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Sammanfattning 
Abstract 
 
Bakgrunden till uppsatsen ligger i den ökande betydelsen av varumärken och bristen på litteratur som 
behandlar språkets roll, särskilt ur ett språkvetenskapligt perspektiv, i varumärkesbyggandet. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur varumärkesstrategin speglas i den språkliga utformningen av 
ett företags annonser. 
 
Tillvägagångssättet för undersökningen är en språkvetenskaplig textanalys av ett antal annonstexter vars 
resultat sedan jämförs med exempelföretagets varumärkesstrategi. Som exempelföretag används 
Sandvik AB. Information om Sandviks varumärkesstrategi har inhämtats främst genom sekundärdata 
men kompletterats med primärdata. 
 
Resultatet av undersökningen är att de undersökta texternas utformning tämligen väl speglar 
varumärkesstrategin. Vidare har en teoretisk diskussion kring varumärkesbyggande, kommunikation 
och språk, med exempel från undersökningen, lett fram till att den språkliga utformningen av 
kommunikationsmaterial är av betydelse då den fungerar som en förlängning av företagets identitet. Om 
den språkliga utformningen stödjer eller förstärker varumärkesstrategin underlättas kommunikationen 
vilket i förlängningen ökar företagets varumärkeskapital. Slutligen har undersökningen visat att det 
finns utrymme för fortsatt forskning inom detta område.  
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FÖRORD 
 

 
Under min utbildning har mitt intresse för varumärken väckts och bgenom min 

praktiska C-uppsats Hur kan Mercuri International stärka sitt varumärke? fick jag 

möjlighet att fördjupa mig i ämnet. Vid sidan om min ekonomutbildning har jag 

läst en del fristående kurser svenska. Detta har lett fram till en C-uppsats även 

inom det ämnet, vilken behandlar reklamspråk.  

 

Ambitionen med denna uppsats är att kunna kombinera dessa två områden. Min 

förhoppning är att de kan berika varandra och att den språkvetenskapliga 

textanalysen kan vara ett effektivt verktyg i en fördjupning av förståelsen av 

varumärkeskommunikationen. Dessutom hoppas jag naturligtvis att denna 

korsbefruktning kan erbjuda intressant läsning.  
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INLEDNING 
 

I detta kapitel återfinns uppsatsens bakgrund, en problemdiskussion och uppsatsens syfte. 

Därefter följer en begreppsförklaring där centrala begrepp för uppsatsen diskuteras och 

definieras. Kapitlet avslutas med en läshänvisning som syftar till att underlätta läsandet och ge 

en översiktlig uppfattning om vad uppsatsen handlar om.  

 

Bakgrund 
 
Idag talas det om varumärken i alla möjliga sammanhang och de ges stort 

utrymme i media. Varumärken har funnits sedan länge, ända sedan ett behov av 

att ursprungsmärka varor uppstod (Melin & Urde 1990). Det engelska orden 

brand kommer från verbet to burn vilket signalerar att ordet har sitt ursprung i 

att brännmärka djur (Nilson 2000). Med industrialismen började varor att 

massproduceras och de fraktades längre bort från producenten. För att 

konsumenten skulle känna igen varan så gav producenten den ett varumärke. 

Varumärket fungerade som en kvalitetsgaranti och konsumenten kunde köpa 

samma vara igen om hon eller han var nöjd. (Hart & Murphy 1998) 1875 fick 

Storbritannien som första land en varumärkeslag, vilket markerar varumärkets 

juridiska födelse (Urde 1997). Med den ökade konsumtionen på 1960-talet 

uppmärksammades varumärken allt mer och annonseringen ökade. För att 

stoppa de stigande mediapriserna användes ett varumärke till flera produkter 

eller produktlinjer och på så sätt åstadkom man skalfördelar i marknadsföringen 

(Melin 1997). 

 

Varumärken tas ibland även upp som en tillgång i företagets balansräkning. Att 

många anser att en stor del av företagens värde utgörs av deras varumärken visas 

ofta vid uppköp då stora delar av köpesumman hänförs till varumärkets värden. 
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Ett känt exempel är Nestlés köp av Rowntree 1988, då man betalade mer än tre 

gånger det bokförda värdet, vilket motiverades av varumärken som Kit Kat och 

After Eight (Melin 1997 och 1999, Urde 1997, Nilson 2000, Kapferer 1997 och 

Hankinson & Cowking 1996). 

 

Men även varumärken har fått sin del av bakslag. Under senare år har handlarna 

intresserat sig mer för att sälja sina egna produkter under eget varumärke, så 

kallade private labels (till exempel ICAs Skona), vilket utsatt de stora 

konsumentvarumärkena för stor konkurrens (Apéria 2001). Tilltron till 

varumärkets finansiella värde skakades när Marlboro, som representerade ett av 

de starkaste varumärkena, inte längre kunde stå emot priskonkurrensen från 

utmanare utan sänkte sina priser. Detta utlöste ett kraftigt kursfall som drog med 

sig många andra företag som värderats högt på grund av sina starka varumärken. 

Den framväxande antiglobaliseringsrörelsen kritiserar gärna de stora varu-

märkenas inflytande. Naomi Klein lyfter i sin bok No Logo fram varumärkenas 

framträdande roll i våra vardagsliv och presenterar en närmaste konspirations-

liknande teori: 

 

”Quite simply, every company with a powerful brand is attempting to develop a 

relationship with consumers that resonates so completely with their sense of self 

that they will aspire, or at least consent, to be serfs under these feudal 

brandlords.” (Klein 2000 s 149) 

 

Och visst är det svårt att förneka att varumärken spelar roll i våra konsumerande 

liv. De kan fungera som en förstärkning av den egna identiteten och tar ofta 

fasta på våra ibland ouppnåeliga önskningar.  
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Även för företagen är det svårt att undvika kontakt med varumärken, egna eller 

andras. Ett starkt varumärke innebär en möjlighet att differentiera sig. När de 

fysiska produktskillnaderna minskar blir de abstrakta och känslomässiga skillna-

derna viktigare (Urde 1997). Varumärket kan förmedla värden och värderingar 

som går djupare än de fysiska produktattributen. Ett starkt varumärke kan 

attrahera lojala köpare och på så sätt minska priskänsligheten. Mindre pris-

känsliga och lojala kunder är lönsammare och kräver mindre marknadsförings-

resurser. Ett starkt varumärke fungerar även som en inträdesbarriär gentemot 

nykomlingar på marknaden då ett varumärke tar både stora resurser och lång tid 

att bygga upp. (Aaker 1996)  

 

Varumärkesbyggande är en långsiktig process som kräver konsekvens och 

engagemang från företagets sida. Detta gäller särskilt corporate brands (se avsnitt 

Begreppsdiskussion s 7) eftersom de representerar hela företaget och dess 

organisation. Kundernas bild av företaget formas av alla kontakter de har med 

företaget. (Ind 2001a) Den här uppsatsen behandlar en viss del av kommuni-

kationen av ett corporate brand men det bör redan nu påpekas att denna del, 

annonsering och reklam, endast är en del av en den helhet som påverkar 

målgruppens bild av varumärket och dessutom endast en del i den varumärkes-

byggande processen.  
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Problemdiskussion 
 
Inom vad som ofta kallas marketing management, företrädd av bland andra Kotler 

med kända koncept som marknadsföringsmixen, ses varumärket som ett av flera 

produktattribut och därmed endast som ett taktiskt verktyg. (Melin 1997, 1999) 

Från slutet av åttiotalet började varumärken uppmärksammas på ett strategiskt 

plan och man började se varumärket som en tillgång. Detta är grunden till det 

som ofta kallas strategic brand management. (Urde 1997) Strategic brand mana-

gement lyfter upp varumärket till att bli en ledningsfråga, vilket inte tidigare varit 

självklart: 

 

”Most top managers no longer regard symbols or trademarks as mere ‘icing on 

the cake’, but as the yeast that makes the cake rise.” (Selame & Selame 1988 s 

110) 

 

Denna uppsats kommer att utgå från ett strategic brand management perspektiv. 

Detta visar sig bland annat i valet av referensram som bygger på etablerad 

forskning inom detta området. 

 

Varumärket ses som sagt som en tillgång och denna tillgång har sitt ursprung i 

målgruppens uppfattning om varumärket. Denna uppfattning försöker företagen 

att styra i önskad riktning i syfte att göra sitt varumärke mer värdefullt. När det 

handlar om corporate branding vill företaget påverka bilden av sig själva. Genom 

att kommunicera med marknaden vill företaget förmedla en viss bild av sig 

själva. 

 

Kommunikation är ett vitt begrepp som innefattar många situationer. Marknads-

kommunikation är däremot smalare och avser företagets medvetna kommu-

nikation till marknaden (Mårtenson 1994). En viktig del i kommunikationen är 
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språket. Språk är alltid kommunikation, men däremot förutsätter inte all 

kommunikation språk (Wilden 1987). En liten del av språket utgörs av det 

skrivna ordet. Det skrivna språket är dock en viktig del i marknadskommuni-

kationen. Hur företaget använder språket säger oss en del om det (Ind 1990). 

 

Det finns en hel del skrivet om reklam och om utformningen av den. Där sägs 

en del om hur den kan eller bör utformas skriftligt för att uppnå önskad effekt. 

Denna litteratur bygger dock sällan på språkvetenskaplig forskning och utnyttjar 

inte heller denna. I den språkvetenskapliga litteraturen finns endast lite skrivet 

om reklam. Det är alltså relativt sällan dessa två områden möts.  

 

Det skrivna språket analyseras inom språkvetenskapen med hjälp av textanalys. I 

denna uppsats förenas ett strategic brand management perspektiv med ett 

språkvetenskapligt verktyg. Genom att använda ett språkvetenskapligt perspektiv 

i analysen av varumärkesannonser kan förståelsen av dessa ökas. Ökad förståelse 

för annonsernas språkliga uppbyggnad och innehåll innebär att de kan göras 

bättre, det vill säga mer i linje med den övergripande varumärkesstrategin. 

 

När ett strategiskt brand management perspektiv tillämpas, det vill säga när 

varumärket ses som en tillgång som kräver och är värd långsiktigt och 

konsekvent arbete, torde det vara av intresse att se hur den språkliga utform-

ningen av det externa kommunikationsmaterialet, främst annonser, kan verka 

som en integrerad del av varumärkesstrategin. Annonsen är en del i marknads-

kommunikationen som syftar till att stärka varumärket och den språkliga 

utformningen kan förstärka helhetsintrycket av varumärket. Detta leder fram till 

frågan: Hur kan det skrivna språket hjälpa till att kommunicera en konsekvent 

bild av varumärket och stärka dess image och därigenom öka dess varumärkes-

kapital?  
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Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur varumärkesstrategin speglas i den språkliga 

utformningen av ett företags annonser. 

 

För att uppnå detta syfte kommer följande frågor behandlas: 

 

- Hur är de utvalda texterna uppbyggda med avseende på ordval, syntax, 

komposition samt andra språkliga variabler?  

 

- Kan de språkliga karaktäristika som framkommer i en textanalys av de 

utvalda texterna kopplas till varumärkesstrategin? 

 

- Vilka språkliga kännetecken kan sägas vara förenliga med vissa 

positioneringsstrategier och kärnvärden samt en viss identitet? 
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Begreppsdiskussion 
 

Marknadsföringslitteraturen är enligt min erfarenhet späckad av begrepp och 

detta gäller i synnerhet varumärkeslitteraturen. För att klargöra vad som avses 

med vissa centrala begrepp och för att undvika förvirring kommer de redan nu 

kort att diskuteras.  

 

Varumärkeslitteraturen gör vanligen ingen större skillnad mellan corporate branding, 

när företagsnamnet används som varumärke, och marknadsföring av enskilda 

varor och tjänster med egna varumärkesnamn. De teorier och modeller som 

behandlar varumärkesbyggande utgår ofta från ett enskilt produktvarumärke, 

men sägs då även vara tillämpbara vid corporate branding. Varumärkesstrategier 

kan således avse både hela företag och enskilda produkter. När inte annat anges 

kommer varumärkesstrategi i denna uppsats avse strategier för företagets 

varumärke, corporate branding. Vidare kommer varumärke i fortsättningen avse 

företagets varumärke (om inte annat anges).  

 

Begreppen image och positionering förväxlas ofta (Melin 1997) liksom begreppen 

image och identitet (Kapferer 1997). Både image och positionering handlar om 

målgruppens bild av varumärket, men en viktig skillnad är att positionering 

endast kan diskuteras i förhållande till de andra aktörerna på marknaden, medan 

image kan diskuteras oberoende av dem (Melin 1997). Den huvudsakliga 

skillnaden mellan image och identitet är att identitet är företagets bild av sig 

själva medan image är målgruppens bild av företaget eller varumärket (Kapferer 

1997). Eftersom denna uppsats handlar om corporate branding kommer identitet 

avse företagets identitet när inte annat anges.  
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Balmer (2001) har pekat på förvirringen kring begreppen identitet och image och 

han listar femton orsaker till denna förvirring.  
 

 
1. The terminology 
2. The existence of different paradigmatic views vis-à-vis business identity’s 

raison d’ètre 
3. Multifarious disciplinary perspectives regarding business identity 
4. A failure to make a distinction between the elements comprising a business 

identity and the elements to be considered in managing a business identity 
5. Disagreement with regard to the objectives of business identity management 
6. A traditional lack of dialogue between Anglophone and Non-Anglophone 

scholars and writers 
7. The traditional lack of dialogue between researchers from different disciplines  
8. The association with graphic design 
9. The effect of fashion  
10. The inappropriateness of the positivistic research paradigm in the initial stages 

of theory generation vis-à-vis business identity 
11. The paucity of empirical academic research  
12. Undue focus being accorded to the business identities of holding 

companies/parent organisation 
13. The emphasis assigned to Anglo-Saxon forms of business structures 
14. Weaknesses in traditional marketing models of corporate identity/corporate 

image management and formation 
15. A failure to make a distinction between the actual, communicated, conceived, 

ideal and desired identities  
 

Tabell 1 
The 15 contributory factors for the fog vis-à-vis business identity 

(Balmer 2001 s 250) 

 
Dessa förklaringar till förvirring angående företagsidentitet kan enligt min 

mening sägas gälla även en del andra begrepp, främst image. Jag instämmer med 

Balmer i hans lista, men vill även peka på skillnaden mellan praktikers och 

akademikers terminologi som en orsak till begreppsförvirringen. Dessutom 

försvåras denna förvirring i den svenska litteraturen då olika översättningar från 

engelskan görs.  

 

De begrepp som kommer användas i uppsatsen förklaras på respektive plats i 

något av de teoretiska kapitlen. Förhoppningsvis kommer inte allt för svår 

förvirring uppstå efter denna genomgång.  
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Läsanvisningar 
 

För att ge läsaren en överblick över uppsatsens innehåll och disposition 

presenteras redan nu de kommande kapitlen. Uppsatsen är uppdelad i åtta 

kapitel samt bilagor. Detta kapitel, det första, redogör för uppsatsens bakgrund, 

problemdiskussion och syfte, samt den föregående begreppsdiskussionen och 

denna läsanvisning. Det andra kapitlet, Metod, består av två delar. Den första 

delen har en teoretisk utgångspunkt medan det andra är mer praktiskt förankrat. 

Med detta kapitel vill jag redogöra för min syn på kunskap och vetenskap samt 

för undersökningens tillförlitlighet.  

 

Det tredje kapitlet, Kommunikation, är det första av tre teoretiska kapitel som 

tillsammans bildar en referensram för uppsatsen. Eftersom kommunikation är 

ett centralt begrepp i denna uppsats ägnas det ett eget kapitel. Kommunikation 

förbinder dessutom de båda andra teoretiska kapitlen, Varumärke och Språk. 

Kapitlet Kommunikation syftar till att ge en bakgrund till de båda andra delarna 

och ge insikt i vad kommunikation är och hur det kan beskrivas. Det fjärde 

kapitlet, Varumärke, redogör för vad ett varumärke är, varför det är intressant att 

bygga ett starkt varumärke och hur man bygger ett starkt varumärke. Särskild 

vikt läggs vid hur man kommunicerar ett starkt varumärke. Det femte kapitlet, 

Språk, är det sista av de teoretiska kapitlen och handlar om en typ av 

kommunikation, nämligen språk. Kapitlet består av två delar. Den första delen 

handlar om textanalys och redogör för några av de verktyg som kan användas 

för att beskriva, analysera och förstå det skrivna språket. Nästa del går igenom 

litteraturen för att se vad som sägs vara utmärkande för reklamspråk. Då läsaren 

inte kan förutsättas vara bekant med de språkvetenskapliga begrepp som 

används ges en liten ordförklaring i bilaga 1. Av detta skäl återfinns även 

stilfigurer i en bilaga (2). 
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Det sjätte kapitlet, Material, kan tillsammans med de annonser som analyseras 

(bilaga 3) sägas utgöra uppsatsens empiri. I detta kapitel presenteras exempel-

företaget Sandvik och den kampanj i vilken de annonser som är föremål för 

analys i denna uppsats ingår. Kapitlet kan ses som en bakgrund till nästa kapitel 

där annonstexterna analyseras. Vidare ger kapitlet information som är värdefull 

för en diskussion om texterna i samband med varumärkesstrategin.  

 

I det sjunde kapitlet, Textanalys, analyseras texterna i Sandviks annonser med 

hjälp av de språkvetenskapliga verktyg som presenterades i kapitlet Språk. Först 

redogörs för gemensamma förutsättningar för de olika texterna samt några 

kvantitativa mått. Därefter analyseras varje text i detalj. Slutligen diskuteras alla 

texterna tillsammans och avslutningsvis presenteras ett antal omdömen om dem. 

 

Det åttonde kapitlet, Diskussion och slutsatser återknyter först till uppsatsens syfte. 

Därefter följer ett avsnitt om Sandvik och språk som bygger på kapitlen Material 

och Textanalys. Språkets roll i varumärkesbyggandet diskuteras i nästa avsnitt. 

Slutligen presenteras de slutsatser jag kommit fram till. I detta kapitel binds de 

tre teoretiska kapitlen samman och en helhets syn på varumärkesbyggande, 

kommunikation och språk presenteras.  
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METOD 
 

Detta kapitel har två delar. Det första avsnittet har en teoretisk utgångspunkt medan det 

andra är mer praktiskt förankrat. Med detta kapitel vill jag redogöra för min kunskap samt 

för undersökningens tillförlitlighet.  

Vetenskap och kunskap 
 

Under århundraden har naturvetenskapen lyckats med att öka människans insikt 

i naturen vilket också resulterat i många nya tekniska innovationer. Denna 

framgång ledde så småningom till att även de humanistiska och samhälls-

vetenskapliga forskarna började använda de hypotetisk-deduktiva metoder som 

använts av de naturvetenskapliga forskarna. (Føllesdal et al 1986) Denna 

utveckling stöddes av den  vetenskapsfilosofiska rörelse som växte fram på 1920-

talet med centrum i Wien. De tankar och åsikter de framförde har kommit att 

kallas logisk positivism De ansåg att endast sådana företeelser som grundas på 

sinnesförnimmelser är meningsfulla eftersom de är de enda som går att verifiera. 

