är genom avsändarens anpassning efter sin publik som 

ett tal, eller i detta fall en bild, får sin effekt. Auditoriets roll beskrivs på följande sätt i Retorikens 

imperium: 

En argumentation har inte som mål att sluta sig till vad som följer ur vissa premisser, utan att hos ett auditorium 

framkalla eller förstärka gillande av de teser som man lägger fram för att vinna auditoriets bifall. Därför pågår 

 Kjeldsen 2012, s. 40.30

 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur AB 2016, s. 29.31

!11



en argumentation aldrig i ett tomrum. Den förutsätter att det finns en mental kontakt mellan talaren och hans 

eller hennes auditorium. Ett tal måste höras, en bok måste läsas, ty annars saknar de effekt.  32

Det finns två kategorier av auditorium – det universella auditoriet och det partikulära auditoriet. 

Det universella auditoriet är en slags allmän, normativ publik, alltså där lyssnarna kan vara ”vem 

som helst”, medan det partikulära auditoriet är en specifik grupp av människor.  Exempelvis kan 33

Luleå tekniska universitets universella auditorium hypotetiskt sett vara ”alla som vill börja studera i 

Sverige” medan det partikulära auditoriet kan vara ”19–25-åringar från mindre städer som intresse-

rar sig för teknik”. Perelman menar att talaren bäst övertygar sin publik genom att tillämpa retoriska 

metoder anpassade efter auditoriet. Genom att veta vem publiken är kan talaren tilltala de värde-

ringar och teser som är allmänt accepterade i gruppen för att lättare uppnå god retorisk effekt och 

övertyga om sin sak. En talare eller avsändare kan också vända sig till båda dessa auditorium i ett 

och samma tal, men om avsändaren på förhand vet att publiken exempelvis endast består av till ex-

empel potentiella studenter inom ett visst vetenskapsområde så är det överflödigt att bemöda sig 

med att tilltala ett universellt auditorium.  34

1.5.4 Genuskodning 

Genusteoretikern Yvonne Hirdman beskriver genus som ”föränderliga tankefigurer [om] ’män’ och 

’kvinnor’ (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka /ger upphov till /skapar föreställ-

ningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas […]”.  Enligt Hird35 -

man är struktureringen av kön en ständigt rekonstruerande process som grundar sig i tankefigurer 

om ”män” respektive ”kvinnor”. Detta system upprätthålls av två grundläggande principer: diko-

tomin som isärhåller ”manligt” från ”kvinnligt”, och hierarkin som vidmakthåller mannen som 

norm.  I slutet av denna uppsats kommer begreppet genuskodning att användas för att beskriva 36

eventuella tecken i bildspråket som är laddade med tankefigurer och/eller sociala föreställningar 

(koder) om vad som är manligt och kvinnligt. 

 Perelman 2013, s. 37.32

 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, övers. John 33

Wilkinson & Purcell Weaver, Notre Dame: University of Notre Dame 1971, s. 30.

 Perelman 2013, s. 39–42.34

 Yvonne Hirdman, Rapport 23: Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underord35 -
ning, Uppsala: Maktutredningen 1988, s. 6-7.

 Hirdman 1988, s. 7.36
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1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer att läggas upp på följande sätt. Först kommer en semiotisk analys 

med utgångspunkt i Barthes att genomföras. Denna kommer att följas av en argumentationsanalys 

med utgångspunkt i Kjeldsen, där argumentationsstrukturer för samtliga omslag byggs upp. 

Därefter kommer en ethosanalys att genomföras och därefter mynna ut i en auditorieanalys med ut-

gångspunkt i Perelman. Slutligen kommer en kortare diskussion ur ett genusperspektiv föras i rela-

tion till den tidigare forskningen och universitetens auditorium.  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2. Analys 

2.1 Semiotisk analys 

2.1.1 Luleå tekniska universitet 

På den denotativa nivån syns en bild av fotografisk kvalitet som sträcker sig över hela sidan, Luleå 

tekniska universitets logotyp i det nedre högra hörnet och lingvistiska meddelanden i rubriken, un-

derrubriken och den blå rutan. Fotografiet som täcker sidan föreställer två människor med 

skidutrustning och vinterkläder som håller på att bestiga en fjälltopp, samt ytterligare en fjälltopp 

som skymtar i periferin. Fjället i förgrunden skär en diagonal linje genom bilden, vilket förstärks av 

den krispiga vita färgen i snöns högdagrar. Färgskalorna på bilden harmoniserar i olika nyanser av 

blått som kontrasteras mot den röda färgen i de två personernas skidutrustning. Den skarpa vita fär-

gen i de lingvistiska meddelandena, logotypen och den högra personens täckbyxor och hjälm är av 

samma nyans som den del av snön som lyses upp av solen. Fjället är bergigt vilket förstärks av de 

gråa fläckarna som inte är täckta av snö i kombination med skuggorna och högdagrarna som fluk-

tuerar över fjället. Alla vita element i bilden tycks förstärkas av ett ljussken trots att det som antas 

vara himlen i bakgrunden är mörkt, som om bilden vore fotad på kvällstid. Den tomma himlen i 
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bakgrunden ger även intrycket av att fotografiet är taget på en väldigt hög höjd. De vita tjocka bok-

stäverna med rubriken ”LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET” sticker således även ut från den 

tomma, mörka bakgrunden. Samma blåa färg som finns i himlen återfinns även i rutan en bit ovan-

för det nedre vänstra hörnet med texten ”UTBILDNINGSKATALOG 2019.2020”, som avslöjar vad 

det är för typ av häfte som mottagaren har framför sig. Den blåa färgen i rutan är mindre mättad än 

himlens färg och texten i rutan har samma vita färg som rubriken fast med ett tunnare typsnitt, 

vilket gör att detta lingvistiska meddelande sticker ut mindre än det i rubriken. Vidare berättar det 

lingvistiska meddelandet i underrubriken något om innehållet i utbildningskatalogen – ”CIVILIN-

GENJÖR, CIVILEKONOM, MEDIA, SAMHÄLLE, MUSIK, LÄRARUTBILDNINGAR”. 

