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1 Inledning 

I dagens intemationaliserade samhälle blir det allt viktigare att inte bara 
kunna kommunicera på främmande språk utan också, och kanske ännu vik
tigare, att ha interkulturell kunskap och medvetenhet. Inte minst är interna
tionaliseringen märkbar inom närmgslivet. Effektiv kommunikation utgör 
en central del av företags verksamliet, men med en alltmer intemationalise-
rad marknad framstår kulturell kompetens som en förutsättning för företags 
framgångar. För stora koncerner som har sin verksaiTiliet i många länder och 
världsdelar är tillgång till marknadens språk viktig. Kunskap i ett främman
de språk, och kanske då framför allt i engelska, som kommit att bli ett slags 
världsspråk och därför också många internationella företags koncemspråk, 
blir viktig för överlevnaden. Detta gäller givetvis även flera svenska storfö
retag, vilket innebär att en stor del av såväl den muntliga som den skriftliga 
kommunikationen sker på engelska, framför allt på global nivå. På lokal 
nivå, det vill säga i de olika länder som ingår i en internationell koncern, 
används även de nationella språken. För att kunna hålla samman koncernen 
och nå medarbetarna på olika lokalkontor, och inte minst för att man ska 
lyckas nå de lokala marknaderna, blir också mformation på de olika natio
nella språken av största vikt för många företag idag. 

Internationaliseringen erbjuder inte bara nya utvecklingsmöjligheter och 
tillgång till nya marknader utan är också en fråga om överlevnad för före
tag. För att klara sig måste de konkurrera globalt, anpassa sig till marknaden 
och följa med i den internationella utvecklingen så effektivt som möjligt. I 
takt med att marknaden blivit alltmer intemationaliserad, har också konkur
rensen blivit hårdare och mer omfattande. Kommunikationen är ett centraU 
medel för ett företags framgångar och språket blir nyckeln till marknaden. 
Man förmedlar sina idéer, visioner, traditioner, sin kultur och sin image ge
nom såväl den muntliga och skriftliga som den bildmässiga kommunikatio
nen. KoiTununikationen är viktig för både de externa och interna relationer
na: externt ska företaget dra till sig kunder, aktieägare, investerare och sam-
arbetspartners, internt ska man verka för att företaget och dess medlemmar 
hålls samman och att en stark enhet skapas. 

Utvecklingen mot en global marknad sätter spår i ett företags struktur och 
arbetssätt och leder till förändringar i kommunikationsmönstren. Utmaning
en för mtemationella företag ligger i att föra ut sitt budskap, sina idéer och 
sin image över språkliga och kulturella gränser. Vissa företag standardiserar 
sin marknadskommunikation och förmedlar samma budskap oavsett land 
och kuhur, medan andra strävar efter att anpassa sitt budskap till den lokala 
marknaden och agerar efter devisen "tänk globalt, agera lokalt". 



Kommunikationen är som en väsentlig del av företags intemationalise-
ringsprocess ett angeläget forskningsområde. Vår kunskap om hur man 
hanterar olika språk och kulturer inom ett och samma företag, vilken roll 
olika språk inom ett företag har och hur den muntliga och skriftliga kom
munikationen mellan olika länder och kulturer går till är dock hittills ganska 
liten och vag. Det kan därför ses som en angelägen uppgift att fylla denna 
forskningslucka och närmare studera flerspråkig komimmikation och språk
val i företag. Med tanke på utvecklingen mot större företag imiktade på in
ternationella marknader ter det sig relevant att undersöka inte bara hur den 
flerspråkiga kommunikationen ser ut inom internationella företag, utan ock
så under vilka villkor kommunikationen äger rum och vilka mål och krav 
som ställs. I den här avhandlingen redovisas en närstudie av ett internatio
nellt svenskt företag. Studien omfattar dels en kartläggning av textproduk-
tionsprocessema inom företaget, dels en analys av ett urval av texter skrivna 
på olika språk och i olika länder. ' 

1.1 Syfte 
Undersökningen inriktas mot den flerspråkiga textproduktionen på ett 
svenskt internationellt storföretag, Electrolux. Detta företag finns represen
terat i alla världsdelar, med tillverkning och försäljning av bland annat hus
hållsprodukter som kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare och gräsklippare. 
På företaget skrivs en mängd texter på flera olika språk, både på olika na
tionella språk och på engelska, som är koncemspråk. Vissa texter är avsed
da för en lokal och liten mottagargrupp, medan andra är riktade till personer 
inom koncernen i olika delar av världen eller till externa mottagare såsom 
konsumenter och aktieägare. 