(Emond & Hansson 1995) 

 

Många av de humanistiska och samhällsvetenskapliga forskarna insåg dock att 

det är en väsentlig skillnad mellan deras forskningsområden och natur-

vetenskapen: naturvetenskap handlar om att förklara medan humaniora och 

samhällsvetenskap handlar om att förstå. Dessa skillnader, ansåg de, borde också 

avspegla sig i de metoder som används för forskning. Man kom fram till att de 

hypotetisk-dektuktiva metoder som användes inom naturvetenskapen borde 

begränsa sig till den och att studiet av samhället och människor borde bedrivas 

med hjälp av hermeneutiska metoder. (Føllesdal et al 1986)  
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Brunsson (1981) anser att ett positivistisk vetenskapsideal kan vara berättigat i ett 

startskede av forskningen för att samla in grundläggande data, men då kan man 

enbart studera människors beteende, inte tankar. Med ett fenomenologiskt 

synsätt studerar man däremot det som finns i människors medvetande. Även det 

som enbart finns i medvetandet hos människor och inte i verkligheten har 

mening och kan med detta synsätt studeras. Dessa fenomenologiska tankar har 

haft inflytande i utvecklingen av hermeneutiken. (Emond & Hansson 1995) 

Føllesdal et al (1986) definierar hermeneutik som hypotetisk-deduktiva metoder 

använda på meningsfullt material. En viktig konsekvens av denna skillnad är att 

studieobjektet i detta fall kan påverkas av de teorier som utvecklas, mer om 

teorins och språkets inflytande senare. Med ett hermeneutiskt vetenskapsideal 

har begrepp som tolkning och förståelse blivit viktiga (Brunsson 1981):  

 

”De människor som studeras handlar utifrån sina subjektiva bilder av 

verkligheten och forskaren måste tolka dessa bilder.” (Brunsson 1981 s 103) 

 

När man försöker förstå människan och tolka hennes handlingar förutsätter man 

att hon handlar medvetet och med en avsikt och inte styrs av yttre 

omständigheter (Sjöström 1994).  

 

Vilket grundläggande vetenskapsideal man har, positivistiskt eller hermeneutiskt, 

kan även resultera i olika syn på vad forskningens uppgift bör vara. Forskningens 

uppgift kan antingen vara avbildande eller språkbildande. Inom företags-

ekonomin har man liksom inom många andra ämnesområden länge eftersträvat 

ett positivistiskt avbildningsideal. Detta ideal kontrasterar mot den gamla 

traditionen att företagsekonomins främsta uppgift är att lösa företagens problem, 

det vill säga en normativ uppgift. Språkbildningsidealet däremot är till sin natur 

normativt och kan påverka sociala system. Detta sker genom att bilda språk för 
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att kunna förstå och beskriva det som sker i systemen. Med ett nytt språk 

påverkas aktörerna i systemet genom att deras förmåga att beskriva sina 

handlingar ökar. Detta kan i sin tur påverka hur de väljer att agera då nya 

förutsättningar uppstått. Forskarens roll kan därmed sägas vara att tillhandahålla 

ett nytt språk och därigenom nya synsätt. Detta språkbildningsideal innebär att 

forskningens huvuduppgift är teoribildning snarare än teoriverifiering. Forskaren 

erbjuder praktikern ett språk som denne kan välja att använda eller inte. Därmed 

är det inte längre ett problem att det finns flera konkurrerande teorier. Olika 

värderingar hos forskaren kan ge upphov till olika forskningsresultat. (Brunsson 

1981) 

 

Språkets roll är viktig att klargöra när ett språkbildningsideal diskuteras. 

Normann har utvecklat en modell som visar vad språk gör och hur det påverkar 

relationen mellan människan och hennes omvärld: 

 

Språket används inte bara till att beskriva verkligheten (1) utan påverkar också 

hur vi ser på verklighet. Vår uppfattning om den yttre verklighet påverkas av de 

möjligheter vi har att beskriva den, det vill säga av språket (2). Eftersom vi redan 

har en uppfattning om verkligheten anpassar vi också språket så det passar denna 

uppfattning (3). Det språk som finns kan även påverka vår uppfattning om 

verkligheten (4). Detta är dock inte en linjär process utan något som ständig 

pågår. (Normann 1976) 

 

Människan 

Den  
yttre världen  

eller 
verkligheten 

Språket

12 

3 4

Figur 1
Vad är ”språk” 

Normann 1976 s 25 
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Genom språket uttrycker vi det som finns i våra medvetanden och gör det 

tillgängligt för andra. Språket påverkar liksom i systemet ovan även vår 

uppfattning om det vi vill kommunicera och på det personliga planet kan språket 

även påverka vår självuppfattning. (Normann 1976) 

 

Kopplingen mellan jaget och det språk som finns tillgängligt för oss innebär att 

vi inte kan ha någon objektiv världsuppfattning, utan allt är tolkningar som 

påverkas av språket. Wilden (1987) kommenterar detta: 

 

”I kommunikation är objektivitet en lika imaginär företeelse som evig rörelse i 

mekaniken. Eftersom kommunikation förutsätter mål, förutsätter det nödvän-

digtvis värderingar. Men kritik av objektivitetsanspråken innebär inte att all 

kunskap och kommunikation är subjektiv (relativ till individen).” (Wilden 1987 s 

124) 

 

Forskaren måste vara medveten om detta system och vara medveten om att 

språket påverkar både våra tolkningar och vår kommunikation. Att koncentrera 

sig på utveckling av begrepp är ett alternativ till det positivistiska sätten att 

undersöka samband. (Normann 1976) 

 

Genom att se teorin som ett språk antyds att en teori inte är en fullständig 

beskrivning av en situation och situationen kan inte förstås enbart genom att 

applicera en teori – teorin är bara ett redskap. Detta innebär att ingen teori kan 

förväntas passa en situation exakt förutom situationen den skapades för. Att 

skapa generella teorier är inte heller målet med forskningen, utan forskningen 

syftar snarare till att förstå speciella situationer. En generell teori är bara ett 

hjälpmedel för att förstå speciella situationer och utveckla teorier som är 

anpassade till dessa. (Brunsson 1981) 



Varumärke, kommunikation och språk   Metod 
 

 - 15 -

Språkbildning sker genom att studera empiriskt material. En teori är bra om den 

kan användas för att bättre förstå den sociala situation forskaren studerat. 

Genom att studera empirisk material och utveckla användbara begrepp undviks 

risken för rena spekulationer. Även om generaliserbarhet i sig är inte är 

nödvändig är det intressant om en teori kan användas inom andra områden, men 

då är det snarare teorins flexibilitet som är av intresse och detta tar tid att 

upptäcka. Vidare måste teorin spridas utanför forskningsvärlden och även 

utanför det objekt som studerats. Det kan ske genom att forskaren arbetar med 

en stor mängd yttre kontakter. (Brunsson 1981) 

 

Normann (1976) diskuterar problematiken kring validering med ett 

språkbildningsideal. Om man har en positivistisk inställning, säger han, handlar 

validering om mätningarnas reliabilitet, vilken exempelvis diskuteras i form av 

statistisk signifikansnivå. Om man däremot har vad Normann kallar en språk-

utvecklande målsättning är validering svårare att definiera. Han nämner två 

viktiga aspekter på valideringsproblemet, den ena är om forskningsresultatet kan 

kommuniceras till andra och förstås av dem, och den andra ”handlar om att 

relatera språket till relevansstrukturer” (s 66). Den andra aspekten ovan handlar 

med andra ord om att knyta forskningsresultatet till den aktuella situationen i 

samhället med avseende på bland annat teknisk utveckling och värderingar. 

 

Mitt grundläggande vetenskapsideal är hermeneutiskt då jag anser att förstå är 

viktigare än att förklara och det material jag undersöker är meningsfullt. 

Materialet måste tolkas och påverkas därmed av undersökaren. Tillsammans 

resulterar detta i att jag ansluter mig till ett språkbildningsideal. Språkbildning 

grundas på empiriskt material och handlar om teoriskapande, snarare än 

teoriverifiering. Denna uppsats tar stöd i etablerade teorier, men inte i syfte att 

verifiera eller falsifiera dessa, utan de fungerar som ett stöd för tolkningen av det 
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empiriska materialet. Jag anser ett språkbildningsideal vara passande för denna 

studie eftersom den handlar om att öka förståelsen för ett fenomen. Dessutom 

behandlar denna uppsats direkt frågan om språkets betydelse i kommuni-

kationen, vilket är nära relaterat till språkbildningsidealet. När jag talar om språk i 

denna uppsats avser jag dock inte teorier, utan snarare den underliggande 

grammatiska strukturen som styr formen för vårt språk. Inte desto mindre är en 

viktig funktion för språket, så som det behandlas i denna uppsats, att vara en 

betydelsebärare som signalerar subjektiva medvetandeinnehåll, vilket ligger när 

den roll Normann presenterar i sin modell ovan.  

 

Tillvägagångssätt 
 

För att kunna möta uppsatsens syfte –  att undersöka hur varumärkesstrategin 

speglas i den språkliga utformningen av ett företags annonser – behövs någon 

typ av exempel. Jag har valt att endast undersöka annonser från ett företag men 

flera annonser från detta. Genom att använda flera annonser från samma företag 

anser jag det troligare att en rättvisande bild av företaget uppvisas och därmed 

blir resultatet av undersökningen mer trovärdigt.  

 

De kriterier som ställdes upp för urval av företag var att företaget skulle vara 

välkänt och etablerat. Vidare skulle företaget ha genomfört en corporate 

branding-kampanj under hösten. Slutligen skulle annonserna vara publicerade i 

ett medium med stor räckvidd. Dessa kriterier torde försäkra att varumärkes-

byggandet inom det aktuella företaget är prioriterat och medvetet då företaget 

investerar i annonser och redan är välkända. Detta i sin tur gör företaget 

intressant för undersökningen såtillvida att det troligen anstränger sig för att 

förmedla en så rättvisande bild av sig själva som möjligt. Till exempel i denna 

underökning valdes Sandvik (mer om Sandvik i kapitlet Material) och de 
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annonser de publicerat under hösten 2002 eftersom de uppfyller de uppställda 

kriterierna. Sandvik är ett av Sveriges största företag och har funnits ända sedan 

förförra seklet. De annonser som undersökts har bland annat publicerats i 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri under hösten och är 

en del av en corporate branding-kampanj. 

 

Undersökningen genomfördes huvudsakligen i två steg. Först analyserades 

texterna i de utvalda annonserna och i nästa steg jämfördes resultatet av denna 

analys med fallföretagets varumärkesstrategi. Denna uppdelning i två steg möjlig-

gjorde en förutsättningslös analys av texterna då textanalysen inte färgades av 

intrycken från varumärkesstrategin.  

 

Annonstexternas språkliga utformning analyserades systematiskt genom gängse 

textanalytiska metoder. De olika textanalytiska verktygen beskrivs i referens-

ramen (kap. Språk) Textanalysen kan vara mer eller mindre uttömmande och det 

kan vara svårt att veta när den är klar. Jag följer Melin och Langes (1995) råd att 

avsluta när texterna kan kännas igen enbart med ledning av den beskrivning som 

analysen ger.   

 

Nästa steg, att jämföra texterna med företagets varumärkesstrategi, bygger på 

information om Sandviks varumärkesstrategi. Denna information är huvud-

sakligen sådan som finns offentligt tillgänglig, till exempel broschyrer, hemsida 

och årsredovisning. Genom att använda offentligt tillgänglig information 

säkerställs bland annat att företaget står bakom den långsiktigt och är beredda att 

stå för den. Offentligt tillgänglig information har kompletterats med information 

som fåtts genom kontakt med representanter för Sandvik. Dessa personer är 

chefen för reklam- och identitetsavdelningen Björn Jonson, chefen för 

kommunikationsavdelningen Heléne Gunnarson, informationschef Per-Henrik 
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Bergek och Jan Lissåker på investor relations. Detta är personer som borde vara 

välinformerade angående Sandviks varumärkesstrategi och dessutom i position 

att kunna förmedla denna på ett representativt sätt. Kontakten med 

representanterna för Sandvik har skett via telefon och e-post. Inga formella 

intervjuer har genomförts utan kontakten har varit av samtalstyp där jag ställt 

frågor kring ett antal ämnen. I dessa samtal, och även i e-posten, har jag låtit 

respondenten uttala sin åsikter så fritt som möjligt utan påverkan från mig, men 

med ledning av frågor och ämnen. Genom att låta dem uttrycka sig med egna 

ord utan att leda dem med detaljerade frågor hoppas jag ha fångat information 

om Sandviks varumärkesstrategi såsom Sandvik själva uttrycker den. Detta anser 

jag vara viktigt då varumärkesstrategi innefattar många mjuka begrepp som 

värderingar och identitet som annars kan vara svåra att ringa in. Samman-

fattningsvis borde denna kombinationen av offentligt tillgänglig information och 

personlig kontakt göra  att den information som insamlats speglar vad Sandvik 

står för och visa på den bild de vill förmedla av sig själva.  

 

Naturligtvis finns det andra sätt att genomföra en undersökning med detta syfte. 

Vissa sätt är säkert bättre än det jag valt och det finns säkert även sämre sätt. Det 

sätt jag valt att genomföra min undersökning anser jag vara tillfredsställande 

givet den tid och de resurser som stått till mitt förfogande. Fler företag hade givit 

en större bredd till underökningen och lämnat utrymme för jämförelser mellan 

exempelvis branscher. Närmare kontakt med exempelföretaget hade givit större 

djup i diskussionen kring exempelvis identitet. En kvantitativ ansats istället för 

en kvalitativ hade möjliggjort större datamängd. Med dessa exempel vill jag 

enbart visa på andra möjliga alternativa tillvägagångssätt utan att för den skull 

säga att det ena är bättre än det andra.  
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Min underökning bygger till stor del på tolkning, både av texter som analyseras 

och av teorier. Rollen som undersökare sammanfaller med ett hermeneutiskt 

synsätt med rollen som tolkare. Eftersom inga tolkningar är förutsättningslösa är 

det viktigt att redogöra för tolkarens förförståelse (Sjöström 1994). Mina 

tolkningar påverkas naturligtvis av min egen personliga föreställningsram som 

jag skapat genom de erfarenheter jag gjort. Min egen föreställningsram är jag 

antagligen inte fullständigt medveten om själv och än mindre kapabel att 

formulera i text och jag anser det inte heller av intresse att utveckla frågan vidare 

här. En av de erfarenheter jag gjort som jag vet påverkar min föreställningsram, 

och därmed tolkningen, är den skolning som min utbildning på Internationella 

ekonomprogrammet utgjort. Skolning i mening att inlemmas i en företags-

ekonomisk föreställningsvärld. Vidare påverkas tolkningen av forumet för 

tolkningen – en magisteruppsats i företagsekonomi – och de speciella 

förutsättningar och krav som just detta forum medför. Förförståelse inbegriper 

även mer påtaglig kunskap och erfarenhet. För att kunna närma sig ett problem 

krävs viss sådan kunskap i ämnet, anser jag. Min kunskap kring det här 

problemet har jag dels skaffat mig genom min utbildning inom programmet, och 

då främst genom min tidigare c-uppsats, och genom fristående kurser i svenska 

språket vid Linköpings och Stockholms universitet.    

 

Denna undersökning bygger på en teoretisk referensram huvudsakligen från två 

områden: stilistisk/textlingvistisk språkvetenskap och strategic brand manage-

ment marknadsföring. Vad gäller den språkliga delen så kommer teorin till stor 

del från böcker som används som kurslitteratur i svenska språket vilket borde 

garantera en viss kvalitet i urvalet. Vad gäller varumärkesteorin så bygger även 

denna del på etablerade författare. Urde (1997) pekar i sin litteraturgenomgång 

på namn som Aaker, Keller, de Chernatony och Kapferer, vilka han anser vara 

tongivande inom varumärkesteorin. Även Melin (1997) återkommer till dessa 



Varumärke, kommunikation och språk  Metod 

 - 20 -

författare i sin litteratur genomgång. Ind (1990, 1997, 2001a 2001b) har skrivit 

mycket om corporate branding varför hans tankar får genomslag i den teoretiska 

referensramen (Ind har för övrigt föreläst på kurser både vid Stockholms 

universitet och RMI Berghs). Bland de svenska författare som märks i 

referensramen kan nämnas Melin (1997), Urde (1997) och Apéria (2001) vilka 

alla doktorerat med avhandlingar om varumärkesbyggande relativt nyligen.  

 

Genom min undersökning hoppas jag kunna bidra till någon form av 

språkbildning (se tidigare avsnitt) då jag ansluter mig till ett sådant 

forskningsideal. Denna undersökning visar endast på vad som gäller just i det här 

fallet, men förhoppningsvis kan den språkbildning, eller teoribildning, jag bidrar 

med vara av intresse även i andra fall och för andra undersökare såväl som 

praktiker. Genom att uppmärksamma frågan om sambandet mellan språk och 

varumärkesstrategi hoppas jag kunna väcka intresse för denna fråga hos andra 

och dessutom ge dem ett språk och begrepp som gör att de kan resonera kring 

denna och som kanske också kan påverka hur de väljer att handla. 
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KOMMUNIKATION 
 

Kommunikation är ett centralt begrepp i denna uppsats och ägnas därför ett eget kapitel. 

Kommunikation förbinder dessutom de båda andra teoretiska delarna, varumärke och språk. 

Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till de båda andra delarna och ge insikt i vad 

kommunikation är och hur det kan beskrivas. 

 

Vi talar om kommunikation i alla möjliga sammanhang och man gör det gärna 

även inom företagsekonomin och i näringslivet. Bristande kommunikation sägs 

vara orsak till en mängd problem. Vi studerar kommunikationseffekter och gör 

upp kommunikationsstrategier. Vi vinnlägger oss om att kommunicera effektivt 

med kunderna och personalen. Men trots den spridda användningen är det för 

den skull inte särskilt lätt att definiera vad kommunikation egentligen är: 

 

”Communication is one of those human activities that everyone recognizes but 

few can define satisfactorily.” (Fiske 1990 s 1) 

 

Kommunikation är ett begrepp som används inom de flesta discipliner och har 

följaktligen olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används. Det är 

dock av intresse för en vidare diskussion att ge en mer generell definition av 

begreppet och klargöra vad kommunikation egentligen betyder.  

 

”Att kommunicera betyder:  Att göra så att något blir gemensamt för många; att 

meddela, omtala, dela, utbyta; att förena, sammanfoga, rådfråga; att få del av, 

medverka i; att tala, samtala, befordra; att använda eller uppleva gemensamt; att 

ha umgänge med; samt, i den kristna religionen, att få del av Kristi kött och blod 

vid nattvarden” (Wilden 1987 s 123)  

 



Varumärke, kommunikation och språk  Kommunikation 

 - 22 -

Definitionen ovan är mycket vid och visar på bredden av användningsområden. 

Kommunikation kan dock även definieras mycket snävare: 

 

”Kommunikation = överförande av information från en individ (organism, 

system) (= sändaren) till en annan (= mottagaren)” (Linell 1982 s 14) 

 

Denna nästan matematiskt precisa definition kontrasterar mot Wildens yvigare 

definition på så sätt att Linell fokuserar på informationsöverföring och inte så 

mycket på formerna för den. Även Føllesdal et al (1986) definierar kommu-

nikation som informationsöverföring. Wilden (1987) påpekar att varje handling, 

varje paus, varje rörelse inom ett socialt system innehåller ett budskap och är en 

målsökande aktivitet. Information överförs alltså på många sätt. I denna uppsats 

kommer kommunikation fortsättningsvis syfta på överföring av information.  