 På den konnotativa nivån finner vi de koder som konstrueras i betraktarens sinne när denne 

läser av en bild. Konnotationerna som mottagaren får från bilden kan påverkas av olika om-

ständigheter såsom kompetens, erfarenheter och känslor.  En infödd Luleåbo får därför troligt an37 -

norlunda konnotationer från utbildningskatalogens omslag än en person från de sydligare delarna av 

Sverige. För en Luleåbo, eller en person som är uppväxt i eller som besitter geografisk kunskap om 

Norrbottens län, förefaller det sig självklart att det inte finns några fjäll i Luleå med omnejd. En 

person som besitter denna kunskap är kanske även medveten om att de närmsta fjällen finns i ski-

dorten Riksgränsen, ca 470 km från Luleå. För en person utan kunskap om Norrbottens geografi 

kan det istället verka som att det finns fjäll eller åtminstone höga berg för utförsåkning i Luleå 

kommun eller strax utanför. I det följande citatet från Retorisk kritik beskriver Patrik Mehrens 

Barthes resonemang om hur fotografiska egenskaper i en bild kan vilseleda betraktaren till att tro att 

en bild är rent denotativ och fri från koder, när så inte är fallet. 

Det som intresserar Barthes i fotografiet är att den denotativa relationen förefaller så dominant, och att 
bilden därmed framstår som naturlig. Inför den fotografiska bilden får vi ett intryck av att vi ser saken 
sådan den verkligen är, och intrycket blir att fotografiet är befriat från koder.  38

Fotografiet på utbildningskatalogens omslag, tillsammans med den breda rubriken ”LULEÅ 

TEKNISKA UNIVERSITET”, kan av denna anledning ge intrycket av att bilden är tagen i Luleå. 

Denna uppfattning om hur Luleå ser ut kan dessutom förstärkas av de kulturella koder som as-

socieras med Norrbotten och Norrland i allmänhet – iskalla vintrar, stora snölandskap, bergiga top-

par/fjäll och lättillgängliga vintersporter. 

 Mehrens 2014, s. 325.37

 Mehrens 2014, s. 325.38
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 Denna konnotation förstärks ytterligare inuti utbildningskatalogen, där det finns fler fo-

tografier av fjäll tillsammans med vilseledande lingvistiska meddelanden. Exempelvis på sid. 12–

13, där rubriken lyder ”KATTERJOKK” och underrubriken lyder ”Med fjällens alla äventyr utanför 

dörren”, vilket ger intrycket av att Katterjokks fjäll finns strax utanför Luleå, när det i själva verket 

ligger 470 km bort. På sid. 6–8 återfinns dessutom en större version av fotografiet på omslaget, med 

rubriken ”STORA FJÄLL STÖRRE MÖJLIGHETER”, samt en underrubrik där det står: ”Oavsett 

om du är ute efter carvingssvängar i nyputsade backar, storslagna toppturer längs vilda fjällsidor 

eller ospårad heliskiing under midnattssolens sken, så erbjuder Luleå tekniska universitet Sveriges 

bästa förutsättningar för skid- och snowboardåkning.” Institutionen för system- och rymdteknik vid 

LTU ligger förvisso i Kiruna, ca 132 km från Riksgränsens fjäll. Men eftersom LTU har en stark 

koppling till Luleå stad, inte minst genom namnet och det stora L:et i logotypen, är det inte 

otänkbart att dessa bilder konnoterar budskapet att det finns fjäll nära eller t.o.m. i Luleå. För en 

person som vill studera och även har ett intresse för skidåkning kan denna konnotation fungera som 

ett argument för att börja studera vid LTU, men den kan också fungera som ett argument till att bo 

kvar i Norrbotten efter studierna. Både omslaget och innehållet i utbildningskatalogen berättar om 

hur det är att bo i Luleå och den ser egentligen mer ut som en resebroschyr med reklam för Norrbot-

ten som ett attraktivt län att leva i. 
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2.1.2 Mittuniversitetet 

Den denotativa nivån på omslaget av Mittuniversitetets utbildningskatalog visar en bild av fo-

tografisk kvalitet som sträcker sig över hela sidan tillsammans med ett lingvistiskt meddelande i 

rubriken och på Mittuniversitetets logotyp i det nedre högra hörnet. Detta fotografi befinner sig i en 

helt annan miljö än det på omslaget för LTU:s katalog. Fotografiet föreställer tre personer med 

kvinnligt kodade utseenden som sitter tillsammans vid en laptop i en campus-miljö. Alla personer 

ler och kvinnan i mitten skriver på datorn medan kvinnan längst till höger gör en rörelse mot da-

torskärmen med sina händer. Bakom dem syns ett stort fönster med hög ljusexponering som gör att 

det är svårt att urskilja vad som finns bakom fönstret. Ljuset i fönstret tillsammans med skuggorna 

och högdagrarna som träffar de tre personerna på bilden ger intrycket av att solen skiner in genom 

fönstret. Detta starka ljussken gör i sin tur även att de flesta av färgerna i bilden ser urtvättade ut 

och saknar mättnad. Vidare är fokuset i bilden skiftande och de enda egentligt fokuserade objekten i 

fotografiet är de två kvinnorna till vänster, vars ansikten även är synliga medan kvinnan till höger 

endast syns i profil. 

 Rubriken ”Studera på Mittuniversitetet” är placerad i den övre delen av fönstret, där ljusex-

poneringen är som starkast. Detta i kombination med att de skarpa röda bokstäverna har en svag 

skuggning bakom sig gör att rubriken sticker ut från den annars suddiga bilden. Mittuniversitetets 

logotyp i det nedre högra hörnet försvinner däremot nästan in i bilden, eftersom en del av de vita 
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tunna bokstäverna i logotypen är placerade mot en bakgrund med hög ljusexponering. Illustrationen 

i logotypen syns dock tydligt eftersom den innehåller djupa blåa och gula färger som inte återfinns 

någon annanstans på bilden. 