Vad som styr vilka dokument som ska skrivas enbart på koncemspråket 
engelska, vilka som ska skrivas på flera språk, hur man går tillväga i språk
hanteringen och vilka som ska sköta språkhanteringen har här antagits bero 
på sådana faktorer som textens syfte och mottagare, vilka krav man ställer 
på texten samt på vilken nivå inom företaget den ska produceras. Väsentligt 
är också antagandet att textproduktionsprocessema inom företaget skiljer 
sig åt på ett kvalitativt intressant sätt. Den hypotes som styrt uppläggningen 
av undersökningen har varit att den flerspråkiga textproduktionen inte bara 
- eller ens huvudsakligen - kan beskrivas som traditionell översättning, där 
en text översätts i sin helhet från ett språk till ett annat, utan också - eller 

' Arbetet med avhandlingen har bedrivits inom ramen för projektet "Det internationella 
företaget och översättningen" som letts av Britt-Louise Gunnarsson. Projektet utgör en 
del av forskningsprogrammet "Översättning och tolkning som språk- och kulturmöte" 
som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond och bedrivits vid Uppsala och Stock
holms universitet. För mer information om programmet och delprojekten se forsknings
programmet Översättning och tolkning som språk- och kulturmöte, samt programmets 
hemsida http://wvvw.translation.su.se/. 

http://wvvw.translation.su.se/


snarare - som en relativt fri skrivprocess. För att fanga denna friare textpro
duktionsprocess har det därför blivit nödvändigt att utveckla en ny beskriv
ningsmodell och vidare att införa begreppet "parallellskrivning" som be
tecknande för de flerspråkiga textproduktionsprocesser som äger rum på ett 
internationellt storföretag. Parallellskrivningsniodellen utgör sålunda den 
hypotes om flerspråkigt skrivande och texter iiioni ett internationellt företag 
som ligger bakom undersökningens uppläggning och materialurval: 

Själva översättandet inom ett foretag har olika funktion och skiftande karaktär. 
Man kan urskilja en skala från parallellt skrivna texter på olika språk till mer ren
odlade översättningar från källspråk till målspråk. Ekvivalensfrågor, frågor om 
mönsteröverföiing och mönsteipåverkan är dock centrala utefter hela skalan. Mål
sättningen for översättningen kan också antas variera, bl.a. beroende på texttyp och 
funktion. För texter av mer juridisk karaktär som kontrakt och avtal gäller en an
nan målsättning än för informativa och säljande texter. (Gunnarsson 1995:16) 

Den teoretiska ram som undersökningen vilar mot är forskning om skrivan
de i företag. Min utgångspunkt är därför resultat av tidigare forskning som 
visar att skrivandet är en kollektiv aktivitet i flera steg där ett antal personer 
är inblandade i skrivprocessen på olika sätt, att tal och skrift interagerar 
samt att texterna är en del av ett socialt sammanliang där organisationens 
kultur, historia och målsättning påverkar såväl skrivprocesserna som texter
na. 

Det övergripande syftet för avhandlingen är alltså att undersöka den fler
språkiga textproduktionen inom ett internationellt företag. Undersökningen 
är dels processinriktad och studerar de processer som ligger bakom texterna, 
dels produktinriktad och jämför olika typer av texter skrivna på olika språk. 
Två frågeställningar står i fokus: 1. Hur beskriver man bäst de processer 
som ligger bakom produktionen av interna och externa texter på olika språk, 
för olika mottagargrupper och i olika nationella kulturer? 2. Vilka likheter 
och skilhiader finns mellan texter av sairuna slag producerade i olika länder 
och på olika delar av företaget, och vad kan liklietema och skillnaderna bero 
på? Den första frågan besvaras genom en kartläggning av textproduktions-
processerna och skrivaktivitetema på företaget, den andra genom ingående 
textanalyser. Ett delsyfte med studien är att pröva den beskrivningsmodell 
som ovan benämides parallellskrivning på ett empiriskt underlag. Ett amiat 
delsyfte är att undersöka på ett allmänt plan om och hur företagets kultur 
och image förmedlas i de analyserade texterna. 