 

Kommunikation delas ofta in i verbal och icke-verbal kommunikation 

(Hermerén 1991, Linell 1982). Med verbal kommunikation menas kommuni-

kation genom språk, alltså genom ord, men även de dövas teckenspråk hör till 

denna kategori. Den primära varianten av verbal kommunikation är det talade 

språket medan skriftsystemet (tillsammans med andra typer av tecken) utgör en 

sekundär variant. (Linell 1982) 

 

Den verbala kommunikationen använder sig av symboler, ord, som representerar 

ett visst fenomen eller en viss företeelse. För att kommunikationen ska lyckas 

förutsätts att parterna menar samma sak med ett visst ord. Detta innebär att vi 

måste vara medvetna om eventuella skillnader mellan oss själva och motparten. 

Författaren måste exempelvis beakta sin läsares bakgrund för att kunna skriva en 

text som förstås av läsaren på det sätt författaren avser. Det är först när läsaren 

tolkar texten mening uppstår, inte i texten i sig själv. När de bägge parterna 
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tillhör samma kultur, har samma bakgrund, har samma ålder et cetera är chansen 

större att budskapet tolkas av mottagaren på det sätt sändaren avsåg. (Fiske 

1990) 

 

Den icke-verbala kommunikationen kan delas in i paralingvistiska signaler, vilket 

betecknar ljud, ansiktsuttryck, gester med mera, som uppträder samtidigt med 

talet och förstärker det, och extralingvistiska signaler vilka är sådana som ligger 

utanför språket och är oberoende av det, till exempel klädsel, nysningar och 

dofter. (Linell 1982) Denna översiktliga uppdelning av kommunikations-

begreppet visas i figuren nedan: 

 

Talat språk Skrivet språk

Verbal

Paralingvistisk Extralingvistisk

Icke-verbal

Kommunikation

 
 

  

 

Distinktionen mellan verbal och icke-verbal kommunikation åskådliggörs genom 

följande påstående som även poängterar vikten av det icke-verbala: 

 

”Allt språk är kommunikation men bara en lite del av all kommunikation är 

språk” (Wilden s 136) 

 

Detta kan vara intressant att tänka på när man talar om kommunikation, annars 

riskerar man att förbise en stor del av kommunikationen. Exempelvis förmedlar 

en talare mycket mer information än det hon eller han säger – vem hon eller han 

är, vad hon eller han har på sig, vilken dialekt som talas et cetera – bidrar till att 

åhöraren bildar sig en uppfattning.  

Figur 2
Olika typer av kommunikation 
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Kommunikation studeras numera i en särskild vetenskap men har länge 

intresserat forskare. Bland annat har man velat systematisera kommunikations-

processen och skapa en fungerande terminologi. Kommunikationsprocessen 

beskrivs ofta genom en modell som den nedan. Denna modell togs 

ursprungligen fram på 1940-talet och har genom åren utvecklats i en mängd 

varianter, varav denna är en. (Fiske 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen visar hur ett budskap överförs från sändaren till mottagaren. 

Budskapet sänds via ett medium av något slag. Sändaren kodar budskapet genom 

att han låter sin tanke symboliseras av ord eller andra uttrycksmedel. Vilken form 

budskapet tar styrs i hög grad av kulturella och sociala faktorer. För att 

mottagaren ska kunna ta till sig budskapet måste hon eller han avkoda 

budskapet. Även denna process beror på kulturella och sociala faktorer. Här 

finns en risk att budskapet som sändaren skickade inte är det samma när det når 

mottagaren. Denna risk ökar med ökande brus. Brus är sådant som stör 

budskapet på vägen till mottagaren och gör budskapet svårare att avkoda. Bruset 

kan uppstå var som helst på vägen från sändaren till mottagaren och kan vara av 

teknisk natur såväl som av social eller någon annan natur. När mottagaren har 

nåtts av budskapet skickar han vanligen någon slags feedback till sändaren som 

en respons på budskapet. Denna feedback skapar i sin tur en reaktion hos 

sändaren, nu mottagaren av feedback. Om någon feedback uppstår eller ej beror 

till stor del på mediets möjlighet till återkoppling. (Fiske 1990) 

Feedback 

Kodning Avkodning
Sändare 

Brus

Budskap Mottagare

Figur 3
Kommunikationsmodell 

(Fritt efter Fiske 1990 s 7) 

Brus

Brus 
Reaktion

Medium
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VARUMÄRKE 
 

Detta kapitel redogör för vad ett varumärke är, varför det är intressant att bygga ett starkt 

varumärke och hur man bygger ett starkt varumärke. Särskild vikt kommer att läggas vid hur 

man kommunicerar ett starkt varumärke.  

 

Vad 
 

För att kunna föra en meningsfull diskussion om varumärken – vad de består av, 

varför de är viktiga och hur man gör dem värdefulla – måste vi först definiera 

vad ett varumärke är. Varumärke har definierats på olika sätt av olika författare 

och olika teoretiska skolbildningar. Den traditionella marketing management 

skolan ser oftast varumärket endast som ett av flera produktattribut (bl a Kotler 

1996), medan strategic brand management skolan har ett vidare synsätt och ser 

varumärket som ett värdefullt strategiskt verktyg.  

 

En ofta citerad definition (bl a Håkansson & Wahlund 1996), som även överens-

stämmer med det sätt som varumärke kommer att användas på i denna uppsats, 

är: 

 

”A successful brand is an identifiable product, service, person or place, 

augmented in such a way that the buyer or user perceives relevant, unique added 

values which match their needs most closely. Furthermore, its success results 

from being able to sustain these added values in the face of competition.” (de 

Chernatony och McDonald 1998 s 20) 

 

I definitionen ovan märks att varumärket kan symbolisera en mängd olika 

företeelser, men det viktiga är att det är någonting mer än t ex själva produkten – 
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produkten har utökats till att omfatta värden – det vill säga varumärket erbjuder 

mervärden. Följande citat illustrerar på ett konkret sätt vad mervärde kan vara: 

 

”It is not simply a crocodile sewn onto a shirt it is all the different things that the 

buyer thinks of as soon he sees the Lacoste symbol. These refer to the tangible 

attributes of the product as well as the more intangible, which may be either 

psychological or social.” (Kapferer 1997 s 25) 

 

Dessa mervärden måste dessutom vara uthålliga vilket innebär att 

varumärkesarbetet måste vara långsiktigt. Håkansson och Wahlund (1996) 

uttrycker detta genom att säga att ett varumärkes styrka är dess förmåga att skapa 

associationer och generaliseringar. 

 

Ett varumärke kan representera en produkt, produktlinje, eller ett helt företag. 

När varumärket representerar ett helt företag talar man om corporate branding. 

Corporate branding är ett ibland oklart begrepp som ofta hänger samman med 

corporate identity eller corporate image (Balmer 2001). Det som troligen gör begreppet 

så oklart är att det är så komplext. Det går djupare än en enskild produkt eller 

produkt linje – hela företaget med dess medarbetare är i fokus: 

 

“A corporate brand is more than just the outward manifestation of an 

organisation – its name, logo, visual presentation. Rather it is the core of values 

that defines it. The communication of those values is of course an important 

part of what an organisation is […]  for knowledge is often partial. The company 

that can communicate effectively helps ensure that its various audiences know 

what it does and what it stands for.” (Ind 1997 s 13)  
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Detta innebär att hela organisationen med dess medarbetare måste engageras 

och att arbetet måste ske inifrån och ut (Ind 2001b). Ind fortsätter diskussionen 

om vad corporate branding är genom att konstatera: 

 

”There are three core attributes that define the corporate brand as a distinct area: 

intangibility, complexity, responsibility.” (Ind 1997 s 3) 

 

Den immateriella aspekten har att göra med att organisationen är en abstrakt 

företeelse som i sig inte går att ta på. Det går att ta på deras produkter och den 

manifesterar sig genom attribut som dess lokaler, dess tillgångar och dess 

personal, men organisationen i sig går inte att ta på. Komplexiteten har som sagt 

att göra med att det är hela företaget som representeras vilket kan innebära olika 

verksamheter och marknader. Att representera hela företaget medför ett ansvar. 

Hela organisationen måste känna igen sig och kunna stå för det som sägs och de 

externa kontakterna som måste hanteras är många (Ind 1997).  

 

Corporate branding är vanligt bland tjänsteföretag och på industriella marknader 

där företagsnamnet ofta används som varumärke. Detta gör att många olika 

produkter kan dra nytta av en positiv image. Mervärdet för kunderna består då 

dels i den specifika produkten de köper och dels i att de köper den av just det 

företaget (de Chernatony & McDonald 1998). 

 

En stor del av litteraturen inom varumärkesteorin och även forskningen 

fokuserar på konsumentmarknader. Exempelföretaget i denna studie är dock ett 

business to business företag vilket innebär att deras kunder är andra företag och 

inte konsumenter.  
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Det hävdas ofta att en professionell inköpssituation är annorlunda än en privat. 

Det är viktigare att rätt beslut fattas då följderna är allvarligare vid ett felköp. 

Ofta är stora pengar inblandade och den som tar beslutet kanske till och med 

riskerar sin karriär vid ett felköp (Nilsson 2000). Andra utmärkande drag för 

professionella inköp är att beslut ofta tas av en grupp där olika viljor och olika 

kompetenser finns representerade och man lägger ned mycket tid på att fatta rätt 

beslut (de Chernatony & McDonald 1998, Kotler 1996). Den som tar 

köpbeslutet i ett företag är ofta en professionell inköpare som vet vad de vill ha 

(Kotler 1996). Den som säljer en vara eller tjänst till dem måste därför vara väl 

insatt i köparens strategi och förstå hur sin märkesprodukt kan underlätta för 

dem (de Chernatony & McDonald 1998).   

 

Varför 
 

Ett starkt varumärke kan ha fördelar både för köparen och säljaren. Det som 

kommer att diskuteras här är varför ett starkt varumärke är intressant för 

säljaren. Detta sammanfaller av naturliga skäl ibland med köparens intresse, men 

även om så är fallet så kommer vi här att se processen ur varumärkes-

innehavarens perspektiv. 

  

Målet med varumärkesbyggandet är att öka företagets brand equity, eller 

varumärkeskapital på svenska1. Varumärkeskapital kan definieras på följande sätt: 

 

”Brand equity is a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name 

and symbol, that add or subtract from the value provided by a product or service 

to a firm and/or that firm’s customers.” (Aaker 1991 s 15) 

                                         
1 Melin (1997, 1999) översätter brand equity till varumärkeskapital och i 
fortsättningen används termen varumärkeskapital. 



Varumärke, kommunikation och språk   Varumärke 
 

 - 29 -

 

”Brand equity visar den del av företagets eget kapital som härrör från 

varumärket, dess namn och symboler” (Apéria 2001 s 46).  

 

Varumärkeskapitalets tillgångar kan enligt Aaker (1991, 1996) vidare delas in i 

fyra kategorier: 

 

- Varumärkeskännedom 

- Varumärkeslojalitet 

- Upplevd kvalitet 

- Varumärkesassociationer  

 

För att öka företagets varumärkeskapital måste företaget aktivt arbeta med sitt 

varumärke – mer om detta under nästa rubrik. 

 

Företaget arbetar naturligtvis med att öka sitt varumärkeskapital för att kunna 

omsätta det till ökad vinst. Varumärkeskapitalet kan bidra till detta på flera sätt, 

varav några nu kommer att nämnas. 

VARUMÄRKES-
KAPITAL 

 
Namn 

Symboler

Varumärkeskapital ger värde 
till konsumenten genom att 
förbättra: 
 
- Tolkning och bearbetning 

av information 
- Förtroende i köpbeslutet 

- Tillfredsställelse vid 
användning 

Varumärkeskapital ger värde 
till producenten genom att 
förbättra: 
- Marknadsföringen 
- Varumärkeslojaliteten 
- Priser/marginaler 
- Märkesutvidgningar 

- Hävstångseffekt i 
distributionssystemet 

- Konkurrensfördel 

Kännedom 

Märkeslojalitet 

Kundupplevd 
kvalitet 

Varumärkes- 
associationer

Övriga juridiska 
varumärkestillgångar

Figur 4
Brand Equity 

(Aaker 1991 s 17, förf övers)
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Aaker (1991) har skapat en modell som visar hur varumärkeskapital skapar värde 

både för kunden och företaget. För företaget bidrar ett stort varumärkeskapital 

till lägre kostnader för marknadsföring, eftersom genomslagskraften är större när 

varumärket är känt och företaget kan dra nytta av synergieffekter. Lojala kunder 

utgör en viktig kundgrupp då de kräver mindre marknadsföringsinsatser och 

följaktligen är det billigare att sköta om befintliga kunder än att attrahera nya 

(Aaker 1996 och Apéria 2001). De kunder som är lojala mot varumärket är också 

lättare att behålla när konkurrenterna utvecklar sina produkter eller sänker priset. 

Ett starkt varumärke gör också att man kan ta mer betalt för produkten vilket 

ökar vinsten. Med ett starkt varumärke kan företaget introducera nya produkter 

under samma namn, vilket gör att kostnaden för att introducera dessa minskar 

och chansen för att lyckas är större. Liksom att vara känd hos konsumenter är 

det viktigt att vara välkänd hos sina distributörer, då man som känd och 

välrenommerad producent kommer att få vissa fördelar gentemot andra mindre 

välkända konkurrenter. Ett starkt varumärke innebär också en konkurrensfördel, 

då det har en stark position på sin marknad. Varumärket har mutat in en viss 

egenskap som sin, vilket gör det svårt för en konkurrent att ta sig in på just den 

positionen. (Aaker 1991)  

 

Att köpa en välkänd märkesprodukt eller tjänst ger köparen en viss trygghet. Om 

hans köp skulle visa sig vara felaktigt eller någon ifrågasätter hans köp, är det en 

trygghet att kunna luta sig mot en välkänd produkts goda renommé. På så sätt 

har varumärket en inverkan på köpprocessen. Jämför med uttrycket ”Ingen blev 

avskedad för att de köpte en IBM!” (Nilsson 2000, de Chernatony & McDonald 

1998).  

 

Tidigare har varumärket levt i skym undan på de industriella marknaderna, och 

den mån man arbetat med varumärket har de ofta skett på ett ostrukturerat ad 
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hoc-sätt, men varumärkesvård får större och större betydelse (Nilsson 2000). 

Fokus har tidigare varit på produktens kvalitet, personliga nätverk och på 

säljkåren (Melin 1997). De Chernatony & McDonald (1998) hävdar att 

varumärket är lika viktigt på en industriell marknad som på en konsument-

marknad. Professionella inköpare är inte alls, som det ibland hävdas, immuna 

mot emotionella argument (de Chernatony & McDonald 1998), särskilt inte när 

köpet avser komplicerade produkter eller involverar stora ekonomiska risker 

(Melin 1997). Det gör att det är ännu mer intressant att arbeta med att stärka sitt 

varumärke. Företag är ofta ovilliga att byta leverantör då det tar mycket tid i 

anspråk att hitta och utvärdera nya alternativ. Dessutom så oroar de sig för att 

den nya tjänsten eller produkten ska vara svår att anpassa till den nya situationen 

(de Chernatony & McDonald 1998). Detta innebär att märkeslojaliteten är hög 

på en industriell marknad, något som ytterligare ökar betydelsen av ett starkt 

varumärke då det kan fungera som en effektiv inträdesbarriär mot nya 

konkurrenter. 

 

Märkesutvidgningspotentialen, som Aaker nämner ovan, är särskilt viktig på en 

industriell marknad eftersom man där ofta använder företagsnamnet som 

varumärke – corporate branding (de Chernatony & McDonald 1998). Melin 

förklarar hur märkesutvidgningspotential fungerar: 

 

”Att utnyttja ett redan etablerat varumärke vid en introduktion av en ny produkt 

är både tids- och kostnadsbesparande eftersom konsumenterna redan känner till 

varumärket och vad det står för” (Melin 1997 s 7).  

 

Som vi sett ovan gör  det ingen större skillnad för varumärkesarbetet om 

företaget verkar på en industriell marknad eller på en konsumentmarknad, och så 

är alltså även fallet när det gäller varumärkesutvidgning.  
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Hur 
 

En modell som illustrerar processen med att bygga ett corporate brand är 

Varumärkespusslet. Denna modell visas nedan och beskrivs i texten i detta avsnitt. 

Modellen utvecklades av mig och Katarina Schmidt (2002) i vår C-uppsats. Den 

beskrivning som följer nedan bygger till stor del på det som sades i denna 

uppsats.  

 

Trademark, den juridiska definitionen av varumärket, är grunden i 

varumärkesarbetet. Är inte varumärket juridiskt skyddat kan arbetet med dess 

uppbyggnad komma att raseras (även genom varumärkesdegeneration (Urde 

1997)). På svenska skiljer vi som bekant inte mellan engelskans båda ord för 

varumärke, trademark och brand, där det förra endast betecknar namnet som 

också tillsammans med ett antal övriga attribut går att skydda juridiskt. I 

fortsättningen kommer varumärke att avse engelskans brand (enligt Urde 1997, 

det kommersiella varumärket) när annat inte uttrycks.  

 

Huvuddelen av varumärkesbyggande sker genom de pusselbitar som syns i 

mitten: Erbjudandet; Identitet; Kärnvärden, positionering och kommunikation; 

och Image.    

 

IDENTITETERBJUDANDET 

IMAGE

VARUMÄRKES-

KAPITAL 
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Figur 5 
Varumärkespusslet 

(Schmidt & Vestin 2002 s 24) 
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Företagets erbjudande, det vill säga de varor och tjänster det säljer, utgör en 

grundsten i dess varumärke. Varumärket måste vara kopplat till den fysiska 

produkten. Den fysiska produktkvaliteten är en av de viktigast orsakerna till ett 

varumärkes framgång (Aaker 1996). Erbjudandet ligger till grund för den 

uppfattning målgruppen skapar av varumärket. 

 

Identitet avser vid corporate branding företagsidentiteten. Företagsidentitet är 

ett begrepp som även förekommer inom andra teoriområden än 

varumärkesteorin, ofta inom organisationsteorin. Vanligen pratar man i 

varumärkessammanhang om varumärkets identitet, vilken då uppstår i skär-

punkten mellan företagsidentiteten och målgruppens identitet (Urde 1997).  

 

 

Företagsidentiteten däremot är ett bolags bild av sig själva, de mål man har, 

arbetssätt och kultur som genomsyrar företaget (Urde 1997). Aaker (1996) menar 

att ett corporate brand vanligen är starkt knutet till organisationen, eftersom ett 

corporate brand representerar dem som arbetar inom organisationen. Därmed 

blir det naturligt att varumärket byggs på de värden och den kultur som finns 

inbyggda i företaget. Syftet med en stark koppling till organisationen är att ge ett 

corporate brand trovärdighet. Dessutom kan kopplingen till organisationen 

fungera som en konkurrensfördel då det är svårare att konkurrera mot ett 

företagsnamn än mot ett enskilt produktvarumärke. (Aaker 1996) 

 

Konsumentens identitet

Varumärkesidentitet 

Organisationens identitet

Figur 6 
Märkesidentiteten som en spegling av 
organisationens och målgruppens identiteter  
(Urde 1997 s 289, förf berab) 
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Kärnvärden grundläggs genom företagets erbjudande och dess identitet 

tillsammans. Med utgångspunkt i erbjudandet och identiteten formuleras ett 

antal kärnvärden som då explicit uttrycker vad företaget står för. 