 På den konnotativa nivån förmedlas ett par meddelanden till mottagaren. Den mittersta 

kvinnan på bilden sitter och skriver på en laptop samtidigt som kvinnan till höger om henne gör en 

handrörelse mot datorn, vilket indikerar att de tre kvinnorna sitter med ett grupparbete och diskuter-

ar innehållet, vilket i sin tur konnoterar att MU främjar teamwork. Bilden konnoterar även att studi-

er vid MU främjar goda vänskapsrelationer mellan de studerande eftersom personerna på bilden har 

kul tillsammans – de ser engagerade ut, gestikulerar mot varandra och ler samtidigt som de arbetar. 

Fotografiet fungerar som en representation av en helt vanlig studiedag vid MU, med ett socialt 

främjande grupparbete i den skinande solen. Bildens relevans, som binder ihop påståendet med 

beläggen, är troligt ”Det är roligt att studera på Mittuniversitetet” och eventuella luckor av mångty-

dighet täpps igen av rubriken som förstärker bildens budskap med det lingvistiska meddelandet 

”Studera på Mittuniversitetet”. 

 Till skillnad från LTU väljer MU att använda sig av själva utbildningen som argument för att 

mottagaren ska välja deras universitet, medan omslaget av LTU:s utbildningskatalog ger betydligt 

mindre utrymme till meddelanden kopplade till utbildning. Underrubriken på LTU:s omslag kon-

noterar att det finns ett brett urval av olika utbildningar och själva namnet ”Luleå tekniska univer-

sitet” som upprepas på två ställen avslöjar att universitetet främst är tekniskt inriktat, men i övrigt 

fokuserar LTU helt på att lyfta möjligheten till att utöva vintersporter vid sidan om studierna. När 

det kommer till innehållet så fungerar omslagen som en bra representation av informationen som 

finns i båda dessa utbildningskatalogerna. En snabb bläddring genom MU:s katalog visar att in-

nehållet främst fokuserar på utbildningen och aktiviteter direkt kopplade till studielivet och ma-

joriteten av fotografierna inuti katalogen är tagna på campus. Trots att MU finns i Östersund, som 

ligger nära fjäll och har Åre en timme bort, tas detta endast upp på en sida (sid. 7). Utbildningskata-

logen för LTU, som å andra sidan ligger långt ifrån Norrbottens fjäll, lägger däremot stort fokus på 

närhet till fjäll, utförsåkning och friluftsliv och innehåller ett flertal bilder på miljöer som befinner 

sig mer än sex timmar bort. Detta blir ännu mer anmärkningsvärt i jämförelse med MU, vars utbild-

ningskatalog ser mer ut som en traditionell sådan, medan LTUs katalog är mer lik en resebroschyr 

som gör reklam för Norrbotten. 
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2.1.3 Uppsala universitet 

Redan vid första anblick av den denotativa nivån syns ett par skillnader i layouten av omslaget för 

Uppsala universitets utbildningskatalog. Istället för ett fotografi som sträcker sig över hela om-

slaget, såsom MU och LTU, består UU:s omslag istället av ett bildcollage som är placerad i mitten 

på en vit övergripande bakgrund. Detta gör att det finns mer synintryck att ta in i UU:s omslag än i 

de andra omslagen. Layouten är i enlighet med UU:s standard-färgpalett, vilken inte alla mottagare 

kan antas känna igen direkt. Bakgrundsfärgen är som ovan nämnt vit, texterna är svarta (bortsett 

från en vit text i den svarta rutan), logotypen i toppen är röd med vit text och en guldig färg med 

spräcklig textur kantar sidhuvudet. Rubriken, som har det lingvistiska meddelandet ”KURSER 

OCH PROGRAM 2015/2016”, är relativt liten i förhållande till resten av meddelandena i bilden. 

Rubriken är fet med bokstäver i versaler, men endast några punkter större än texten i den svarta ru-

tan i det nedre vänstra hörnet. I den svarta rutan står det lingvistiska meddelandet ”Hitta din utbild-

ning” följt av en svart pil som gör ett cirkulärt vitt snitt i hörnet av rutan och pekar mot texten 

”www.uu.se”. 

 Collaget som är centrerat i bilden består av tre bilder av fotografisk kvalitet som gränsar mot 

varandra med tunna vita ramar. I det övre vänstra fotografiet (bild 1) syns två personer med manligt 
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kodade utseenden som ser på varandra. Kameran fokuserar på personen till höger som sitter vänd 

mot kameran, medan den vänstra personen är suddig och sitter vänd från kameran. Den högra per-

sonen håller i en öppen bok och i den ofokuserade bakgrunden syns en hylla med böcker. Det nedre 

vågräta fotografiet (bild 2) föreställer två personer med kvinnligt kodade utseenden som går mot 

kameran samtidigt som de kollar på varandra och gestikulerar med händerna. Personerna är klädda 

för vår/sommarväder och miljön i bakgrunden är grön och blomstrande. De går bredvid ett gult hus 

med gröna knutar, men det går inte att utläsa vad det är för typ av plats de befinner sig på. Slutligen 

föreställer det lodräta fotografiet till höger (bild 3) Universitetshuset med en grupp människor vid 

entrén. För den som inte är bekant med Universitetshuset syns en stor 1800-talsbyggnad. I den sud-

diga förgrunden syns en grupp vita blommor som ser ut att vara prästkragar. 

 På den konnotativa nivån förmedlas ett par olika budskap. Ett särskilt anmärkningsvärt bud-

skap finns i det lingvistiska meddelandet i den svarta rutan i det nedre vänstra hörnet. Detta medde-

lande är direkt motsägelsefullt mot rubriken och katalogens förmodade syfte, eftersom det hänvisar 

mottagaren vidare till UU:s hemsida för att söka efter utbildningar, trots att denne redan håller i den 

fysiska utbildningskatalogen. Detta kan ha varit ett medvetet val av UU, som snart skulle komma att 

sluta producera nya utbildningskataloger och därför troligt ville börja fasa ut användandet av denna 

utbildningskatalog för att påbörja övergången till den digitaliserade versionen. 

 I övrigt är vissa ikoner på omslaget något intetsägande, trots att den innehåller fler separata 

ikoner än de föregående omslagen i analysen. Bild 2 i collaget visar ett grönskande, soligt Uppsala 

och kvinnorna på detta fotografi ser glada ut i sin diskussion, men det finns inget som direkt kop-

plar bilden till Uppsala universitet eller livet som student. I bild 1 indikerar bokhyllan och den öpp-

na boken att bilden är tagen i ett bibliotek och att de två männen i bilden kan diskutera något 

studierelaterat, vilket konnoterar att det finns studieplatser i UU:s bibliotek. Det finns likheter mel-

lan denna bild och Mittuniversitetets omslag, men den senare är mer uttrycksfull eftersom den in-

nehåller fler detaljer och gester som indikerar att personerna på bilden arbetar på något studierelat-

erat tillsammans och har kul under tiden. UUs bild 1 säger däremot ingenting mer än att personerna 

på bilden befinner sig i ett bibliotek med studieplatser. Bild 3 i collaget fungerar troligen bäst som 

argument på UUs omslag. Bild 3 visar en ståtlig 1800-talsbyggnad som kan antas vara ett av UU:s 

campus eftersom det står ”UNIVERSITAS REGIA UPSALIENSIS” i toppen av byggnaden. 

Oavsett om mottagaren är medveten om att bilden föreställer Universitetshuset eller inte så ser 

denne en prestigefull byggnad som i sin tur konnoterar att Uppsala universitet är ett prestigefyllt 

universitet. Guldkanten med samma textur som guldblad i toppen av omslaget förstärker även detta 

argument, eftersom guld associeras med vinnare, m.a.o. de bästa. 
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 Eftersom UU är ett så pass etablerat och högt värderat universitet i Sverige så är det även 

troligt att universitetets namn och logotyp i sig kan innehålla tillräckligt med konnotationer för att 

fungera som ett argument för att den allmänna mottagaren ska söka till utbildningar vid UU. Kanske 

är det därför UU inte har ansträngt sig med att förmedla starkare budskap genom de olika elementen 

på omslaget, till skillnad från MU och LTU som lägger större vikt vid utbildningens kvalitet respek-

tive stadens geografiska fördelar. 

2.2 Argumentationsanalys 

I följande avsnitt kommer argumentationsstrukturer för omslagen av respektive universitets utbild-

ningskatalog att byggas upp. Dessa argumentationsstrukturer grundas på den semiotiska analysen 

som genomfördes i avsnitt 2.1. Argumentationsstrukturerna kommer att byggas upp med ett 

påstående i toppen som numreras med ”1”, därefter numreras argumenten som stödjer påståendet 

med ”1.1”, ”1.2” o.s.v. i fallande ordning. Efter argumenten följer eventuella underargument som 

numreras med ”1.1.1”, ”1.1.2” o.s.v. Argumenthierarkierna i strukturen markeras genom indrag som 

ökar med ett slag för varje nivå. Så kallade parallella argument, som består av minst två del-argu-

ment, markeras med argumentets numrering följt av ”a”, ”b” o.s.v. i fallande ordning.  I denna 39

struktur kommer inte implicita argument att markeras som det vanligen görs i en argumentation-

sstruktur för explicit verbal kommunikation, eftersom det är svårare att avgöra vad som är explicit 

respektive implicit i en argumentationsanalys av visuell kommunikation. 

2.2.1 Luleå tekniska universitet 

Påstående 1: Studera på Luleå tekniska universitet. 

 1.1 Luleå tekniska universitet ligger i en äventyrlig miljö. 

  1.1.1a Det finns fjäll i (närheten av) Luleå. 

  1.1.1b Man kan åka slalomskidor i fjällen i (närheten av) Luleå tekniska universitet. 

  1.1.1c Det är äventyrligt att åka slalomskidor i fjällen. 

  1.1.1d Universitet med fjäll och slalomåkning i närheten är universitet i en äventyrlig 

  miljö. 

 1.2 Luleå tekniska universitet är ett stort universitet. 

  1.2.1a Det finns ett brett utbud av utbildningar vid Luleå tekniska universitet. 

  1.2.1b Universitet med ett brett utbud av utbildningar är stora universitet. 

 Kjeldsen 2012, s. 44–45.39
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   1.2.1.1 Luleå tekniska universitet har utbildningar inom civilingenjör, 

    civilekonomi, media, hälsa, samhälle, musik och pedagogik. 

 Relevans: Du bör studera på Luleå tekniska universitet eftersom det är ett stort universitet i 

 en äventyrlig miljö. 

2.2.2 Mittuniversitetet 

Påstående 1: Studera på Mittuniversitetet. 

 1.1 Det är roligt att studera på Mittuniversitetet. 

  1.1.1a Mittuniversitetet har grupparbeten. 

  1.1.1b Grupparbeten är roliga. 

  1.1.1c Det är roligt att studera på ett universitet med grupparbeten. 

 1.2 Mittuniversitetet främjar goda vänskapsrelationer. 

  1.2.1a Mittuniversitetets utbildningar har grupparbeten. 

  1.2.1b Grupparbeten är roliga. 

  1.2.1c Roliga grupparbeten främjar goda vänskapsrelationer. 

 Relevans: Du bör studera på Mittuniversitetet eftersom det är roligt och eftersom   

 Mittuniversitetet främjar goda vänskapsrelationer. 

2.2.3 Uppsala universitet 

Påstående 1: Studera på Uppsala universitet. 

 1.1 Uppsala universitet är det bästa universitetet. 

  1.1.1a Uppsala universitet sätter guldkant på utbildningen. 

  1.1.1b Universitet som sätter guldkant på utbildningen är de bästa universiteten. 

  1.1.2a Uppsala universitet är prestigefyllt. 

  1.1.2b Prestigefulla universitet är de bästa universiteten. 

   1.1.2.1a Universitetshuset (campus) är en gammal och prestigefull byggnad. 

   1.1.2.1b Uppsala universitets campus är prestigefulla. 

   1.1.2.1c Universitet med prestigefulla campus är prestigefulla universitet. 

 1.2 Uppsala universitet ligger i en vacker stad (Uppsala). 

  1.2.1a Det finns blomster och grönska i Uppsala. 

  1.2.1b Städer med blomster och grönska är vackra städer. 