 

Positioneringen bygger på de kärnvärden som formulerats. Företaget 

positioneras på marknaden i förhållande till sina konkurrenter. Målsättningen 

med positioneringen är att positionera varumärket i målgruppens medvetande, 

det vill säga skapa ett utrymme för det och en bild av det (Ries & Trout 2001). 

 

“…positioning is not what you do to a product. Positioning is what you do to 

the mind of the prospect. That is, you position the product in the mind of the 

prospect.” (Ries & Trout 2001 s 3) 

 

Positionering är ett centralt begrepp i nästan all marknadsföringslitteratur och 

det finns olika tolkningar av det. Tolkningen ovan kallas ofta mental positio-

nering och kan jämföras med produktpositionering, som mer fokuserar på 

produkten i förhållande till konkurrenten. Gemensamt är dock att produkten 

eller varumärket måste relateras till konkurrenterna, om inte så talar man om 

dess image (se nedan). (Melin 1999)  

 

Kommunikationen, eller marknadskommunikationen, syftar till att förmedla 

positioneringen till målgruppen. Vad som ska kommuniceras avgörs av varu-

märkets kärnvärden och dess positionering, medan marknadskommunikation 

handlar om hur det ska sägas. Kundens bild av varumärket formas av en mängd 

kanaler och det är således viktigt att vara konsekvent i alla (Keller 1998). 

Naturligtvis formas även bilden av den faktiska produkten, vilket gör att de olika 

bitarna i pusslet måste hänga ihop för att nå önskad effekt. Utan kommunikation 

av varumärket och dess fördelar i någon form kan målgruppen omöjligt veta 
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något om varumärket och därmed inte heller ha någon relation till det 

(Håkansson & Wahlund 1996). Kommunikation är således nödvändigt för att 

åstadkomma varumärkeskapital. 

 

Image är målgruppens bild av företaget och varumärket och det som skapar 

varumärkeskapital. Målgruppen kan vara olika från fall till fall, men kan förutom 

kunder, befintliga eller potentiella, exempelvis bestå av ägare, leverantörer, 

arbetsmarknaden och de anställda. Att uppnå en önskad image är målet med 

varumärkesbyggandet, eftersom det är det som slutligen genererar vinst (se 

Aakers modell ovan). Image handlar både om att göra kunderna uppmärksamma 

på varumärket och om deras attityd till det.  

 

Varumärkesvård är den avslutande delen i varumärkespusslet. Det handlar om 

betydelsen av att arbeta långsiktigt och konsekvent med varumärket. I 

varumärkespusslet är varumärkesvård placerat som ett block mellan varumärket 

och varumärkeskapital, vilket visar att det är en avgörande del för att verkligen 

lyckas med att öka sitt varumärkeskapital. Om inte företaget är engagerat i 

varumärkesbyggandet i tillräcklig utsträckning kan ett annars lyckat arbete bli 

lönlöst. Enligt Håkansson och Wahlund (1996) måste företaget ta ansvar för sitt 

varumärke och det gäller alla funktioner inom företaget. Denna tanke framförs 

ihärdigt även av Ind (1990, 1997, 2001a, 2001b) och är en grundsten i det 

strategiska varumärkestänkandet (Urde 1997, Melin 1997). 

 
 



Varumärke, kommunikation och språk  Varumärke 

 - 36 -

Varumärkeskommunikation 
 

Som visas i varumärkespusslet är marknadskommunikation en av flera delar i 

arbetet med att skapa ett starkt varumärke. Eftersom det är ett pussel måste alla 

bitar i varumärkesbyggandet hänga samman. Marknadskommunikationen måste 

vara en integrerad del i varumärkesbyggandet. Konsekvent kommunikation och 

jämn produktkvalitet är en förutsättning för att varumärkesbyggandet ska lyckas 

(Håkansson & Wahlund 1996). 

 

Keller (1998 s 73) uttrycker marknadskommunikationens roll på följande sätt:  

 

”…to contribute to brand equity by establishing the brand in the memory and 

linking strong, favourable, and unique associations to it”.  

 

Kommunikationen kan ske på en rad olika sätt och genom en mängd kanaler. 

Kommunikation kan delas in i push- eller pullstrategier, där pushstrategier 

betecknar åtgärder där företaget aktivt söker upp målgruppen, till exempel 

personlig försäljning (produkten trycks ut till kunden). Pullstrategier syftar 

däremot till att få målgruppen att själva söka sig till varumärket (kunden dras till 

produkten), vilket ofta sker genom traditionella masskommunikationskanaler 

som reklam och PR. Keller anser att push- och pullstrategier bör blandas för ett 

lyckat resultat. (Keller 1998) 

 

Reklam syftar både till att påverka oss emotionellt och till upplysa oss genom 

rationella argument. Förhoppningsvis leder detta till en fördelaktig attityd till 

varumärket som i sin tur ska leda till handling, vanligen köp (Aaker & Mayers 

1987). Denna process visas i figuren nedan: 
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Reklam är traditionellt ett av de viktigaste kommunikationsverktygen och når en 

oerhörd omfattning. Som illustration kan nämnas att en amerikansk konsument 

utsätts för reklam till ett värde av tvåhundra dollar per person och år. En 

reklaminvestering på en miljon dollar motsvarar endast en halv cent per person 

och år. (Ries & Trout 2001)  

 

Oavsett vilka kanaler som används är det viktigt att de koordineras och att 

budskapet är konsekvent (Keller 1998). Detta bennämns ofta Integrated Marketing 

Communication eller totalkommunikation och definieras av Rossiter och Percy (1998) 

som  

 

(1) En lämplig kombination  av kommunikationsverktyg  

(2) Att ha gemensamma kommunikationsmål för varumärket som stödjer en 

övergripande positioneringsstrategi 

(3) Integration över tiden.  

 

Vid marknadsföringen av ett corporate brand är antalet kanaler större eftersom 

hela organisationen är inblandad (King 1991). Allt en representant för företaget 

säger eller gör påverkar mottagarens bild av företagets varumärke (Ind 2001a). 

Därför kan det vara svårt att koordinera kommunikationen av ett corporate 

brand, men det är som sagt mycket viktigt (Urde 1997). Hela organisationen, 

Information

Känslor 

Attityd Beteende 
Reklam- 

exponering 

Figur 7
En överblick över 

kommunikations/övertalningsprocessen 
(Aaker & Myers 1987 s 40, förf övers)
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från högsta ledningen och ner, måste engageras i varumärkesarbetet för att det 

ska lyckas, men detta är ofta en långsiktig process som kräver fungerande intern 

kommunikation (Bye 1999).  

 

För att öka varumärkeskapitalet kan ett antal enskilda kommunikationsmål sättas 

upp. Det kan vara att öka målgruppens kännedom om varumärket (brand 

awareness) eller påverka deras attityd till det (brand attitude). Kännedomen delas 

ofta in i brand recall (ung. spontan erinran) och brand recognition (ung. hjälpt 

kännedom). Vilken typ av kännedom som eftersträvas beror på när och hur 

köpbesluten tas. Kännedom om varumärket är nödvändigt för att kunna påverka 

målgruppens attityd till det. (Apéria 2001 och Rossiter & Percy 1998) 

 

Varumärkesattityd definieras av Rossiter & Percy (1998 s 120) som ”köparens 

uppskattning av varumärkets möjlighet att möta det aktuella behovet” (förf 

övers). Attityden till ett varumärke är ofta komplex men är viktig att påverka. 

Förutom att påverka attityd och kännedom kan även andra kommunikationsmål 

vara aktuella: att öka målgruppens efterfrågan av produktkategorin, att få dem att 

fatta köpbeslut, och att underlätta ett köp genom information. Kommunikations-

målen påverkar också valet av kommunikationskanaler då olika budskap gör sig 

bättre i olika media. (Rossiter & Percy 1998) 

 

Som tidigare sagts syftar marknadskommunikationen alltid, oavsett kommuni-

kationsmål, till att påverka målgruppens bild av varumärket – varumärkets image. 

En positiv image är detsamma som ökat varumärkeskapital då varumärkes-

kapitalet enligt Aakers modell (1991) utgörs av märkeslojalitet, märkeskännedom, 

upplevd kvalitet och märkes associationer (se s 29).  
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Varumärkespusslet visar att imagen påverkas både av företagets erbjudande och 

identitet. Då dessa två hänger samman och påverkar varandra ömsesidigt innebär 

det i förlängningen att varumärkets identitet är det som ger upphov till dess 

image. I en optimal situation är varumärkets image en spegelbild av dess 

identitet. Detta illustreras i Kapferers modell: 

 

 

Kommunikationen sker dock inte i ett vakuum utan påverkas av en mängd 

faktorer, både externa och interna. Som i andra kommunikationsmodeller (se 

kap. Kommunikation) påverkas budskapet av brus som i detta fall kan bestå av 

konkurrenternas kommunikation. Internt kan kommunikationen störas av 

opportunism, när organisationen inte är sig själv utan låter sig påverkas av vad de 

tror efterfrågas just nu, idealism, när organisationen påverkas av vad de vill vara, 

och av imitation, när man härmar en annan organisation. Alla dessa interna 

störningar hindrar målgruppen att uppfatta organisationens verkliga identitet och 

imagen blir således något annat än identiteten.   

 

 

Varumärkesidentitet

Andra inspirationskällor
 

• opportunism 
• idealism 
• imitation 

 

Signaler Varumärkes- 
image 

Konkurrens 
och  
brus 

Figur 8
Identitet och image 

(Kapferer 1997 s 93, förf övers) 

Sändare Media Mottagare 
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SPRÅK 
 

Detta är det sista av de teoretiska kapitlen och handlar om en typ av kommunikation, 

nämligen språk. Kapitlet består av två delar. Den första delen handlar om textanalys och 

redogör för några av de verktyg som kan användas för att beskriva, analysera och förstå det 

skrivna språket. Nästa del går igenom litteraturen för att se vad som sägs vara utmärkande 

för reklamspråk. 

 

Textanalys 
 

De två viktigaste distinktionerna när en text diskuteras är vad och hur, det vill 

säga textens innehåll kontra dess form (Liljestrand 1993). I den här uppsatsen 

behandlas enbart textens form. Ett välgrundat omdöme om en text bör bygga på 

en saklig analys av denna (Melin & Lange 1995). Detta är vad textanalys går ut 

på. Genom att analysera texten systematiskt kan ett sådant omdöme ges. 

 

Texten kan analyseras på olika språkliga nivåer (Liljestrand 1993). Även Melin 

och Lange (1995) ser texten som en konstruktion i flera nivåer, från fonem som 

är språkets minsta betydelseskiljande enhet, till texten som en helhet. De nivåer 

de nämner är i hierarkisk ordning: fonetisk, lexikal, syntaktisk, text, stilfigurer 

och komposition. Nedan följer en översikt av de olika analysnivåerna med 

undernivåer och exempel på möjliga kategoriseringar: 
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Analysnivå  Undernivå  Exempel 
Komposition  Perspektiv  

Specifik - ospecifik  
Stilfigurer  (Bilaga 2)  
Text   Textbindning  

Informationsstruktur  
Koppling 

Syntaktisk   Meningslängd  
Paratax – hypotax  
Fundament  
Höger-vänstertyngd  
Satsförkortningar  
Passivisering  
Satstyper  
Asyndes-poysyndes  

Lexikal   Ordens egenskaper  Abstrakt – konkret  
Lätta – svåra  
Korta – långa  
Inhemska – främmande 

Stilnivå  Arkaism, dialekt, talspråk, slang, 
jargong, fackord, Högtidlig, 
Poetisk, Vardaglig, vulgär  

Stilvalör   Intensiv – neutral  
Aktiv – passiv  
Positiv – negativ  

Frekvens   Vanliga – ovanliga, Nyord  
Ordklasser  
Ordens böjning  

Fonetisk  Klanger, alliteration, assonans, rim osv 
Rytm, frasering, betoning 

Tabell 2 
En stilistisk modell för språket 

(Melin & Lange 1995 s 15f) 
 

Den fonetiska nivån, eller de fonologiska elementen, har att göra med hur en 

text låter. De framträder därmed tydligast vid högläsning och är särskilt viktiga i 

lyriken. De saknar dock inte betydelse i bruksprosa för även när vi läser tyst 

uppfattar vi en rytm och ett tempo. (Liljestrand 1993) 

 

Fonologiska element kan vara satsmelodi, frasering och användandet av 

skiljetecken. Till stor del sammanfaller de med en av de andra nivåerna, nämligen 

stilfigurer, till exempel alliteration och assonans. Mer om detta senare.  
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Den lexikala nivån behandlar orden. Den berör ortografiska och morfologiska 

aspekter (dvs. stavning och böjningsform) men även ordförrådet. En stavning 

eller böjning som avviker från normen kan fungera som en stilistisk markör. 

Normen anses vanligen vara den form som anges i senaste upplagan av SAOL.  

 

Textens ordförråd kan enligt Melin och Lange (1995) diskuteras med avseende 

på ordens semantiska egenskaper, andra egenskaper som korta eller långa, 

inhemska främmande, ordens stilnivå och stilvalör, ordens frekvens i språket, 

ordens ordklasstillhörighet, och ordens böjning.  

 

Ordens ordklasstillhörighet säger en del om textens informationstäthet. Genom 

att mäta en texts nominalkvot fås ett mått på detta. Denna metod bygger på att 

innehållet i texter främst förmedlas genom substantiven och deras bestämningar. 

Nominaliseringar, när ett substantiv används istället för ett verbuttryck, och 

användandet av participer (t ex just ”användandet”) bidrar till att öka nominal-

kvoten och gör direkt texten mer svårläst och kompakt. Normalt är nominal-

kvoten i informativ text lite drygt 1,0 och text med lägre kvot verkar oftast 

pratiga medan texter med högre verkar tunga. (L. Melin 1992) 

 

En morfologisk aspekt av stor betydelse för hur texten uppfattas är 

användningen av passiva former. Detta kan mätas med passiviseringsgraden 

vilken fås genom att beräkna andelen passiva verb i förhållande till den totala 

andelen ord i texten. Passiviseringsgraden visar hur abstrakt och opersonlig en 

text är. Normalt för bruksprosa är en passiviseringsgrad på 1,676 procent. (Ledin 

1991) 

 
Ex. Buren beboddes av hamstern innan hamstern åts upp av katten.  

Jfr Hamstern bodde i buren innan katten åt upp den. 
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Den syntaktiska nivån behandlar meningsbyggnaden och berör meningarnas 

längd, struktur och komplexitet. Meningslängden är ett grovt mått på en hur svår 

en mening är. Hur komplex en mening är kan exempelvis analyseras genom att 

använda ett positionsschema där man ser hur mättad meningen är (Melin & 

Lange 1995). Ett viktigt strukturellt fenomen är den så kallade viktprincipen som 

säger att en svensk påståendesats normalt är konstruerad så att den är högertung. 

Det innebär att tunga och långa satsdelar placeras i slutet av meningen efter det 

finita verbet (Andersson 1993).  

 
Ex. Hamstern bodde [finit verb] i en bur i mitt rum innan den blev uppäten av katten 

 

Om mycket information presenteras tidigt i meningen blir den vänstertung vilket 

ofta betyder att fundamentet är långt.  

 
Ex. Den numera av katten uppätna hamstern [fundament] bodde i en bur i mitt rum. 
 

Genom att belasta läsarens korttidsminne uppfattas texten som svår. Även 

klyvningar mellan olika satsdelar (t ex subjekt-predikat, finit-infinit verb, verb-

objekt) som normalt står ihop belastar korttidsminnet. (L. Melin 1992) 

 
Ex. Hamstern [subjekt] som innan den blev uppäten av den onda monsterkatten 

verkligen gillade att springa i sitt hamsterhjul lever [predikat] numera lycklig i sin 

hamsterhimmel 

 

Ordföljden i meningarna går ibland även de ihop med vissa stilfigurer som berör 

användandet av konjunktioner (till exempel asyndes och polysyndes). Åter igen 

mer om detta senare.  
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Det bör göras en skillnad mellan grafiska och syntaktiska meningar, då många 

grafiska meningar inte utgör syntaktiska meningar. Det kan till exempel vara 

satsfragment där subjektet är underförstått eller fristående bisatser. Texten kan 

domineras av  huvudsatser och kallas då pararataktisk, i motsats till en 

hypotaktisk text som har många bisatser. Bisatserna kan ha olika 

underordningsgrad och desto fler underordningsgrader desto mer komplex 

mening. (Liljestrand 1993). 

 

Textnivån rör sammanbindningen av meningar till en text. Det handlar om 

olika typer av textbindning och om hur informationen presenteras (Melin & 

Lange 1995). Ofta börjas en mening med något känt (tema) som fungerar som 

ett avstamp till något nytt (rema). Det som var nytt i den föregående meningen 

är känt i nästa (remat blir ett tema) och därmed kan ytterligare ny information 

presenteras (rema). (Melin & Lange 2000) 

 
Ex. Jag hade en hamster. Den bodde i en bur. Buren stod i mitt rum. I mitt rum bodde 

det också en katt. Katten åt tyvärr upp hamstern.  

 

Detta kallas tema-remabindning eller temaprincipen. Det fungerar dock inte 

särskilt bra att endast använda denna typ av textbindning eftersom texten ganska 

snart kommer att sväva ut till nya områden. Istället kan alla meningar ha samma 

tema. 

 
Ex. Hamstern bodde i en bur i mitt rum. Hamstern blev uppäten av en katt. Hamstern 

bor numera i hamsterhimlen. 

 

Inte heller denna typ av textbindning går att använda i en hel text då författaren 

vanligen vill säga något även om ett annat tema. Om temaprincipen går ut på att 

göra remat till tema, tematisering, så finns det även en variant som går ut på att 
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göra tema till rema, rematisering. Detta beror på att vi vanligen föredrar att 

meningen inleds med känd information.  