 1.3 Det finns bibliotek med studieplatser vid Uppsala universitet. 
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 Relevans: Du bör studera på Uppsala universitet eftersom det är det bästa universitetet,  

 ligger i en vacker stad och har studieplatser i biblioteket. 

 Påstående 2: Hitta din utbildning på www.uu.se. 

 2.1 Utbildningskatalogen kommer att utgå. 

 Relevans: Du bör hitta din utbildning på www.uu.se eftersom den fysiska versionen av 

  utbildningskatalogen kommer att utgå. 

2.3 Ethos och auditorium 

I följande avsnitt kommer ethosargumenten i avsnitt 2.2 att undersökas närmare och analyseras 

kvalitativt för att ta reda på hur respektive universitet bygger upp sina ethos genom argumentatio-

nen i omslagen på utbildningskatalogerna. Denna analys i kombination med resultatet av den semio-

tiska analysen i avsnitt 2.1 kommer sedan i sin tur användas som grund för att besvara frågeställ-

ningarna ”Hur bygger universiteten upp ethos genom argumentationen i omslagen på respektive ut-

bildningskatalog?” och ”Vilka auditorium riktar sig universiteten till och hur knyter de an till dessa 

genom omslagen på respektive utbildningskatalog?” 

2.3.1 Ethosjämförelse 

I ”At argumentere med billeder” framhåller Kjeldsen att visuella argument till stor grad fokuserar 

på att förmedla budskap som berör avsändarens ethos, d.v.s. dennes egenskaper, för att stödja en tes 

med syftet att mottagaren ska göra något eller anta en åsikt till fördel för avsändaren.  Argumenta40 -

tionsanalysen ovan visar att samtliga av universiteten argumenterar med syftet att mottagaren ska 

söka till utbildningar vid universitetet i fråga. Det råder inte heller någon tvekan om att den stora 

majoriteten av universitetens argument är tydligt ethosinriktade. Trots att det finns en del likheter 

mellan argumentationsstrukturerna är det dock intressant att de tre universiteten har olika fokus-

punkter då det gäller att bygga upp sina ethos. Medan Luleå tekniska universitet främst fokuserar på 

fördelarna med universitetets geografiska position och närhet till äventyr fokuserar Mittuniversitetet 

på utbildningens fördelar och Uppsala universitet på dess starka position i den svenska utbildnings-

diskursen. 

 Uppsala universitets omslag är särskilt intressant eftersom dess argument tyder på att UU 

egentligen inte känner något behov av att behöva argumentera för sitt påstående, eftersom univer-

sitetets initiala ethos fungerar som ett argument i sig. UU:s argumentationsstruktur må vara den 

 Kjeldsen 2012, s. 43–44.40

!23

http://www.uu.se


mest komplexa av alla tre, men de argument som inte berör UU:s inneboende prestige saknar 

styrkan som LTU och MU:s argumentation har. De svaga argumenten i UU:s argumentation är ”1.2 

Uppsala universitet ligger i en vacker stad” och framförallt ”1.3 Det finns bibliotek med 

studieplatser vid Uppsala universitet” och ”2.1 Utbildningskatalogen kommer att utgå”. De två sist-

nämnda är snarare logos- än ethosargument eftersom de egentligen inte säger någonting om UU:s 

starka ethos eller specifika fördelar gentemot andra universitet i Sverige. Som nämnts i inledningen 

så representerar UU ett stort, prestigefyllt universitet med en väletablerad plats inom den svenska 

utbildningsdiskursen, vilket innebär att UU redan har ett väletablerat initialt ethos. Argumentationen 

i omslaget på UU:s utbildningskatalog befäster denna uppfattning ytterligare. Följaktligen kan slut-

satsen dras att UU använder sig av sitt initiala ethos som medel för persuasion i argumentationen på 

omslaget för utbildningskatalogen, istället för att bygga vidare på eller bygga upp ett nytt ethos. 

 Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet har ett annorlunda utgångsläge än Uppsala 

universitet. Både LTU och MU är mindre etablerade universitet som inte har en lika stark närvaro i 

Sveriges utbildningsdiskurs. Detta kan fungera som en fördel för LTU och MU, som har mer form-

bara ethos och därmed kan tilltala värderingar och intressen hos mer specifika auditorium. Båda 

dessa universitet befinner sig även i mindre städer med större närhet till natur- och friluftsliv. LTU:s 

läge i Norrbotten erbjuder närhet till vackra naturupplevelser och rikheten av snö under vinter-

halvåret möjliggör utövning av diverse vintersporter. MU:s campus i Östersund ligger nära Åre och 

fjällen och har därmed närhet till de största backarna för utförsåkning i Sverige. 

 Med detta i åtanke är det anmärkningsvärt att argumentationsstrukturerna för dessa två uni-

versitet visar att de använder sig av vitt skilda argument för att locka studenter. I LTU:s argumenta-

tion lyfts budskap om närliggande äventyr i fjällen medan MU:s argumentation berör fördelarna 

med dess utbildning. MU:s argumentation äger fler likheter till UU:s, medan LTU skiljer sig 

drastiskt från båda dessa. LTU väljer att forma sitt ethos runt bilden av Luleå som en attraktiv stad 

att leva och studera i, med ett fotografi av fjäll som inte stämmer överens med hur det egentligen ser 

ut i Luleå med omnejd. Vid de mindre skidorter som faktiskt finns i närheten av Luleå, såsom Kåb-

dalis (570 meter över havet (m.ö.h.)) och Storklinten (269 m.ö.h.) finns det inga fjäll.  Dessa 41

backar är dessutom relativt små i förhållande till de i skidorter som ligger nära MU:s campus i 

 Freeride, ”Storklinten”, https://www.freeride.se/skidorter/storklinten/fakta/ (2019-04-15). 41

 Blåfjell stugby, ”Blåfjell Utförsåkning i Kåbdalis skidanläggning.”, http://www.kabdalisstugby.se/ut41 -
fors.htm (2019-04-15).
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Östersund, d.v.s. Åre (1 274 m.ö.h.), Bydalsfjällen (1 180 m.ö.h.), Edsåsdalen (986 m.ö.h.) m.fl.  42

Luleå är inte heller känt för att ha fantastiska skidmöjligheter och därför är det intressant att LTU 

väljer att lyfta just detta i sin argumentation. MU, som däremot ligger nära den miljö som LTU väl-

jer att visa på sitt omslag, framhåller istället en campusmiljö som träffas av en strålande vår- eller 

sommarsol. Detta trots att Östersund är känt för att ligga nära fjällen. Det är dock värt att påpeka att 

MU även har campus i Sundsvall, där det inte finns samma skidmöjligheter som i Östersund. En 

förklaring till varför MU undviker att associera sitt ethos med fjällen och skidåkning kan kanske 

vara att de vill kunna representera båda campus-platserna på ett rättvist sätt genom omslaget på ut-

bildningskatalogen. Slutsatsen som kan dras från analysen blir således att LTU försöker forma sitt 

ethos runt möjligheten till äventyr i (närheten av) Luleå, medan MU formar sitt ethos kring god 

kvalitet på utbildningen och god sammanhållning mellan studenterna på campus. 