 

Texten hålls även ihop genom att den har ett innehållsmässigt samband. Den 

handlar om en företeelse eller flera som på något sätt hänger ihop. Detta 

samband kan vara olika tydligt och ibland krävs kunskap om företeelsen för att 

se ur det hänger ihop. (Melin & Lange 1995)   

 

Texten kan vara mer eller mindre lättläst och en grov metod för att uppskatta 

detta är att mäta textens läsbarhetsindex (LIX, se även bilaga 1). LIX bygger på 

antagandet att långa ord och långa meningar är svårare att läsa. Även om detta 

inte alltid är fallet stämmer LIX oftast med den spontana uppfattningen läsaren 

får om en texts svårighetsgrad. (L. Melin 1992)   

 

Stilfigurer är ett samlingsnamn för olika retoriska effekter. De används för att 

skapa rytm och variation och bryter av det enformiga. Stilfigurer används oftare 

än man kan tro: vanliga samtal är fulla av dem. Trots de gamla grekiska namnen 

på stilfigurerna är de ofta praktiskt användbara. (Hedlund & Johannesson 1993) 

 

Stilfigurerna kan delas in i grupper efter den effekt de har på texten. De kan till 

exempel vara volymökande, kontrasterande eller spela på uttal av ljud (Melin & 

Lange 1995). Som tidigare nämnts så förekommer stilfigurer på olika analytiska 

nivåer. Vissa är fonologiska lekar medan andra har att göra med hur ord och 

satsdelar binds ihop. Ibland är textens komposition en del av en stilfigur. En 

redogörelse för de vanligaste stilfigurerna och de som är aktuella i analysen av 

texterna presenteras i bilaga 2.  
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Komposition är den mest övergripande nivån och behandlar textens struktur 

och perspektiv. En text kan vara specifik eller ospecifik. Med det menas olika 

hög grad av abstraktion både i fråga om ordval och meningsbyggnad. En specifik 

text presenterar en konkret situation för läsaren medan en ospecifik är mer 

allmän. Textens perspektiv är viktigt för läsbarheten. Utgår författaren från sig 

själv eller läsaren? Val av perspektiv yttrar sig bland annat genom vilken 

information man väljer att presentera först. (L. Melin 1992) 

 

Författarens och läsarens avsikt med texten är viktiga vid en textanalys då det 

först med bakgrund av detta textens ändamålsenlighet kan bedömas. Olika 

förhållanden mellan författare och läsare skiljer de olika genrerna från varandra 

och ger dem typiska drag. För att enkelt kunna överblicka texten används en 

matris:  
 

Skribentroll Skribentsyfte Läsarroll Läsarsyfte Medium 
Informatör, 
expert, 
myndighet, 
m fl  

Informativ, 
påverkande, 
direktiv, 
expressiv, m fl 

Allmänheten, 
experter, 
berörd, utvald, 
m fl 

Frivilligt eller 
tvång 
Kunskapssökning, 
användning , m fl  

Tryckt, desk 
top publishing, 
hemmagjord, 
etc.  

 
Tabell 3 

Textproduktionsmatris 
(Melin & Lange 1995 s 19) 

 
Matrisen är viktig eftersom vi både som läsare och författare är tränade att 

anpassa oss till situationen. Genom att placera den aktuella texten i matrisen tar 

vi reda på en hel del om den. (Melin & Lange 1995) 

 

När olika kvantitativa mått på en text beräknas är det värdefullt att kunna 

jämföra dessa med måtten för andra texter. Därför följer nu några jämförelsetal 

för de mått som presenterats ovan. Samtliga jämföreletal är hämtade från Melins 

och Strands (1989) Språk i siffror, som är en sammanställning av olika 

undersökningar (t ex Westmans Bruksposa). 
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 Barn- & 

Ungdomsböcker Skönlitteratur Dags- & 
veckopress Saklitteratur Facklitteratur

LIX 27 33 39 47 56 
Genomsnittlig  
meningslängd 
(antal ord) 

12 15 14 18 20 

Andel långa 
ord (%) 

15 18 25 29 35 

Tolkning Mkt lätt Lätt Medelsvår Svår Mkt svår 
 

Tabell 4 
Läsbarhetsindex 

(Melin och Strand 1989 s 3) 
 

Tabellen visar att såväl meningslängd som andel långa ord stiger när texttypen 

blir mer krävande och komplicerad. Det bör dock kommas ihåg att LIX endast 

fungerar som en fingervisare och kan ibland vara missvisande, men i allmänhet 

ger det en god vägledning 
 

 
Tabell 5 

Fundament 
(Melin och Strand 1989 s 22) 

 

Denna tabell visar den genomsnittliga fundamentlängden för olika typer av 

bruksprosa samt genomsnittet för bruksprosa totalt. Långa fundament bidrar 

som tidigare nämnts till att ge texten ett komplicerat intryck. Detta syns också i 

tabellen där tidningsspråk som ofta strävar efter att vara enkelt också har de 

kortaste fundamenten medan debatterande texter som till sin natur ofta är 

komplexa har längre fundament.  

 Broschyr Tidning Lärobok Debatt Totalt 
bruksprosa 

Genomsnittlig 
Fundamentlängd 
(antal ord) 

3,1 2,8 3,3 3,4 3,1 
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 Broschyr Lärobok Dagstidning Veckotidning Gymnasietext Talspråk
Substantiv 28,9 28,2 27,3 24,0 21,9 9,9 
Prepositioner 12,8 12,3 11,9 10,8 9,4 5,3 
Participer 1,2 1,2 1,1 1,4 0,9 0,4 
S:a 42,9 41,7 40,3 36,2 32,2 15,6 
Verb 16,5 15,3 16,7 18,3 18,9 20,3 
Adverb 7,6 8,1 9,2 9,1 9,7 18,8 
Pronomen 11,9 11,9 11,5 15,3 16,4 23,6 
S:a 36.0 35,3 37,4 42,7 45,0 62,7 
       
NQ 1,19 1,18 1,08 0,85 0,72 0,25 

 
Tabell 6 

Nominaliseringsgrad 
(Melin och Strand 1989 s 14) 

 
Nominaliseringsgraden i en text talar om hur stor del av textens ordförråd som 

utgörs av informationstunga ordklasser. En hög nominalkvot är som tidigare 

nämnts ett tecken på en informationstung text. I tabellen ser vi att talspråket är 

den typ som avviker mest från de andra. Detta beror troligen på att när vi talar 

med varandra förmedlas information även genom andra sätt än genom ord (mer 

om detta i kap. Kommunikation s 21).   

 

Reklamspråk 
 

I det förra avsnittet redogjordes för hur en text kan analyseras på ett systematiskt 

sätt. Detta avsnitt ägnas åt att se hur en viss texttyp, reklamtexter, är uppbyggda 

samt några rekommendationer om hur de bör vara uppbyggda. Genom att 

fördjupa oss i reklamspråk bildar vi en referensram som kan användas för en 

diskussion om exempeltexterna.  

 

Reklamlitteraturen presenterar en del råd för hur en annonstext bör utformas 

medan språklitteraturen undersöker hur annonserna verkligen är utformade. Som 

nämndes i problemdiskussionen möts dess två områden inte alltför ofta. Det 
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finns en uppsjö av böcker av varierande kvalitet om reklam men få av dem 

behandlar enligt mina efterforskningar den språkliga utformningen av texten i 

någon djupare mening. Språkvetare har inte heller varit särskilt intresserade av att 

fördjupa sig i reklamens värld. 1980 anordnade Språkvårdsgruppen, då under 

ledning av Sture Allén, en konferens med temat reklamspråk. Denna resulterade i 

ett antal artiklar i tidskriften Språkvård följande år. Dessa samt övriga svenska 

bidrag i ämnet reklamspråk jag funnit refereras nedan. Först presenteras dock ett 

antal utländska författares rekommendationer angående den språkliga utform-

ningen.  

 

Ett vanligt råd är att skriva enkelt (Macklin et al 1985). När Macklin et al i sin 

artikel undersöker sambandet mellan läsbarhet och erinran, omdömen och 

köpavsikt kommer de dock fram till att enklare texter inte ökar erinran, 

omdömen och köpavsikt. De konstaterar avslutningsvis att de inte funnit något 

stöd för den bland copywriters etablerade hypotesen skriv enkelt: 

 

”In short, ’keep it simple!’ is too simple when considering the complex processes 

involved in influencing consumers’ attitudinal judgements.” 

 

Rossiter och Percy (1998) konstaterar att när textmassan ökas från 50 till 250 ord 

minskar inte antalet som läser den. När texten är lång bör den dock kompletteras 

med punktstycken eller rubriker som märker ut produktens fördelar. En svensk 

undersökning (Dahlqvist & Westerståhl 1988) visar att en text med fler ord (över 

hundra) värderas högre av läsaren än en med färre ord men att den inte läs av 

lika många. Den högre värderingen förklaras med att man hinner utveckla fler 

intressanta argument och synpunkter med fler ord. 

 

Rossiter och Percy (1998) anser att trots att en mer svårläst text (med avseende 
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på långa meningar och ovanliga ord) blir lika väl ihågkommen av läsaren som en 

enklare bör texten i annonser vara enkel (korta meningar och en- och tvåstaviga 

ord). Detta då en svårläst text kan påverka läsaren vid första intrycket och få 

denne att avstå från att läsa annonstexten. Därför håller de fast vid rekom-

mendationen att skriva så enkelt som möjligt. Första intrycket av textens 

läsbarhet påverkas dock även i stor utsträckning av layout och design varför 

dessa är viktiga. Vidare rekommenderar Rossiter och Percy att texten bör vara så 

konkret och specifik som möjligt då detta har en positiv effekt på textens 

övertalningsförmåga.  

 

Mårtensson (1994) refererar till en studie där man jämfört om annonstexten var 

anpassade till målgruppen för den tidskrift där annonsen varit införd. Denna 

studie visar att något sådant samband inte finns utan att alla texterna är mycket 

enkla (med avseende på genomsnittlig meningslängd och andel långa ord). Att 

detta skulle vara en riktig taktik visar Mårtensson genom att hänvisa till en annan 

studie som visar att korta meningar koms ihåg bättre än långa och den ideala 

meningslängden är fem till åtta ord.  

 

Reklamspråkets syntaktiska komplexitet kontra mottagarens attityd till och 

minne av reklammeddelandet har även undersökts i en avhandling av Karin 

Holstius från 1981. Denna undersökning kom fram till att målgruppen har en 

negativare attityd till reklamtexter med sönderbruten syntax (mycket korta 

meningar, färre formord, stor andel adjektiv och adverb, liten andel verb). Vidare 

upplevdes reklamtexter med oregelbunden syntax som maskulina. Det visade sig 

också att reklamtexter med oregelbunden syntax är svårare att komma ihåg. 

Denna studie undersökte även copywriterns förmåga att uppskatta mottagarens 

attityd till och minne av texten, vilket visade sig vara svårt. Sammanfattningsvis 

kommer Holstius fram till att det är ofördelaktigt för marknadsföraren att 
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utforma texter med oregelbunden syntax. Detta gäller särskilt när kommuni-

kationsmålet är att påverka målgruppens attityd till produkten och när det är att 

öka målgruppens kunskap eftersom det visade sig vara svårare att komma ihåg 

texter med oregelbunden syntax.  

 

Holstius (1981) undersökning motsäger delvis de undersökningar som refereras 

av Mårtensson (1994). Holstius undersökning visar att texter med längre 

meningar koms ihåg bättre medan undersökningen i Mårtensons bok säger att 

korta meningar koms ihåg bättre. Det bör dock noteras att texterna i Holstius 

undersökning innehåller grafiska meningar som till stor del endast består av ett 

enstaka ord (i genomsnitt 3,5 ord), alltså färre än de fem som rekommenderas i 

den andra undersökningen. Dessutom sägs det ingenting om texterna i den andra 

undersökningen består av fullständiga syntaktiska meningar eller inte.  

 

När språkvetare analyserat reklamtexter har de ofta funnit att meningsbyggnaden 

är fragmentarisk och att så korta meningar som möjligt eftersträvats (Liljestrand 

1993). Liljestrand (1993) påpekar att reklamspråket utvecklat en del språkliga 

särdrag. Reklamspråket avviker gärna från den gängse stavningen, ibland genom 

att imitera talspråket och ibland genom ordlekar som anspelar på varumärkets 

namn. Som sagt är icke-satsformade meningar påfallande vanliga liksom korta 

meningar och hopningar av argument. Vidare används gärna utropstecken och 

tre-punktstecken. Upprepningar är vanliga och namnet upprepas särskilt ofta. 

Ordförrådet är fullt av positivt laddade ord, gärna adjektiv. Genom att använda 

personligt tilltal söker annonsen kontakt med läsaren. Slutligen använd stilfigurer 

flitigt. 

 

Den mest omfattande studien av svenskt reklamspråk gjordes av Gertrud 

Petterson i avhandlingen Reklamsvenska från 1974 som syftade till att ”fastställa 
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och närmare beskriva några karakteristiska drag i svenskt reklamspråk” (s 2). 

Studien finner att ”annonstexter i allmänhet utmärks av en okonventionell 

meningsbyggnad, av korta och enkla syntaktiska och grafiska enheter samt av en 

personlig ton” (s 147). Vidare är reklamtexter konkreta och beskrivande. Denna 

studie följdes 25 år senare upp av en ny studie (Haskå & Sandqvist 1999) där 

samma typ av material studerades (bil- och hygienvaruannonser). Där finner man 

att förekomsten av sönderbruten syntax har minskat men är fortfarande vanlig. 

Dessutom har den genomsnittliga meningslängden ökat. 
 

 Bil 1967 Bil 1999 Hygienvara 
1967 

Hygienvara 
1999 

Genomsnittligt 
antal ord per 
grafisk mening 

9,0 11,4 9,5 12,5 

Genomsnittligt 
antal ord per 
syntaktisk mening 

10,7 12,0 9,8 11,8 

Tabell 7  
Genomsnittligt antal ord per mening  

(Haskå & Sandqvist 1999 s 107) 
 

Reklamspråket 1999 använder sig inte i lika stor utsträckning som tidigare av 

frågor och personligt tilltal för att skapa kontakt, men fortfarande är 

konsumenten i centrum. Författarna föreslår att denna utveckling mot ökad 

skriftspråklighet hänger samman med den allmänna språkutvecklingen som visar 

att förenklingstendensen verkar ha avtagit från 1970-talet.  

 

Sture Allén (1982) konstaterar i en artikel att reklamspråket håller sig inom den 

språkliga normen, vilket han anser vara positivt. Denna åsikt delas av Manneberg 

(1981) som säger att reklamens språk är ”rentav konservativt” och ”bjuder på få 

innovationer”. Han säger också att reklamspråkets vilja att vara naturligt och 

lättillgängligt gör att vardagsspråk lätt smyger in. Dessutom finns en skräck för 

långa ord som leder till att dessa undviks och sammansättningar ibland skrivs 

med bindestreck. Sammanfattningsvis visar undersökningarna ovan att 

ambitionen att skriva enkelt oftast efterlevs.   
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MATERIAL 
 

I detta kapitel presenteras exempelföretaget Sandvik och den kampanj i vilken de annonser 

som är föremål för analys i denna uppsats ingår. Kapitlet kan ses som en bakgrund till nästa 

kapitel där annonstexterna analyseras. Vidare ger kapitlet information som är värdefull för en 

diskussion om texterna i samband med varumärkesstrategin. 

 

Sandvik är ett välkänt svenskt verkstadsföretag. Koncernen omsätter cirka 55 

miljarder kronor och har omkring 37 000 anställda. Företaget är mycket 

internationellt med representation i 130 länder. Ända sedan Sandvik grundades 

1862 har materialteknik varit koncernens utgångspunkt. Idag bedrivs 

verksamheten inom tre kärnområden: Sandvik Tooling, Sandvik Mining and 

Construction och Sandvik Specialty Steels. (www.sandvik.se)  

 

Sandviks affärsidé är följande: 

 

”Sandvik ska utveckla, tillverka och marknadsföra långt förädlade produkter som 

bidrar till att förbättra våra kunders produktivitet och lönsamhet. Verksamheten 

är i första hand koncentrerad till områden där Sandvik är, eller har möjlighet att 

bli, världsledande.” (www.sandvik.se) 

 

Denna idé förklarades och vidareutvecklades i ett samtal om Sandviks identitet 

med informationschef Per-Henrik Bergek (16/12 2002). Han betonade att 

Sandvik arbetar nära kunden och en stor del av produktutvecklingen sker i 

samarbete med kunden. Vidare sa han att man ”säljer på värde för kunden” 

genom att de produkter de köper av Sandvik leder till produktivitetsförbättringar 

för kunden. Snabb produktutveckling och stora investeringar i forskning och 

utveckling kännetecknar Sandvik vilket ska komma kunderna till del genom nya 



Varumärke, kommunikation och språk  Material 

 - 54 -

och förbättrade produkter. Att arbeta nära kunden har varit en drivande filosofi 

ända sedan företaget grundades vilket på den tiden var rätt ovanligt. Bergek 

betonar att Sandviks arbete i nära kontakt med  kunderna är  något som 

genomsyrar hela verksamheten inom alla bolag över hela världen.  

 

I Sandviks årsredovisning för 2001 återfinns rubrikerna ”Målinriktade Sandvik, 

Expansiva Sandvik, Produktiva Sandvik, Innovativa Sandvik och Globala 

Sandvik”. Det ligger nära till hands att tro att dessa i någon mån avspeglar den 

identitet Sandvik vill förmedla. Detta är dessutom teman som avspeglas i de 

utvalda annonserna. I en broschyr med namnet The Sandvik Identity – An 

impression of a group presenteras Sandvik och verksamheten. Den avslutas med en 

sammanfattning: 

 

”Sandvik’s business philosophy is based on a number of key concepts. Our 

objective is to be the leader in selected niches. Our products shall have high 

value content. We develop them in close cooperation with our customers. 

Quality is a guiding principle in everything we do. And we are a global player 

with the entire world as our domestic market. Our operations have been based 

on these cornerstones since the company was founded in 1862. It has been – 

and is – a successful concept.” (The Sandvik Identity – An impression of a 

group 1999 s 26) 

 

Denna beskrivning stämmer väl överens med affärsidén så som den presenteras 

ovan och med det informationschefen sa. Om även annonserna tas in i 

beräkning kan ett antal nyckelord som flitigt återkommer tas fram. Dessa är, utan 

inbördes ordning: 
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 Innovation,  

 Kundorientering,  

 produktivitet,  

 marknadsledare,  

 expansiva,  

 globala

 

Sandviks varumärkesarbete styrs av en koncernpolicy och man har utarbetat 

särskilda ”guidelines” för att stödja detta arbete. De flesta av bolagen som ingår i 

koncernen använder Sandvik i sitt namn. Koncernens kärnvärden har nyligen 

uppdaterats och ska följas av alla bolag. Under 2003 kommer Sandvik att 

intensifiera implementeringen av kärnvärdena internt. (Gunnarson & Jonson 

19/12 2002) Sandvik har under de senaste åren förvärvat ett antal nya bolag 

vilket tillfört en del nya varumärken. Detta är en orsak till att man uppdaterar sin 

varumärkesstrategi. (Lissåker 19/12 2002)  

 

Den aktuella kampanjen inleddes 1995 och har som mål att öka kännedomen om 

Sandvik. Den främsta målgruppen är den svenska finansmarknaden. Sandvik 

påpekar dock att det kan vara något missvisande att tala om en kampanj 

eftersom de ser mycket långsiktigt på sitt varumärkesbyggande. Annonsering är 

endast en del i kommunikationen som för övrigt bland annat består av personlig 

kontakt, såsom informationsmöten, Internet och en tidskrift. Syftet med denna 

kommunikation är att ”öka intresset för Sandviks verksamhet, mål/framtid och 

företagskultur”. Kostnaden för annonseringen sägs uppgå till tre till fem miljoner 

per år. Mediaval har varierat från år till år, men varje år har man annonserat i 

Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Affärsvärlden. Ibland har man även 

annonserat i Dagens Nyheter och Veckans Affärer. (Gunnarson & Jonson 19/12 

2002) 

 

Annonserna (bilaga 3) som analyseras har producerats av Sandviks reklambyrå 

Ehrenstråhle & Co som Sandvik haft ett långvarigt samarbete med. Ehrenstråhle 
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& Co kallar sig själva ”näringslivets reklambyrå” och är inriktade mot kunder 

som har andra företag som målgrupp. Det är en väletablerade reklambyrå med 

många stora svenska företag som klienter. Sandvik handhas av copywritern Per 

Ehrenstråhle, som också skrivit samtliga texter. (www.ehrenstrahle.se) 

 

I den utvalda kampanjen ingår fem helsidesannonser i färg. De fem annonserna 

påminner mycket om varandra och har en gemensam layout. Sidan domineras av 

en bild som symboliserar temat för respektive annons. Rubriken är ställd som en 

fråga (dock utan frågetecken) och är placerad i övre vänstra hörnet. Dessa är de 

fem rubrikerna: 

 

Visste du att… …Sandviks identitet bygger på unika varumärken 

…Sandvik pratar produktivitet på nästan alla språk 

…Sandvik förvärvat över 30 bolag på mindre än 10 år 

…Sandvik nått ett genombrott inom medicinteknik 

…Sandvik utvecklar mer än en ny produkt i timmen 

 

Längst ned i högra hörnet syns Sandviks logotyp och slogan (”Vi gör det 

möjligt”). Rubriken och logotypen bildar en diagonal tvärs över sidan. 