2.3.2 Auditorieanalys 

Enligt Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca är det universella auditoriet allmänheten och 

det partikulära auditoriet den publik som avsändaren föreställer sig och mer specifikt försöker över-

tyga med sina argument.  I fallet med denna analys är auditoriet alltså den målgrupp/de målgrupper 43

de olika universiteten vänder sig till i sina bilder och vill attrahera. Enligt Perelman så är det ovik-

tigt huruvida avsändarens argument är sanningsenliga eller inte, kravet för god argumentation hand-

lar istället om hur väl avsändaren lyckas med att appellera till den tilltänkta publiken. För att avsän-

daren ska lyckas uppnå det den vill med argumentationen behöver denne därför först undersöka hur 

status quo ser ut hos den tilltänkta publiken och sedan utforma sina argument på ett sätt som tilltalar 

de värderingar som råder inom den aktuella gruppen.  För att besvara uppsatsens frågeställning 44

kopplade till universitetens auditorium kommer denna analys att undersöka hur universiteten riktar 

sig till sina auditorium i argumentationen och ethos-framställningen. 

 Som det fastställdes i argumentationsanalysen delar samtliga tal samma typ av påstående i 

argumentationen på omslagen, d.v.s. ”Studera på LTU/MU/UU”. Samtliga universitet syftar alltså 

till att övertyga potentiella studenter om att de bör söka till utbildningar vid universitetet i fråga.  

Detta innebär att universiteten delar samma universella publik – alla som vill börja studera vid en 

 Åre Sweden, ”Åre kabinbana – snabbast upp”, https://aresweden.com/are-kabinbana/ (2019-04-15). 42

 Freeride, ”Bydalsfjällen”, https://www.freeride.se/skidorter/bydalsfjallen/fakta/ (2019-04-15). 42

 Freeride, ”Edsåsdalen”, https://www.freeride.se/skidorter/edsasdalen/fakta/ (2019-04-15).42

 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 19.43

 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 23–24.44
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högskola i Sverige. Universiteten använder sig dock av olika typer av argument i omslagen och det 

är i själva argumentationen som analysen kommer att utläsa vilka partikulära auditorium univer-

siteten riktar sig till. Relevansen som kan utläsas från Luleå tekniska universitets argumentation-

sstruktur är ”Du bör studera på Luleå tekniska universitet eftersom det är ett stort universitet i en 

äventyrlig miljö.” och LTU:s framställning av ethos i omslaget kretsar framförallt kring ”äventyret 

utanför dörren”. Det partikulära auditorium som här tilltalas av LTU är ”den äventyrlige”: en ung 

person med intresse för vintersporter och friluftsliv. Argumentet ”Luleå tekniska universitet är ett 

stort universitet” förmedlar dessutom budskapet att LTU har utbildningar som passar alla, vilket 

breddar det partikulära auditoriet så att det innefattar alla äventyrliga individer, oavsett vilken ut-

bildning de är intresserade av att läsa. Om LTU inte hade inkluderat detta argument på omslaget 

hade universitetets namn gett intrycket av att LTU främst är ett universitet som kan erbjuda tekniskt 

inriktade utbildningar. 

 Mittuniversitetets relevans visade sig vara ”Du bör studera på Mittuniversitetet eftersom det 

är roligt och eftersom Mittuniversitetet främjar goda vänskapsrelationer.” Denna argumentation är 

inte lika specifik som LTU:s, som fokuserar på ett specifikt sportintresse. MU:s argumentation 

lyfter sammanhållningen mellan studenterna och den positiva aspekten av utbildningarna, vilket ty-

der på att MU riktar sig till aspirerande studenter som vill ha roligt och vill knyta vänskapsrelationer 

under sin studietid. Det är troligt också unga personer, som möjligtvis ska flytta hemifrån för första 

gången och därför vill vara mån om att de hamnar på en plats där de kan socialisera sig och lätt kan 

träffa nya vänner. MU håller dock sitt auditorium relativt öppet och de utesluter inte äldre, mer 

stadgade målgrupper genom att rikta sig till detta partikulära auditorium. 

 I argumentationsstrukturen för Uppsala universitets omslag finns relevanserna ”Du bör stud-

era på Uppsala universitet eftersom det är det bästa universitetet, ligger i en vacker stad och har 

studieplatser i biblioteket” och ”Du bör hitta din utbildning på www.uu.se eftersom den fysiska ver-

sionen av utbildningskatalogen kommer att utgå.” Eftersom den sistnämnda relevansen knyter an 

till ett skilt påstående och dessutom inte riktas till något specifikt auditorium kommer den inte att 

beaktas i denna analys. Argumenten för den första relevansen berör främst UU:s status inom den 

svenska utbildningsdiskursen. UU:s goda rykte som ett gammalt universitet med högklassiga ut-

bildningar fungerar som ovan nämnt som ett argument i sig och denna uppfattning förstärks ytterli-

gare genom argumentationen i omslaget. Argumentationen indikerar att UU framförallt riktar sig till 

ett partikulärt auditorium som består av flitiga studenter med höga betyg, eftersom det bästa univer-

sitetet endast rymmer de bästa studenterna. I övrigt riktar sig UU till de bästa studenterna inom alla 