Brödtexten återfinns i det nedre vänstra hörnet och är uppdelad i två spalter. 

Texterna omfattar cirka tvåhundra ord och är uppdelade i fyra till sju stycken. I 

texterna är ett antal ord markerade i fet stil och i ett avvikande typsnitt. 

Huvuddelen av texten är satt i en antikva. Längst ned på sidan står Sandviks 

adress i liten stil. De bilder som syns i annonserna är ett fingeravtryck, några 

kinesiska tecken, ett fågelbo, ett ben med en röntgenplåt över och ett timglas. De 

är alla tydliga och klara. Troligen fångar de läsarens uppmärksamhet när de är så 

stora och iögonfallande. De fem annonserna visas i bilaga 3. 



Varumärke, kommunikation och språk   Textanalys 
 

 - 57 -

TEXTANALYS 
 

I detta kapitel analyseras texterna i Sandviks annonser med hjälp av de språkvetenskapliga 

verktyg som presenterades i kapitlet Språk. Först redogörs för gemensamma förutsättningar för 

de olika texterna samt några kvantitativa mått. Därefter analyseras varje text i detalj. 

Slutligen diskuteras alla texterna tillsammans och avslutningsvis presenteras ett antal 

omdömen om dem.  

 

Till att börja med kan det vara värdefullt att klargöra förutsättningarna för 

texten. I detta syfte är Melin och Langes (1995) produktionsmatris lämplig: 
 
Skribentroll Skribentsyfte Läsarroll Läsarsyfte Medium 
Expert Informativt, 

påverkande 
Allmänheten Frivilligt Annons 

  
Tabell 8 

Produktionsmatris för Sandviks annonser  
 

Texterna är författade av en professionell copywriter, således en expert. Då det 

rör sig om reklam kan det verka naturligt att skribenten vill påverka läsaren, 

vilket säkerligen även är sant i detta fall, men påverkan sker även genom 

information. Läsare är de som kommer i kontakt med den tidning annonsen 

publiceras i och som dessutom stannar upp och tar sig tid att läsa texten. Detta 

leder in på syftet med läsningen som i detta fall är helt frivilligt och bygger på 

intresse. Texten publiceras i dags- och veckopress med de tryck- och distri-

butionsmöjligheter det innebär.  

 

För att kunna jämföra dessa texter med normalvärden för andra typer av texter 

presenteras nu en del kvantitativa data för texterna i tabeller.  
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 1. 
Fingeravtryck

2. 
Tecken

3. 
Fågelbo

4. 
Ben 

5. 
Timglas Tillsammans

Stycken 7 6 5 4 6 28 
Syntaktiska 
meningar 13 13 15 13 13 67 

Grafiska 
meningar 19 19 17 15 18 88 

Genomsnittlig  
meningslängd 10,58 10,53 13,53 13,33 12,50 12,09 

Ord 201 200 230 200 225 1056 
Andel långa ord 38% 27% 36% 32% 33% 33% 
LIX 49 38 50 46 46 44 
Genomsnittlig 
fundamentlängd 2,47 3,39 2,20 3,83 2,62 2,90 

Andel ettords-
fundament 29% 38% 47% 46% 39% 40% 

 
Tabell 9 

Sandviks annonser i siffror 
 

Denna tabell visar att antalet syntaktiska meningar är färre än antalet grafiska 

meningar. Det innebär att en del syntaktiska meningar har delats upp i två eller 

ibland tre grafiska meningar. Det stämmer överens med vad Liljestrand (1993) 

och Petterson (1974) säger om att meningsbyggnaden är fragmentarisk. Detta är 

antagligen gjort i en strävan efter att hålla nere meningslängden samt som en 

rytmiserande åtgärd. Den genomsnittliga meningslängden (för grafiska meningar) 

är kort, ungefär som en barn- eller ungdomsbok. Även om texterna varierar lite 

sinsemellan så kommer ingen av dem ens upp till samma meningslängd som 

gäller för dags- och veckopressen. Texterna är ungefär lika långa, runt två hundra 

ord,  vilket är relativt långt för reklamtexter. Detta hänger troligen samman med 

att Sandvik vill informera målgruppen om relativt komplicerade ämnen vilket tar 

en del utrymme att uttrycka. Men enligt Dahlqvist och Westerståhl (1988) borde 

detta göra texterna mer uppskattade då de är intressantare än en kort text. 

Andelen långa ord är påfallande hög, nästan lika hög som i facklitteratur och i 

två texter högre. Detta påverkar LIX som därmed också blir högt. 
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Meningslängden karaktäriserar texterna som mycket lätt eller lätta, medan 

andelen långa ord ger att de är mycket svåra. Därmed hamnar LIX mellan 

medelsvår och svår, och för två texter mellan svår och mycket svår. Texterna 

passar alltså inte särskilt väl in i denna jämförelse på grund av avvikelsen i 

svårighetsgrad mellan meningslängd och andel långa ord. Fundamentlängden i 

dessa texter är kort, kortare än för bruksprosa i allmänhet och ungefär som i 

tidningar. Andelen ettordsfundament är också hög vilket också visar på texternas 

syntaktiska enkelhet.  
 

Ordklasser och nominaliseringsgrad 
% av tot 
antal ord 

1.Fingeravtryck 2.Tecken 3.Fågelbo 4.Ben 5.Timglas Tillsammans

Substantiv 29 20 27 21 29 25 
Prepositioner 11 8 12 9 14 11 
Participer 2 1 1 3 3 2 
S:a 42 29 40 32 46 38 
Verb 14 15 12 16 13 14 
Adverb 7 12 9 9 9 9 
Pronomen 10 12 7 7 3 8 
S:a 32 39 27 32 25 31 
       
NQ 1,31 0,74 1,48 1,00 1,84 1,23 

 
Tabell 10 

Ordklasser och nominaliseringsgrad i Sandviks annonser 
 

Denna tabell visar fördelningen av orden i texterna i ett antal ordklasser. Märk 

att alla ordklasser inte förekommer, till exempel adjektiv. Jag reserverar mig för 

dessa beräkningars säkerhet då det inte alltid är helt enkelt att klassificera orden. 

Andelen substantiv i dessa texter är ungefär lika stor som i annan bruksprosa 

(tabell 6 s 48). Detta gäller även prepositioner och participer. Därmed är 

summan för de nominala ordklasserna även den ganska lik bruksprosa, trots att 

summan varierar mellan de olika texterna. Andelen verb är lägre i dessa texter. 

Adverben är däremot ganska lika, men andelen pronomen är lägre. Således är 

summan av de verbala ordklasserna i dessa texter lägre än i bruksprosan. Detta 



Varumärke, kommunikation och språk  Textanalys 

 - 60 -

gör att nominalkvoten i texterna totalt blir hög, men den varierar mycket mellan 

texterna. En hög nominalkvot är ett tecken på informationstäthet. 

Nominalkvoter över 1,0 sägs vara tunga Det innebär att tre av de fem texterna 

skulle vara tunga medan en är pratig. Varje text diskuteras i detalj nedan, men de 

skiljer sig verkligen åt på den här punkten. En orsak till den höga nominalkvoten 

är den låga andelen pronomen vilket kan förklaras av att i reklamtexter upprepar 

man gärna namn (Liljestrand 1993) och ersätter dem alltså inte så ofta med ett 

pronomen.  

 

För att få en fördjupad bild av de olika texterna kommer de nu att gås igenom i 

tur och ordning. Analysen följer Melin och Langes (1995) stilistiska modell för 

språket (s 41) med de olika språkliga nivåerna. Exempel från de olika texterna 

anges inom parantes, men samtliga förekomster av en viss företeelse kommer 

inte att nämnas.  

 

Text 1: Fingeravtryck. På den fonetiska nivån märks rim (intryck-avtryck) och 

alliteration (välkända varumärken). På den lexikala nivån märks en del svåra ord 

(adderat), långa samansatta ord (snabbstålsverktyg) och en del fackord. Endast 

ett ord är böjt i passiv. Den största ordklassen är substantiv. De nominala 

ordklasserna överväger vilket ger texten än nominalkvot på 1,31, vilket är högt. 

På den syntaktiska nivån är meningarna ganska korta. Bisatserna är få. 

Fundamenten är korta. Nästan inga passiva konstruktioner används. 

Textbindningen består till stor del av tema-rema bindningar och hålls ihop 

genom led-familjen Sandvik-varumärke. LIX är högt men beror på många långa 

ord. Bland stilfigurerna märks anafor, klimax och alliteration. Kompositionen är 

specifik och perspektivet är läsarvänligt. 
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Text 2: Tecken. På den fonetiska nivån finns assonans (vår årliga). På den 

lexikala nivån märks en hel del fackord (produktivitet, logistiksystem, 

tillverkningsresurser), två talspråks markörer (ju, faktiskt), jargong (tillgodose 

användarens önskemål) och poetiska ord (vårt klot). Substantiv är den största 

ordklassen, men andelen verbala ord överväger ändå vilket ger texten en 

nominalkvot på 0,74 vilket anses pratigt. På det syntaktiska planet är meningarna 

ganska korta. En hel del satsförkortningar märks. Ett antal bisatser finns, fler än i 

förra texten, men denna text domineras trots det av huvudsatser. De bisatser 

som finns är av första underordningsgraden. Två meningar är vänstertunga då de 

inleds med bisatser. Det finns inga passiva konstruktioner. När det gäller 

textbindningen hålls texten samman av ledfamiljen språk-värld-kund. Tema-rema 

bindning finns liksom temaupprepning. LIX är rätt lågt och ger en rättvisande 

indikation om textens läsbarhet. Bland stilfigurerna finns en liknelse. 

Kompositionen är både konkret (början) och abstrakt (mitten). Perspektivet är 

oklart. Texten har en cirkelkomposition då den inleds med ”språk”  och avslutas 

med samma ord.   

 

Text 3: Fågelbo. På den fonetiska nivån finns alliteration (satsar Sandvik, sedan 

slutet, ledande leverantörer) men annars är den inte så rytmisk som de andra 

texterna. På den lexika nivån finns ett främmande ord (parenting), jargong 

(omfattande stöd genom att tillföra resurser), fackord (organisk tillväxt, 

konjunkturcykel, skalfördelar), formella ord (således), samt en hel del långa 

samansatta ord. Substantiv är den största ordklassen även i denna text, som även 

har många prepositioner, men få verb och pronomen vilket ger den en mycket 

hög nominalkvot (1,48). På den syntaktiska nivån är meningarna ganska korta, 

trots att de är de längsta av de fem texterna. Några bisatser finns men texten är 

ändå parataktisk. Fundamenten är korta och meningarna är högertunga. 

Positionsschemat är inte särskilt fullt. Dock finns det många bestämningsord. 
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Nästan alla meningar utgörs av fullständiga satser. Inga passiva konstruktioner 

finns. Textbindningen innehåller både tema-remabindingar och temaupp-

repningar. Texten hålls samman genom ledfamiljen tillväxt-förvärv-företag. 

Textbindningen är tät genom sammanhållet tema och referentkoppling. Bland 

stilfigurerna finns klimax och ellips. Kompositionen är specifik men perspektivet 

är oklart. 

 

Text 4: Ben. På den fonetiska nivån finns inte mycket att hämta då denna text 

har färre fonologiska element än de andra. Ett fall av alliteration märks dock. På 

den lexikala nivån återfinns en talspråksmarkör (ju), en del fackord 

(nischtänkande, mervärde) och jargong (omsättningen ligger på). På den 

syntaktiska nivån märks endast ett fåtal bisatser så texten är parataktisk. En del 

fundament är ganska långa men resten är korta vilket gör att den genomsnittliga 

fundamentlängden är låg. Meningarna är korta med en del satsfragment. De är 

högertunga och har många bestämningsord till nominalfraserna. Inga passiva 

former finns. På textnivån finns ingen tydlig ledfamilj som binder ihop texten. 

Textbindningen består ofta av tema-remakopplingar. LIX är även i denna text 

missvisande högt på grund av de många långa orden. En del stilfigurer finns i 

texten (exclamatio, paronomasi). Kompositionen är specifik med detaljerat 

ordförråd. Kompositionen är cirkelliknande då texten börjas och avslutas med 

att tala om människor.  

 

Text 5: Timglas. Det fonetiska planet är fullt av rytmiska stilfigurer, 

tempoökande (asyndeton, ellips) och rimmande (alliteration). På det lexikala 

planet finns en del fackord (kundvärde, kvalitetssäkring, specilaistkompetens), 

många långa sammansättningar, och en del nästan arkaiserande (med fog säga, i 

reda tal). Även förekomsten av räkneord är hög vilket bidrar till det detljerade 

intrycket. På det syntaktiska planet märks att meningarna är korta, men en del 
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bisatser förekommer och även av andra underordningsgraden. LIX är högt på 

grund av många långa ord. Bland stilfigurerna märks en liknelse, klimax och 

sentens. Kompositionen är specifik på grund av många bestämningar och 

detaljerade ord. Texten är skriven ur ett läsarperspektiv. 

 

Den parataktiska karaktär som alla texterna uppvisar bidrar tillsammans med de 

korta fundamenten till att göra texterna syntaktiskt enkla. Detta visar sig även i 

att meningarna oftast är högertunga, vilket är normalt för en svensk mening och 

underlättar för korttidsminnet. Däremot har alla texterna en stor del långa ord 

och relativt hög nominal-kvot. Detta är tecken på informationspackning, då de 

nominala ordklasserna bär mer information än de verbala. Texterna borde alltså 

upplevas som tunga, men det gör de inte då syntaxen är så enkel. Dock skiljer 

texterna sig åt sinsemellan på denna punkt trots att de annars är rätt lika. Varken 

ortografin eller morfologin avviker från den gängse normen, förutom på ett ställe 

då fel genus används, vilket inte ska ses som en stilistisk markör utan som ett 

misstag.  

 

Dessutom finns det i alla texterna en del sönderbruten syntax där syntaktiska 

meningar delats upp i flera grafiska (satsfragment). De höga lixvärden som de 

flesta texterna har beror på att de innehåller så många långa ord snarare än 

meningslängden, som är relativt kort. I en jämförelse med andra texter inom 

genren reklamspråk så följer dessa normen rätt väl då de visar prov på 

sönderbruten syntax och är överhuvudtaget syntaktiskt okomp-licerade. 

Däremot så bryter denna författare mot den gängse normen att skriva enkelt då 

han inte avskräcks alls från långa ord. Meningslängden korresponderar väl med 

vad som är vanligt i reklamspråk, men vilket är betydligt kortare än inom andra 

genrer.  
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En annan viktigt orsak till att texterna känns enkla trots de långa orden och 

informationstätheten är perspektivet som för det mesta utgår ifrån läsaren. 

Perspektivet yttrar sig genom att texterna inleds med information kan antas vara 

intressant för läsaren och skribenten presenterar informationen i en ordning som 

är lätt att följa. Vidare är texterna specifika vilket också gör dem lätta att ta till 

sig. Man talar till exempel direkt om Sandvik och inte om företag i allmänhet. 

Detta är också naturligt med tanke på textens syfte som är att informera läsaren, 

som inte har några särskilda incitament att läsa texten förutom sitt eget intresse 

för den. Vi ser alltså här hur de situationsbundna förutsättningarna för texten 

avspeglas i textens komposition. Dock finns vissa mer abstrakta inslag när man 

faller in i någon slags ekonomisk jargong. Huruvida detta gör texterna nämnvärt 

mer svårbegripliga beror naturligtvis på mottagarens förkunskaper. Att texterna 

är specifika beror också på att de ofta är detaljerade. Substantiven byggs ut med 

bestämningar och ligger på en semantiskt specifik nivå.  

 

Avsaknaden av passiv och nominaliseringar bidrar till att texterna känns 

informella. På några ställen används personligt tilltal, men det är inget som 

kännetecknar dessa texter, till skillnad från vad Petterson (1974) fann i sin 

undersökning. Ibland ligger ordförrådet nära talspråkets med markörer som ”ju” 

och ”faktiskt”. Det inslag av ekonomisk jargong som återkommer då och då 

fjärmar dock texterna från det vardagliga, tillsammans med förekomsten av 

fackord. En bidragande orsak till texternas ledighet är även här den enkla 

syntaxen.  

 

Textbindningen är i alla texterna stark och texten hålls samman med hjälp av 

ledfamiljer som referenter. Tema-remabindning liksom temaupprepning är 

vanliga sätt som informationen presenteras på och meningarna hålls samman. I 

och med att inga logiska hopp uppstår då textbindningen är tät guidas läsaren 
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genom texten utan att behöva anstränga sig själv alltför mycket.   

 

Genom att utnyttja stilfigurer åstadkommer författaren en hel del fonetiska 

effekter vilka främst visar sig vid högläsning. Alliteration och assonans ger med 

små medel en fonetisk effekt. Texterna har även en naturlig rytm som gör dem 

lättare att läsa. Förekomsten av stilfigurer, som liknelser, klimax och ordvitsar, 

signalerar att författaren även vill nå läsarens emotionella sida och inte bara den 

rationella. Den senare klarar sig med ett korrekt språk, medan den emotionella 

också behöver tycka om språket för att tilltalas av texten. Det sätt på vilket 

stilfigurer används i dessa texter gör att de känns snabba och lätta. Detta sker 

genom de fonetiska effekterna som märks särskilt tydligt vid högläsning. Prova 

gärna själv och notera då rytmen.  

 

Sammanfattningsvis är texterna lediga och informella i tonen och innehåller 

mycket information. De är konkreta men samtidigt snabba och lätta.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

I detta kapitel återknyts först till uppsatsens syfte. Därefter följer ett avsnitt om Sandvik och 

språk som bygger på kapitlen Material och Textanalys. Språkets roll i varumärkesbyggandet 

diskuteras i nästa avsnitt. Slutligen presenteras de slutsatser jag kommit fram till 

 

 

Syftet med uppsatsen som det presenterades i inledningen är följande:  

 

…att undersöka hur varumärkesstrategin speglas i den språkliga utformningen av 

ett företags annonser.  

 

För att nå detta syfte formulerades tre frågor som när de besvarats skulle hjälpa 

till att uppfylla syftet. Dessa frågor är följande: 

 

- Hur är de utvalda texterna uppbyggda med avseende på ordval, syntax och 

komposition samt andra språkliga variabler? 

 

- Kan de språkliga karaktäristika som framkommer i en textanalys av de 

utvalda texterna kopplas till varumärkesstrategin? 

 

- Vilka språkliga kännetecken kan sägas vara förenliga med vissa 

positioneringsstrategier och kärnvärden samt en viss identitet? 

 

Den första frågan besvaras genom den textanalys som presenterades i 

föregående kapitel. Genom denna analys framgår bland annat att texterna har ett 

tungt ordförråd men att syntaxen är enkel, samt att kompositionen tillsammans 

med stilfigurer gör texten lätt att läsa.  
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Den andra frågan besvaras i en jämförelse mellan textanalysen och de teman som 

är återkommande i Sandviks varumärkesstrategi. Denna jämförelse följer i nästa 

avsnitt, Språk och Sandvik. Detta avsnitt innehåller även en genomgång av de 

språkliga faktorer som funnits vara förenliga med vissa positioneringsstrategier 

och kärnvärden samt en viss identitet. Därmed är även den tredje frågan 

besvarad.  

 

Det andra avsnittet i detta kapitel, Varumärkesbyggande och språkets roll, bygger 

på det som framkommit i det förra avsnittet och i kapitlet Textanalys. Här 

undersöks relationen mellan varumärkesstrategi och språk och diskuteras kring 

uppsatsens syfte, hur varumärkesstrategin speglas i den språkliga undersökningen 

av ett företags annonser.  

 

Det sista avsnittet redogör för de slutsatser som jag kommit fram till genom 

denna undersökning i relation till teorier kring varumärkesbyggande.  

 

 

Språk och Sandvik 
 

I textanalysen framkom bland annat att trots att texterna innehåller många långa 

och ibland svåra ord är de enkla tack vare sin okomplicerade syntax. Ordvalet, 

med avseende både på ordklass och egenskaper, innebär att mycket information 

ryms i texterna. Genom att inne-hålla vissa talspråkliga drag och genom 

frånvaron av passiviseringar och nominaliseringar blir texterna informella. De är 

vidare skrivna på ett sådant sätt att de är snabba och lätta vilket bland annat 

beror på deras rytm. Både det detaljerade ordvalet och den specifika 

kompositionen gör texterna konkreta. 
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Genom att systematisk analysera språket på olika nivåer framgår det alltså att 

texterna i Sandviks annonser är: 

 

 Informativa  

 Lediga och informella 

 Snabba och lätta 

 Konkreta

 

Säger då den språkliga utformningen något om vem eller vad Sandvik är? 

Genom att texterna har vissa egenskaper så kan vi anta att dessa påverkar 

läsarens uppfattning även om Sandvik. Textens innehåll och form samspelar 

med varandra när läsaren bearbetar texten (relatera till kodning och avkodning i 

kommunikationsprocessen). Formen, de språkliga egenskaperna, är ett budskap i 

sig. Om diskrepansen mellan innehåll och form är för stor bidrar detta till ett 

brus.  

 

Genom att studera Sandviks informationsmaterial samt vid övriga kontakter med 

dem återkom ett antal teman. Dessa är en del av Sandviks varumärkesstrategi 

och talar om hur Sandvik vill att vi ska uppfatta dem (image) samt hur de 

uppfattar sig själva (identitet). Dessa teman återkommer i de annonser som 

studerats och utgör därmed innehållet i annonserna – till skillnad från 

annonsernas form som diskuterades ovan. De teman som återkommer är: 

 

 Innovation 

 Kundorientering 

 Produktivitet 

 Marknadsledare 

 Expansiva 

 Globala

 

Hur stämmer då innehåll och form samman i dessa annonser? Speglas dessa 

teman i varumärkesstrategin i den språkliga formen? Detta kommer nu 

diskuteras genom att jämföra dessa teman med intrycken från textanalysen. Det 
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kan ibland vara svårt att inte låta textens innehåll påverka bedömningen av dess 

form. Genom medvetenhet om problemet har jag försökt undvika detta. Då det 

är omöjligt att undvika att en tolkning påverkas av min egen föreställningsram 

inleds varje stycke med ett antal associationer jag har till varje begrepp för att på 

så sätt medvetandegöra läsaren på vad jag lägger in i begreppen. 

 

Innovation handlar om att vara snabb med nya idéer. Att inte sitta fast i gamla 

mönster. Att vara nyskapande. Texterna i annonserna är som sagt snabba och 

lätta i tonen, dels genom stilfigurer men även genom rytm. De fragmenterade 

satserna drar upp tempot samtidigt som de avviker från den grammatiska 

normen. Ordförrådet är blandat men i huvudsak konventionellt med många 

tyngre fackord tillsammans med mer vardagliga ord. Genom att undvika tyngre 

former av orden och genom enkel syntax hålls tonen informell. Texternas lätthet 

och ledighet går hand i hand med innovation, däremot motsägs det till viss del av 

ordförrådet som är något tung, men trots det kan texterna i sin form sägas 

förmedla en bild av ett innovativt företag. I vilket fall så motsägs inte den bilden 

genom språket. 

 

Kundorientering handlar om att vara nära kunden och skapa värde för kunden i 

samarbete med kunden. Tillsammans. Vi finns där för dig. Texternas ledighet 

och informella karaktär passar väl ihop med kundorientering. Texterna skapar 

inget avstånd till läsaren genom formaliserande drag som passiv och 

nominaliseringar. Tvärtom används ibland ett personligt tilltal som kompletteras 

av vissa talspråkliga drag. Vidare är perspektivet läsvänligt. Den som har skrivit 

texten bryr sig uppenbarligen om att läsaren ska förstå och följa med. 

Stilfigurerna som används gör texten mer tilltalande och även lättare att läsa. 

Texten är alltså ingen grå byråkrat med långa fundament och krångliga bisatser, 

utan texten är en vän, någon som bryr sig om och vill vara till lags och till och 
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med roa. Textens språkliga utformning förstärker alltså budskapet om Sandvik 

som ett kundorienterat företag.  

 

Produktivitet handlar om att göra saker rätt. Beslutsamhet och kraft. 

Effektivitet och ackord. Texterna kan sägas vara produktiva såtillvida att de 

förmedlar mycket information med små medel, vilket visas av deras (de flestas) 

höga nominalkvot. Däremot är de lätta snarare än kraftfulla. Detta varierar dock 

mellan texterna: Text 1 Fingeravtryck inleder kraftfullt med korta självsäkra 

satsfragment. Text 2 Tecken inleder liksom de andra mer modest och 

avvaktande. Det tunga ordförrådet med många fackord skulle visserligen kunna 

förmedla en känsla av professionalism men orden är ofta långa och lite krångliga 

vilket inte är särskilt produktivt. Produktivitet är inget som direkt förmedlas 

genom det sätt Sandviks texter är uppbyggda. 

 

Marknadsledare handlar om att vara störst, bäst och vackrast. Förtroende och 

trygghet. Självsäker. Texternas ordförråd vittnar om kunskap genom före-

komsten av fackord och ekonomisk jargong. Genom att tala om logistiksystem, 

skalfördelar och konjunkturcykler visar man att man förstår marknaden och vet 

vad man talar om. Man skaffar sig ett övertag gentemot en mindre informerad 

läsare, men vinner kanske respekt hos en jämlike. Informationstätheten överöser 

läsaren med intryck. Tillsammans med den specifika kompositionen gör det att 

läsaren lätt imponeras av Sandvik – det finns ju till och med siffror som visar 

precis hur bra man är. Den språkliga utformningen, främst med avseende på 

ordförrådet, förstärker bilden av Sandvik som marknadsledare.   

 

Expansiva handlar om att växa, om utveckling, om framsteg. Med hjälp av den 

specifika kompositionen visas för läsaren hur snabbt just Sandvik växer och hur 

det går till. De karaktäristiska drag för de olika texterna som framkommit genom 
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textanalysen ger inte mycket stöd för en jämförelse med ”expansiva”. Det är 

därför svårt att säga något om detta tema utan att komma alltför nära textens 

innehåll. Därmed kan det inte avgöras huruvida temat expansiva stöds av den 

språkliga utformningen eller ej. 

 

Globala handlar om att finnas överallt. Världsvan och världsomspännande. Ett 

språkligt drag som på ett kanske väl uppenbart och kanske lite sätt skulle kunna 

förmedla en bild av ett globalt företag är förekomsten av främmande ord. Dessa 

uteblir dock nästan helt. Texterna visar inte heller upp några andra drag som 

direkt kan kopplas till temat globala och inte heller har de några drag som 

motsäger bilden av Sandvik som globala 

 

Sammanfattningsvis speglas Sandviks varumärkesstrategi tämligen väl i den 

språkliga utformningen av deras annonser. Den språkliga formen stödjer dessa 

teman: innovation, kundorientering och marknadsledare. Temat produktivitet 

förmedlas däremot inte genom texten. När det gäller de två sista, expansiva och 

global, har jag funnit det svårt att hitta några språkliga karaktäristika som kan 

stödja eller stjälpa dem. Dessa ord har jag funnit svåra att hantera utan att 

komma för nära språkets innehåll, istället för formen vilket är undersökningens 

syfte.  

 

Genom denna genomgång av de teman som återkommer i Sandviks 

varumärkesstrategi har vi sett om de stöds eller stjälps av den språkliga 

utformningen. Vissa språkliga drag verkar passa bättre överens med vissa 

egenskaper eller värderingar hos varumärket än andra. De drag som framkommit 

i analysen av de aktuella texterna kan sägas stödja vissa typer av varumärken och 

varumärkesstrategier: 
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Informativa texter, med avseende på informationspackning, stödjer ett seriöst 

och sakligt varumärke. Beroende på textens svårighetsgrad växlar intrycket av 

informationstätheten. Är texten både svår och informationstät stödjer den 

troligen ett formellt och allvarligt varumärke, medan en lätt och informationstät 

text kan stödja ett varumärke som är sakligt men för den skull inte stelt.  

 

Lediga och informella texter, med avseende på tilltal, syntax och morfologi, 

stödjer vänliga och förtroliga varumärken. Om texten är både informell och 

okomplicerad stödjer den antagligen också ett undervisande och hjälpande 

varumärke. Det informella draget kan verka förtroendeskapande eller 

ungdomligt beroende på textens ordförråd.  

 

Snabba och lätta texter, med avseende på syntax och rytm, stödjer ett 

innovativt och framåt varumärke. Beroende på ordförrådet upplevs det rytmiska 

förmodligen olika stark. En egentligen poetisk frasering kan gömmas bakom 

fackuttryck och långa, svåra ord, medan den med ett annat ordförråd skulle vara 

markant.   

 

Konkreta texter, med avseende på abstraktionsnivå i ordvalet och ett specifikt 

perspektiv, stödjer ett informativt och sakligt varumärke. När syftet är att 

informera om en specifik företeelse är troligen även perspektivet specifikt. Detta 

är antagligen fallet i de flesta informerande annonser som inte tjänar något på att 

informera om en allmän företeelse. Ett varumärke som är exempelvis 

drömmande istället för sakligt använder sig troligen inte heller av informerande 

texter. 

 

När det gäller de enskilda språkliga dragen, som exempelvis korta fundament, är 

det svårt att säga något generellt då de först i sitt sammanhang säger något om 
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texten som en helhet. Visserligen är en del drag, som just korta fundament, en 

viktig orsak till varför en text upplevs på ett visst sätt, i det här fallet enkel. I 

exemplet med Sandviks annonser ser vi att en hög nominalkvot inte automatiskt 

gör texterna tunga utan denna effekt motverkas av andra drag, som rytmiserande 

stilfigurer och korta meningar. Hela texten måste således analyseras för att man 

ska kunna skapa sig ett helhetsintryck. Detta kan senare jämföras med företagets 

identitet, kärnvärden eller positioneringsstrategi för att se om varumärkes-

strategin speglas i den språkliga utformningen.  

 

 

Varumärkesbyggande och språkets roll 
 

Kommunikation är en komplex process där många variabler spelar in, såväl 

sociala, tekniska som kulturella, och kan vara av både verbal som icke-verbal sort 

(Fiske 1990, Linell 1982, Hermerén 1991). Detta gör det svårt att isolera vilken 

betydelse enskilda faktorer har för kommunikationen. Att enbart analysera den 

skrivna texten i en annons är därmed otillräckligt för att kunna säga hur 

kommunikationen fungerar. Kommunikationsprocessen kan utsättas för brus på 

vägen till mottagaren. Bruset kan vara av alla möjliga slag och kan ske på olika 

ställen i kommunikationsmodellen (Fiske 1990). Kapferer (1997) nämner tre 

typer av brus som påverkar sändaren, mer om detta senare. Som syns både i 

Fiskes (1990) och Kapferers (1997) kommunikationsmodeller har även mediet 

betydelse. Mediet ger förutsättningar för hur kommunikationen kan ske. När de 

gäller annonserna har mediet varit tidningar. Tidningar ger inget utrymmer för 

feedback, vilket inte heller är så vanligt när det gäller annonser. Kommu-

nikationen är alltså endast av envägstyp. Hur annonsen ser ut har naturligtvis 

också betydelse för hur den uppfattas (Rossiter & Percy 1998). Dessa annonser 

domineras av en bild som förhoppningsvis gör dem intressanta. Som framgår av 
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Melins och Langes (1995) produktionsmatris är läsarsyftet i detta fall frivilligt 

och för att få läsaren intresserad och överhuvudtaget börja läsa krävs att hennes 

eller hans intresse väcks. Där har troligen annonsens utseende betydelse. Som 

Rossiter och Percy (1998) säger så är det inte bara textens komplexitet som är 

avgörande, utan det är också viktigt att texten inte ser för komplicerad ut för att 

locka till läsning. Texterna i Sandviks annonser ser lättare ut genom att de är 

uppdelade i spalter och stycken samt varieras med ord i fet stil. 

 

Varumärken erbjuder ett värde utöver den fysiska produktkvaliteten. Detta 

mervärde kan vara av både abstrakt och konkret karaktär, men det måste 

uppfattas som unikt. Genom att ha ett starkt varumärke kan företaget 

differentiera sig genom andra medel är pris och kvalitet. (Nilson 2000) I 

Sandviks fall upplever troligen kunderna en trygghet genom att köpa varan eller 

tjänsten just av Sandvik vilket förhoppningsvis gör dem märkeslojala. Sandvik är 

ett corporate brand som därmed representerar hela organisationen. Organi-

sationen i sig är en immateriell företeelse som representeras genom Sandviks 

produkter, de anställda och andra kommunikationskanaler. Genom att ladda 

Sandvik varumärke med positiva associationer så påverkas målgruppens bild av 

Sandvik. 

 

Målet med varumärkesbyggande är att skapa en positiv image av företaget i 

målgruppens medvetande (Aaker 1991, 1996). I Sandviks fall utgör finans-

marknaden en viktig målgrupp, men vanligen är kunder den främsta målgruppen. 

Även andra intressenter som de anställda kan vara målgrupper i varumärkes-

arbetet (Bye 1999). Med en positiv image ökas företaget varumärkeskapital. 

Varumärkeskapitalet utgörs av målgruppens kännedom om varumärket, märkes-

lojaliteten, upplevd kvalitet och associationer till varumärket (Aaker 1991). 

Genom att kommunicera de mervärden Sandvik erbjuder ökas kännedomen om 



Varumärke, kommunikation och språk   Diskussion och slutsatser 
 

 - 75 -

Sandvik; associationerna till dem påverkas; märkeslojaliteten ökar; och om 

produkten också är av god kvalitet i kundens ögon, ökas därmed också Sandviks 

varumärkeskapital.  

 

Företagets erbjudande är grundläggande för företagets image och som nämndes 

ovan är god upplevd kvalitet en grund i varumärkeskapitalet. Sandvik nämner att 

kvalitet är en ledstjärna för deras arbete. Om inte produkten lever upp till 

kundens förväntningar är det svårt för att inte säga omöjligt att bygga ett starkt 

varumärke på lång sikt. Erbjudandet ger också riktlinjer för vilka mervärden 

företaget kan försöka erbjuda. Den positionering och image man eftersträvar bör 

ligga i linje med produkten och de fördelar man framställer måste vara relevanta 

för kunden (de Chernatony & McDonald 1998) 

 

Företagets identitet formas till stor del av det erbjudande man har. 

Företagsidentiteten är ett komplext begrepp som hänger nära samman med 

exempelvis kultur och värderingar. Vid corporate branding har företags-

identiteten stor betydelse då man inte kan ge varumärket en separat identitet som 

vid marknadsföring av produktvarumärken (Urde 1997). Företagsidentiteten är 

det som möter kunden i dennes kontakt med företaget och det är identiteten 

som kommuniceras vare man vill det eller ej (Ind 2001a). Visserligen kan företag 

genom temporära annonskampanjer försöka styra den bild som visas upp, men 

på lång sikt kommer målgruppen ändå möta den verkliga identiteten. Därmed 

inte sagt att identiteten inte går att påverka, tvärtom kan det vara positivt i många 

situationer att arbeta med den, men man bör vara medveten om att det är en 

långsiktig och krävande process (Urde 1997). Identiteten tar sig uttryck i allt 

företaget gör och all kommunikation de anställda har med exempelvis kunder. 

Identiteten kan manifesteras på olika sätt. Företagets lokaler och möblering säger 

troligen en hel del om det och vilka värderingar som råder där (Ind 1990). 
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Identiteten kan även ta sig andra fysiska uttryck, varav det skrivna språket är ett. 

Det språk företaget använder i både intern och extern kommunikation påverkas 

naturligtvis av de som skriver och beror även på situationen. Trots eventuell 

variation i språket beroende på vem och vad så är det skrivna språket ändå en 

representation av identiteten då denna är uppbyggd av de personer som finns i 

företaget. Att det skrivna språket är av betydelse har uppmärksammats av de 

företag som använder särskilda skrivpolicies. Kommunikation påverkas som sagt 

inte bara av vad som sägs utan även av hur det sägs. Det skrivna språket är 

tillsammans med andra formfaktorer en källa till information.  

 

Identiteten kan formaliseras och göras officiell genom att företaget tar fram ett 

antal kärnvärden som man vill ska genomsyra all aktivitet inom företaget (Melin 

1997, 1999, Schmidt & Vestin 2002). Dessa kan naturligtvis även kallas något 

annat än kärnvärden, men har vanligen ungefär samma funktion. Kärnvärden 

påverkas liksom identiteten av företagets erbjudande som sätter vissa 

begränsningar. Dessa kärnvärden ligger till grund för den positionering på 

marknaden företaget väljer (Melin 1997, 1999). Positioneringen bör alltså vara 

konsekvent med kärnvärdena och identiteten. Som sades ovan så kommer den 

verkliga identiteten ändå fram till kunderna på lång sikt genom deras kontakt 

med företaget. Detta är unikt för corporate branding för vid arbetet med ett 

produktvarumärke kan positioneringen och kärnvärden vara frikopplade från 

företagsidentiteten och varumärket kan ha en egen identitet, som visserligen är 

påverkad av företagets (Urde 1997). För att ha någon effekt måste 

positioneringen kommuniceras till marknaden. Detta sker vanligen genom det 

som kallas marknadskommunikation. Även denna kommunikation är en 

förlängning av identiteten, om den inte påverkas av något annat, exempelvis de 

störsignaler Kapferer (1997) diskuterar i sin modell.  
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Som visas i varumärkespusslet leder de föregående bitarna fram till att 

målgruppen bildar sig en uppfattning om varumärket – image. Det är denna 

uppfattning som är grunden i varumärkeskapitalet och målet med 

varumärkesbyggandet. (Schmidt & Vestin 2002) 

 

Marknadskommunikationen är en medveten och planerad form av kommuni-

kation med målgruppen (Mårtenson 1994). De annonser vars text analyserades i 

föregående kapitel är en del av en sådan medveten kommunikation. Sandvik 

använder även andra typer av marknadskommunikation, såsom personliga 

möten, vilka erbjuder helt andra kommunikationsmöjligheter. Genom att 

använda bland annat dessa kommunikationskanaler åstadkommer Sandvik en 

blandning av push- och pullstrategier. Reklam är i allmänhet en mycket viktig del 

i denna kommunikationsmix. Enligt Aaker och Myers (1987) syftar reklam till att 

påverka målgruppens attityd både genom information och känslor vilket ska 

påverka deras beteende. Reklam kan ta sig många olika uttryck och sändas via 

olika medium, vart och ett med speciella förutsättningar. Mediet för Sandviks 

annonser var dags- och veckotidningar. Reklam är en kommunikationstyp som 

inte ger utrymmer för feedback, utan tillåter endast sändaren att sända sitt 

budskap och mottagaren får inte tillfälle att ge feedback som i en dialog. 