ämnen, eftersom omslaget inte lyfter någon specifik utbildning i bildens olika ikoner. 
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2.3.3 Genusdiskussion 

I avsnitt 1.3.1 tog jag upp rapporten Bilder på Webben av Amelie Hössjer och Maria Ohlsson, som 

undersöker hur genusordningen inom den akademiska diskursen tar sitt uttryck i personbilder på 

Uppsala universitets hemsida. Resultatet som presenteras i rapporten är intressant i relation till den-

na uppsats, dels eftersom den tar upp ett aktuellt samhällsproblem och dels eftersom den undersöker 

bilder från UU, vilket även görs i denna uppsats. Resultatet i rapporten visar bl.a. att män ofta av-

bildas som aktiva och får representera högre hierarkiska positioner vid universitetet medan kvinnor 

istället avbildas som passiva eller som mottagare av kunskap (från mannen).  För att knyta an till 45

denna forskning kommer jag nedan att kortfattat redogöra för eventuella genuskodade element i 

omslagen och kort diskutera hur dessa kan tänkas påverka de auditorium omslagen riktar sig till. 

 När det kommer till Luleå tekniska universitet finns det genuskodning redan i själva namnet 

på universitetet. En övervägande majoritet av studenter vid tekniska utbildningar är män, vilket 

medför att tekniska utbildningar är manligt kodade. Med argumentet ”Luleå tekniska universitet är 

ett stort universitet” sänder LTU ut ett budskap om att de har utbildningar för alla, vilket kan tänkas 

vara ett försök till att frångå ett i huvudsak manligt tilltal, men även fotografiet på omslaget stärker 

LTU:s riktning mot ett manligt auditorium. Fotografiet föreställer en äventyrlig och sportig miljö, 

två egenskaper som vanligen förknippas med det maskulina idealet. Personerna på bilden framstår 

som könsneutrala, men även dessa kan anses vara manligt kodade just eftersom de är neutrala. I 

Rapport 23 skriver Yvonne Hirdman att mannen ofta får representera ”standarden” eller det neutrala 

i samhället medan kvinnan görs till ”den andre”.  Detta i kombination med vetskapen om att LTU 46

profilerar sig inom tekniska utbildningar förmedlar ett tydligt manligt genuskodat budskap i om-

slaget. Eftersom genuskodningen är så pass stark i LTU:s fall så kan slutsatsen dras att omslaget 

troligt främst tilltalar ett manligt auditorium. 

 Vidare syns ingen uppenbar genuskodning på Mittuniversitetets omslag – med undantag för 

de tre personerna på bilden som har kvinnligt kodade attribut – och därför finns det ingen anledning 

att gå in i en djupare genusanalys om MU:s omslag. Uppsala universitets omslag är däremot mer 

intressant att diskutera, eftersom det fortfarande går att se några av de tendenser som presenteras i 

Hössjer och Ohlssons rapport från 2010. I rapporten framgår det att kvinnliga studenter ofta presen-

teras som mottagare av kunskap på bilder medan manliga studenter presenteras på andra sätt. Det 

 Hössjer & Ohlsson 2010, s. 61–62.45
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framgår också att hierarkiska strukturer inte är lika närvarande i bilder som föreställer studenter.  47

Detta verkar i stort stämma överens med hur studenterna på UU:s omslag avbildas, den enda skill-

naden är att kvinnorna inte avbildas som mottagare av kunskap här. I bildcollaget på UU:s omslag 

syns ett fotografi av ett manligt par och ett fotografi av ett kvinnligt par och samtliga av personerna 

ser ut att vara studenter. Det går inte att utläsa någon tydlig hierarkisk struktur i dessa bilder, men 

det finns en viss skillnad i hur de olika könen representeras. Det manliga paret befinner sig i ett bib-

liotek och verkar föra ett samtal om något studierelaterat medan det kvinnliga paret är placerade i en 

icke-studierelaterad miljö och kan därför antas diskutera något annat. Det manliga paret får alltså 

representera det intellektuella samtalet medan det kvinnliga paret representerar studielivet och friti-

den. Denna koppling förstärks ytterligare av att männen bär en mer allvarlig blick i sitt samtal 

medan kvinnorna avbildas obesvärade och leende mot varandra. I UU:s fall är det svårare att säga 

något om vilken påverkan detta kan ha på det auditorium omslaget riktar sig till, eftersom 

genuskodningen här inte är lika starkt närvarande som i LTU:s fall. 

2.4 Sammanfattning och diskussion 

I uppsatsens inledning presenterades följande frågeställningar: 

• Vilken typ av argumentation kan utläsas från bildspråket i omslagen på respektive utbild-

ningskatalog? 

• Hur bygger universiteten upp ethos genom argumentationen i omslagen på respektive utbild-

ningskatalog? 

• Vilka auditorium riktar sig universiteten till och hur knyter de an till dessa genom omslagen på 

respektive utbildningskatalog? 

 Nedan kommer resultatet av analysen i uppsatsen att sammanfattas och diskuteras i relation 

till dessa frågeställningar. 

 I den semiotiska analysen undersöktes bildspråket i omslagen på utbildningskatalogerna 

med utgångspunkt från Barthes begrepp denotation och konnotation. Resultatet av den semiotiska 

analysen användes i sin tur som grund i den följande argumentationsanalysen för att besvara den 

första frågeställningen. Relevansen som kan utläsas från bildspråket på Luleå tekniska universitets 

omslag visade sig vara ”Du bör studera på Luleå tekniska universitet eftersom det är ett stort uni-

versitet i en äventyrlig miljö.” LTU:s argumentation kretsar främst kring budskap om Luleå som en 

attraktiv stad att leva i, vilket i sin tur framställer LTU som ett attraktivt universitet. Argumentatio-
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nen är tydligt ethosinriktad och det mest anmärkningsvärda argumentet, vilket också är det 

starkaste, är ”Luleå tekniska universitet ligger i en äventyrlig miljö”. Detta argument underbyggs 

genom budskapet att det finns fjäll och stora backar för utförsåkning med skidor i närheten av 