Däremot kan man argumentera att sändaren av reklam får feedback i form av 

ökad kännedom och förbättrad attityd till sitt varumärke, vilket företaget kan 

mäta för att utvärdera sin kommunikationsinsats. Eventuell ökad försäljning som 

kan relateras till den aktuella kommunikationen kan också ses som en typ av 

feedback.  

 

Målet med Sandviks kampanj är främst att öka kännedomen om Sandvik. Med 

reklam sänder företaget ett budskap till mottagaren, målgruppen. Budskapet 

kodas, i detta fall i ord, vars form och innehåll tillsammans utgör budskapet. Den 
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språkliga formen i vilken budskapet tar sig uttryck sänder alltså även i sig ett 

budskap. I Sandviks fall har språket alltså relativt enkel syntax men däremot 

svårare ord. Detta säger också något om avsändaren och som diskuterades i 

föregående avsnitt så stämmer den bild av Sandvik som formen i språket sänder 

relativt väl överens med den bild som Sandvik vill sända. Därmed är språket inte 

en källa till brus i Sandviks fall.  

 

Vid corporate branding är det särskilt viktigt att kommunikationen koordineras 

över alla de kanaler som används. En viktig kommunikationskanal, förutom de 

traditionella massmarknadskommunikationsprogrammen, är i detta fall med-

arbetarna i företaget (Ind 2001a, 2001b). Målgruppens bild formas som sagt av 

alla de möten de har med företaget och för att de ska få en rättvisande och 

konsekvent bild är det viktigt att såväl de externa som interna kommunikationen 

följer vissa riktlinjer. Med en stark identitet sker detta automatiskt. Om 

identiteten formaliseras till kärnvärden som dessutom ligger till grund för den 

positionering som företaget väljer, kan man lättare utvärdera hur väl denna 

kommunikation fungerar. Detta handlar till stor del om integrated marketing 

communication, eller totalkommunikation, men går djupare vid corporate 

branding än vid arbetet med enskilda produktvarumärken. Detta är vad titeln i 

Inds bok Living the brand (2001a) syftar på – att varumärkesarbetet måste 

förankras på alla plan i organisationen. Totalkommunikation utmärks av en 

lämplig kommunikationsmix, gemensamma kommunikationsmål och lång-siktig 

konsekvens (Rossiter & Percy 1998). Här har språket en roll att fylla. Dels ska 

det vara i linje med varumärkesstrategien för att inte störa kommunikationen, 

dels ska det vara konsekvent, oavsett när och varifrån det kommer.  

 

Målet med marknadskommunikationen bland annat vara att öka målgruppens 

kännedom om varumärket eller påverka dess attityd till det. Ovan nämndes att 
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målet i Sandviks fall är att öka kännedomen om dem. Kännedom om varumärket 

är nödvändigt för att kunna påverka attityden till det (Håkansson & Wahlund 

1996). Det är troligen svårt att skilja helt mellan dessa mål, som i Sandviks fall 

när man inte bara vill att målgruppen ska känna till namnet utan också känna till 

verksamheten, målsättning och företagskultur. Med dessa mål närmar man sig 

även attitydpåverkan. Attityd är svårt att påverka då det är svårt att avgöra vad 

som gör att målgruppen formar en uppfattning om varumärket (Rossiter & 

Percy 1998). Som i all kommunikation spelar andra faktorer, exempelvis sociala 

och kulturella, in när kommunikationen tolkas av mottagaren (Fiske 1990). 

Målgruppen utgörs till syvende och sist av enskilda individer med olika bakgrund 

och för dem unika egenskaper, även om de buntats ihop med hjälp av 

exempelvis demografisk segmentering av företaget. Detta gör att budskapet som 

sänds kan tolkas på lika många olika sätt som det finns mottagare. Språkligt 

innebär detta att texten tolkas utifrån läsarens förutsättningar och påverkas av 

situationen, som visas i produktionsmatrisen. Mening uppstår först när ett 

budskap tolkas av någon och därför har ett budskap olika mening beroende på 

vem som tolkar det (Fiske 1990). Trots detta finns det språkliga variabler som 

kan karaktärisera en text som exempelvis ledig eller stel. Dessa variabler 

återkommer i olika kommunikationssituationer och därför bör sändaren vara 

medveten om dessa. Även om texten tolkas av varje individ så är det viktigt för 

totalkommunikationen att den språkliga utformningen är i linje med företags-

identiteten och varumärkesstrategin.  

 

I Kapferers (1997) modell är målet att varumärkets image ska vara en spegelbild 

av dess identitet. Detta är lättare att åstadkomma med en stark företagsidentitet, 

för om den inte är tydlig och förankrad i organisationen kan kommunikationen 

störas redan innan budskapet sänds, det vill säga man sänder inte rätt budskap 

utan budskapet är en bild av sig själva som inte stämmer överens med den man 
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verkligen är. Utan förankring i den egna identiteten riskerar man att låta bilden 

påverkas av sådant man hellre vill vara. Budskapet omvandlas sedan, liksom i 

andra kommunikationsmodeller, till signaler i ett medium som når mottagaren. 

På vägen till mottagaren kan det dock utsättas för störningar som gör att 

mottagaren tolkar budskapet på ett annat sätt än vad sändaren avsåg. Om 

budskapet inte tolkas på det sätt sändaren avsåg eller om budskapet påverkades 

av interna störningar kommer inte företagets eller varumärkets image att vara 

densamma som dess identitet. I det långa loppet är det nödvändigt att imagen är 

en spegling av identiteten eftersom när målgruppen kommer i kontakt med 

företaget är det identiteten företagets medarbetare kommer att kommunicera. 

Språket kan vara en av det störningar som påverkar mottagarens tolkning av 

budskapet. Eftersom konsekvens är viktigt undviks störningar om språket är i 

linje med varumärkesstrategin.  

 
 

Slutsatser 
 

Syftet med denna uppsats är som sagt att undersöka hur varumärkesstrategin 

speglas i den språkliga utformningen av ett företags annonser. I den i huvudsak 

teoretiskt baserade diskussionen i föregående avsnitt belystes sambanden mellan 

varumärkesstrategi, kommunikation och språk med hjälp av exempel från den 

analys som gjorts. För att bidra till språkbildning inom detta område följer nu ett 

antal slutsatser utifrån detta resonemang. 

 

I resonemanget har vi hela tiden återkommit till att kommunikation är en 

komplex process där ett stort antal faktorer spelar in. Den språkliga utform-

ningen av ett budskap är bara en del av en helhet. Men för att denna helhet ska 

fungera på bästa sätt betonas vikten av konsekvens och där har språket en 

betydelse. Den språkliga utformningen kan antingen förstärka budskapet eller 
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förvirra det. Detta eftersom den språkliga formen i sig är ett budskap och inte 

bara innehållet. Form och innehåll måste samspela för att kommunikationen ska 

vara effektiv. Varumärkesbyggande erbjuder differentiering som inte har med 

fysiska produktskillnader eller pris att göra utan kan sägas vara av mer abstrakt 

eller emotionell karaktär. Särskilt vid corporate branding är detta av betydelse då 

organisationen i sig är en immateriell företeelse. Värderingar och kultur ligger till 

grund för identiteten som är en grundsten i varumärkesbyggandet. En stark 

identitet hjälper till att göra kommunikationen konsekvent över alla kanaler och 

över tiden. När företaget vill skilja sig från sina konkurrenter med hjälp av sin 

identitet är det viktigt att den når ut till marknaden eller målgruppen. Desto 

starkare identiteten är desto mer konsekvent kommuniceras den. Det skrivna 

språket kan ses som en manifestation av de värderingar som råder inom 

organisationen. Vi har sett hur vissa språkliga drag ligger närmare vissa 

identiteter, kärnvärden och positioneringsstrategier. Språket kan vara en del av 

en konsekvent kommunikation som underlättar den och som fungerar som en 

signal när det gäller värderingar och identitet.  

 

Genom att vara medveten om språkets betydelse och funktion i kommuni-

kationsprocessen kan kommunikationen underlättas. Ett språk som inte stödjer 

varumärkesstrategin skapar förvirring hos mottagaren som ska tolka budskapet. 

Ett brus uppstår som gör att budskapet inte tolkas på det sätt som sändaren 

avsåg. I varumärkesbyggandet kan detta brus resultera i att ett avstånd mellan 

identitet och image uppstår. Detta avstånd är inte hållbart i längden och kommer 

påverka målgruppens attityd till varumärket, och kanske även kännedomen, om 

förvirringen som uppstår blir tillräckligt stor. Vidare kommer målgruppens 

förväntningar på företaget inte infrias när de i kontakten med företaget möter 

den verkliga identiteten som inte överensstämmer med den bild de har av 

företaget. Den språkliga formen är visserligen endast en del av total-
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kommunikationen men då den är en viktig signal underlättas kommunikationen 

genom att företaget är medvetet om detta både i sin interna och externa 

kommunikation.  

 

Målet med varumärkesbyggandet är att öka företagets varumärkeskapital. 

Grunden i varumärkeskapitalet utgörs av den bild målgruppen har av varu-

märket. Denna bild kan företaget påverka och försöker ofta göra det medvetet 

genom marknadskommunikation. Marknadskommunikationen kan ske genom 

en mängd kanaler varav reklam och annonser är en. Om man lyckas att skapa en 

stark identitet lägger man en grund till konsekvent kommunikation. Konsekvens 

är viktigt eftersom kommunikationen då blir effektivare. Identiteten kan bland 

annat manifesteras genom det språk som används. Genom att vara medveten om 

den språkliga formens betydelse och funktion kan kommunikationen underlättas. 

Om kommunikationen fungerar påverkas kundens bild av företaget och 

varukapitalet ökar.  

 

För att belysa hur denna uppsats och dessa slutsatser bidragit till språkbildning 

(se stycket Vetenskap och kunskap i kap. Metod) inom området återvänder jag 

till Normanns (1976) resonemang kring människan, språket och verkligheten (se 

s 13). Med hjälp av det språk jag hade till mitt förfogande vid uppsatsarbetets 

början har jag försökt beskriva verkligheten, i detta fall den språkliga uppbygg-

naden av ett antal annonser. Min bild av denna verklighet påverkades av det 

språk jag hade som en del av min förförståelse. Med hjälp av undersökningen 

utvecklade jag ett nytt språk, nya användningar av begrepp och termer i ett nytt 

sammanhang. Min bild av verkligheten påverkar alltså även språket, vilket visare 

på den ömsesidiga växelverkan som finns mellan, människa, språk och verklig-

het. Detta nya språk ger nya möjligheter att se på verkligheten vilket visar på 

språkets förmåga att påverka vår verklighetsbild. I detta fall påverkades min syn 
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på språkets roll i varumärkesbyggandet. Min förhoppning är att även andras syn 

på verkligheten kan påverkas av det språk som presenteras i denna uppsats.  Den 

yttersta konsekvensen av denna process är att verkligheten, och inte bara bilden 

av den, förändras då människan med hjälp av ett nytt språk ser nya möjligheter 

som hon vill utnyttja för att påverka sin verklighet.  

 

Slutligen visar denna underökning att språket har betydelse i varumärkes-

kommunikationen. Eftersom väldigt lite finns skrivet om detta och det kan vara 

av betydelse för företagen anser jag att detta är ett område som bör utforskas 

vidare. 
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Lissåker, Jan, Investor Relations Manager, Sandvik AB, 19/12 2002 
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Elekktroniska källor 

 

www.sandvik.se, tillgänglig 9/1 2003 

 

www.sandvik.com, tillgänglig 9/1 2003 

 

www.ehrenstrahle.se, tillgänglig 9/1 2003 
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BILAGA 1  
LITEN ORDFÖRKLARING 

 
 
Stilistik: ”Läran om stil” – Stil syftar på ett mönster som återkommer 

inom en viss genre. (Liljestrand 1993) 
 
Bruksprosa: Text som har en praktisk funktion. Det mesta som inte är 

skönlitteratur. Text som vänder sig till många och okända 
läsare. (Westman 1974) 

 
Ortografi:  Rättstavning (SAOL) 
 
Morfologi:  Formlära (SAOL) 
 
Finita verb: Verb som böjs i tempus (och även modus) och fungerar som 

predikat i en sats. De finita verbformerna är presens 
(bygger), imperfektum (byggde), imperativ (bygg), samt 
konjunktiv (vore) och optativ (leve). (Andersson 1993) 

 
Infinita verb: De infinita verbformerna är infinitiv (bygga), som saknar 

tempusböjning och fungerar som en nominalfras, och 
supinum (byggt) som är en slags objekt till hjälpverbet ha 
(har eller hade byggt). (Andersson 1993)  

 
Fundament: Det led som föregår huvudsatsens finita verb. (Ledin 1991) 
 
Nominalkvot: Ett mått på en texts skriftspråklighet och informationstyngd. 

Måttet kontrasterar de ordklasser som används för att bära 
upp den tyngsta informationen mot informationsglesare 
ordklasser.  

 NQ=(substantiv+prepositioner+particip)/(verb+adverb+pro
nomen) (Ledin 1991) 

 
Grafisk mening: Den textsekvens som inleds av stor bokstav och avslutas 

med stort skiljetecken (punkt, frågetecken, utropstecken). 
Även kolon räknas som meningsavgränsande om den 
efterföljande meningen har stor bokstav. (Ledin 1991) 

 
Syntaktisk mening: En huvudsats med eventuella bisatser. (Melin & Lange 1995) 
 
LIX: Läsbarhetsindex. Ett grovt mått på en texts läsbarhet. Det 

består av två delar, meningslängden och andelen långa ord. 
 LIX=genomsnittlig meningslängd+andelen långa ord. (Melin 

& Lange 1995) 
 
Långa ord: Alla ord som har mer än sex bokstäver. Förkortningar ska 

läsas ut. Årtal ska också läsas ut. (Melin & Lange 1995) 
 
Parataktisk: En text med mest huvudsatser. (Melin & Lange 1995) 
  
Hypotaktisk: En text med många bisatser. (Melin & Lange 1995) 
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Polysyndes: När man sätter ut konjunktioner mellan alla led i en 
samordning med flera led. (Andersson 1993)  

 
Asyndes: När man inte sätter ut några konjunktioner mellan leden. 

(Andersson 1993)  
 
Positionsschema:  En mening kan ses som ett schema med ett antal givna 

positioner som kan fyllas med satsdelar. Detta ger en 
överblick av hur mättad satsen är. (Melin & Lange 1995). 
Exempel nedan: 

 
 
 

 
 

 

1. 
Fundament 

2. 
Verbala 

3. 
Nominala

4. 
Adverbiala

5. 
Verbala 

6. 
Nominala 

7. 
Adverbiala

Hamstern    gillar nötter.  

Den 
långhåriga 
silkesbepäls
ade 
hamstern 

   längtar 

efter alla 
slags 
nötter, 
både 
rostade 
och 
naturella, 

så oerhört 
mycket just 
idag och 
här 

Efter alla 
slags nötter, 
både 
rostade och 
naturella,   

har 

den 
långhåriga 
silkesbepä
lsade 
hamstern 

så oerhört 
mycket just 
idag och här

längtat   
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BILAGA 2  
STILFIGURER 

 
 

Figurerna i denna bilaga är hämtade ur Hedlund och Johannessons (1993) bok 
Marknadsretorik: en bok om reklam och konsten att övertyga. 

 
 
Rytmiska figurer 
 
Alliteration:  En upprepning av konsonanter som inleder ord. 
 
Assonans: En upprepning av vokaler i början eller inuti ord. 
 
Anafor: Satser inleds med samma ord eller fras. 
 
Epifor: Meningar eller satser avslutas med samma ord eller fras. 
 
Accumulatio: Förstärkning genom upprepning eller hopande av ord. 
 
Inclusio: Man börjar och avslutar större avsnitt med samma ord eller 

fras. 
 
Asyndeton: Man avlägsnar konjunktionerna för att höja tempot och öka 

intensiteten. 
 
Ellips Man avlägsnar andra ord t ex verben för att öka tempot och 

intensiteten i språket. 
 
Klimax: Man fogar tre saker eller satser efter varandra så att man får 

en gradvis stegring. 
 
Antiklimax:  En stegring, som i klimax, men så punkteras allt i den sista 

satsen. 
 
Isocolon: Varje led eller sats har samma antal ord. 
 
Polypton: Samma ord upprepas i en mening, men det böjs och ändras 

grammatiskt. 
 
Bildens figurer 
 
Metafor:  Orden överförs från sin vanliga betydelse till en annan. 
 
Metonymi: Ett namnbyte, en person eller bild sätts i stället för en sak. 
 
Synekdoke: Detaljer får beteckna helheten. 
  
Similitudo: Liknelsen. Man påvisar likheter mellan saker från helt skilda 

områden. 
 
Comparatio:  Jämförelsen. Man tar upp en egenskap hos sin sak och 

jämför den med något hos en annan. 
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Överdrifternas, insinuationernas och visdomsordens figurer. 
 
Hyperbol: Den medvetna överdriften. 
 
Litotes: En medveten och tydlig ”underdrift” 
 
Ironi: Man förställer sig och låtsas ta motståndarens parti, men på 

ett sådant sätt att det tydligt framgår att man egentligen 
tycker tvärtom. 

 
Sentensen: En sats som tycks uttrycka en sanning som är allmänt 

accepterad och evigt giltig. 
 
Ordspråket: En figur som mycket liknar sentensen. Men här hämtar man 

visdom och sanning ur det enkla folkets mun. 
 
 
 
Motsägelsernas och motsatsernas figurer 
 
Antites: Man använder motsatta ord eller begrepp, som stor-liten. 
 
Kiasm: Två termer som spegelvänds enligt mönstret ABBA. 
 
Paradox:  Ett till synes orimligt påstående som till slut får sin 

förklaring. 
 
Paronomasi: Ordvits 
 
 
 
Talande och frågande figurer 
 
Exclamatio: Ett utrop för att öka uppmärksamheten. 
 
Interrogatio: En retorisk fråga.  
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BILAGA 3   
SANDVIKS ANNONSER 

 
 
 

Annonserna presenteras i den ordning i vilken de refereras till i texten och under 
samma namn.  

 
 
 

 
1. Fingeravtryck 
 
2. Tecken 

 
3. Fågelbo 

 
4. Ben 

 
5. Timglas 