Luleå. Argumentet bygger alltså på en falsk bild av hur det ser ut i Luleå. Mittuniversitetets argu-

mentation, trots MU:s faktiska närhet till den typ av fjäll som avbildas på LTU:s omslag, fokuserar 

istället på roliga upplevelser direkt kopplade till utbildningen på MU. MU:s relevans visade sig vara 

”Du bör studera på Mittuniversitetet eftersom det är roligt och eftersom Mittuniversitetet främjar 

goda vänskapsrelationer” och argumenten som underbygger relevansen är ethosinriktade och hand-

lar främst om de positiva fördelarna som kommer med utbildningen vid MU, såsom roliga gruppar-

beten och nära samarbete. Vidare visade analysen att bildspråket i Uppsala universitets omslag 

förmedlar relevansen ”Du bör studera på Uppsala universitet eftersom det är det bästa universitetet, 

ligger i en vacker stad och har studieplatser i biblioteket”. UU lyfter likt MU ett par argument kop-

plade till fördelar vid utbildningen, men dessa fungerar mer som logosargument snarare än ethos-

byggande. Ethosargumenten på UU:s omslag, som också är de starkaste argumenten i bilden, skiljer 

sig stort från de andra omslagen eftersom dessa framförallt fokuserar på UU:s starka position inom 

den svenska utbildningsdiskursen. Argumentationen kretsar kring den status och prestige som uni-

versitetet utstrålar med sina ståtliga byggnader och redan etablerade ethos. Sammanfattningsvis vis-

ar analysen att argumentationerna som kan utläsas från bildspråket i samtliga universitets omslag är 

tydligt ethosinriktade – de kretsar till stor del kring att bygga upp en attraktiv bild av universiteten i 

fråga. Detta är föga överraskande eftersom utbildningskataloger ofta används som en slags mark-

nadsföring. Det som snarare är intressant är att universiteten bygger upp helt olika typer av ethos i 

argumentationen och därmed tilltalar olika typer av partikulära auditorium. 

 I den sista delen av den tredelade analysen undersökte jag vilka universella- och partikulära 

auditorium som tilltalades av universiteten i argumentationen på omslagen. Här genomfördes först 

en ethosjämförelse för att diskutera resultatet av argumentationsanalysen och för att se vilka typer 

av ethos universiteten bygger upp på omslagen av utbildningskatalogerna. Ethosjämförelsen använ-

des sedan som underlag tillsammans med argumentationsstrukturerna för att se vilka auditorium 

universiteten lyckas nå ut till i omslagen och på vilket sätt detta görs. Resultatet av argumentations-

analysen pekade tydligt åt att universiteten delar samma universella auditorium, d.v.s. alla som vill 

börja studera vid en högskola i Sverige. Eftersom LTU:s ethosframställning främst kretsar kring 

”äventyret utanför dörren” kunde slutsatsen dras att argumentationen i LTU:s omslag framförallt 

tilltalar ett partikulärt auditorium som består av unga människor med äventyrliga intressen såsom 

vintersporter och friluftsliv. I den efterföljande genusdiskussionen fastställdes det även att det finns 
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en tydlig genuskodning i LTU:s omslag, som smalar av LTU:s partikulära auditorium till specifikt 

unga män med intresse för äventyr och möjligen även teknik. Teknikintresset är dock inte en nöd-

vändighet eftersom argumentationen i omslaget klargör att LTU numera har ett bredare utbud av 

utbildningar. Både MU och UU visade sig inte ha riktigt lika nischade partikulära auditorium som 

LTU. Eftersom MU:s argumentation främst fokuserar på vänskapsrelationer som främjas av utbild-

ningen drogs slutsatsen att MU:s partikulära auditorium är unga personer som ska börja studera för 

första gången och därför söker ett universitet där de lätt kan träffa nya vänner genom utbildningen. 

När det kommer till UU bygger omslagets argumentation vidare på ett redan befintligt ethos och 

förstärker bilden av UU som det bästa universitetet i Sverige. Med detta i åtanke drogs slutsatsen att 

UU framförallt riktar sig till ett partikulärt auditorium bestående av ”de bästa studenterna”, d.v.s. 

flitiga studenter med höga betyg. 

 Som jag nämnde i uppsatsens inledning så valdes dessa tre universitet ut för analysen efter-

som de kunde tänkas representera en god spridning av olika universitet i Sverige. LTU fungerade 

som en utgångspunkt i analysen och MU valdes som jämförelseobjekt eftersom det liknar LTU i 

avseendet att det är ett mindre etablerat universitet och har därmed ett liknande initialt ethos, d.v.s. 

ett svagt sådant. UU valdes i sin tur ut eftersom det i detta avseende skiljer sig stort från LTU och 

istället representerar ett universitet med ett mycket starkare initialt ethos. Resultatet av analysen i 

denna uppsats har visat att det finns större likheter mellan argumentationen som uttrycks i MU och 

UU:s bilder än i LTU och MU:s bilder, trots att de senare delar samma typ av initiala ethos. 

 För att återkoppla till den tidigare forskningen vill jag även belysa att LTU:s marknadsföring 

och ethosframställning snarare är mer lik den marknadsföring som används för hållbar turism på 

Visit Swedens hemsida än de andra universiteten. I Kristina Thorells rapport, som presenterades 

under avsnitt 1.3.2 under ”Tidigare forskning”, framgår det att hemsidan Visit Sweden använder sig 

av bilder på platser i Sverige för att koppla dessa till ett slags hållbarhetsideal och därigenom mark-

nadsföra dem som attraktiva turistresemål.  På samma sätt använder sig LTU av bilder på fjäll och 48

skidutrustning på omslaget av utbildningskatalogen för att använda sig av universitetets plats för att 

attrahera studenter, även om detta är en falsk representation av Luleå. Detta väcker ett intresse för 

att forska vidare inom detta ämne, exempelvis genom att analysera det fullständiga innehållet i 

LTU:s utbildningskatalog och jämföra detta med en turistkatalog eller hemsidan Visit Luleå.  

 Thorell 2016, s. 25.48
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2017 28416 13
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S:A LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 218632 100

S:A Total 218632 100
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2018-12-31. 
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Bilaga 2: SIFO, Reklammätning för Mittuniversitetet och Uppsala universitet under perioden 
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