1.2 Det studerade företaget 
I valet av företag som kunde bli föremål för undersökningen ställdes en rad 
krav: företaget skulle vara svenskt och inriktat mot en internationell mark
nad, flera olika språk skulle förekomma för att möjliggöra jäinförelser, 
verksamheten skulle vara inriktad mot någon form av konkret produktut



veckling, produkterna skulle vara riktade till konsumenter för att göra det 
möjligt att studera reklammaterial och konsumentinformation, och huvud
kontoret skulle ligga inom rimligt reseavstånd för att underlätta intervjuer. 
Hjälp i valet av företag hämtades från olika håll: forskare vid företagseko
nomiska institutionen vid Uppsala universitet med kunskaper om svenska 
internationella företag delade med sig av sina erfarenheter; Handelskanmia-
ren i Uppsala informerade om mindre, lokala export- och importföretag; 
årsredovisningar från olika kända svenska storföretag granskades och ar
tiklar om svenskt näringsliv lästes. Valet föll slutligen på Electrolux - ett av 
Sveriges största internationella företag som genom sin produktinriktning når 
ut till inte bara en bred marknad globalt sett utan också till en vid konsu
mentkrets i olika länder. Electrolux ansågs tillgodose de krav som ställdes 
genom sin globala spännvidd, sin varierade produktion och sin konsument-
inriktade verksamhet. 

Undersökningen utgörs alltså av en närstudie av Electrolux och som bak
grund vill jag därför ge en kort presentation av företaget.^ Electrolux bilda
des 1919 genom en sammanslagning av Elektromekaniska och Lux. Företa
get utvecklade världens första hushållsdammsugare och introducerade det 
första kylskåpet. Internationaliseringen av företaget började tidigt. Redan 
1926 startades tillverkning av dammsugare i Tyskland och året därpå bygg
des tillverkningsanläggningar i England och Frankrike. Företaget hade 
länge sitt huvudkontor på Lilla Essingen i Stockholm där produktionen en 
gång började. 1948 flyttades dammsugartillverkningen från Lilla Essingen 
till Västervik och sedan 1999 ligger huvudkontoret i Stadshagen i Stock
holm. 

Electrolux fiims idag representerat i alla världsdelar och är en av världens 
största tillverkare och försäljare av hushållsprodukter för inom- och utom-
husbruk och av produkter för den kommersiella marknaden. Det affärsom
råde som står för den största försäljningsandelen är hushållsprodukter, som 
främst omfattar vitvaror (kylar, frysar, spisar, tvätt- och diskmaskiner) och 
darmnsugare. Inom dammsugarmarknaden är Electrolux ledande i världen. 
Det andra stora området är koimnersiell utrustning, där de största produkt
typerna är köksutrustning för restauranger och tvättutrustning för tvättstugor 
och tvätterier. Företagets tredje affärsområde är utomhusprodukter, där 
trädgårdsmaskiner, motorsågar och andra skogsarbetsverktyg ingår. 

År 2001 var antalet anställda i hela koncernen 87 139 personer. Av dessa 
arbetar 7 272 i Sverige, 39 627 i övriga Europa, 21 294 i Nordamerika och 
18 946 i övriga världen. Företaget säljer produkter i omkring 150 länder. Av 
dessa står Nordamerika och EU-ländema för den största delen av den totala 
nettoförsäljningen per geografiskt område med en andel på 39 % vardera. 
Försäljningen i övriga Europa, Asien, Oceanien och Latinamerika står för 

^ uppgifterna om företaget är hämtade ur intervjuer gjorda under vintern och våren 1997, 
Electrolux årsredovisning 1996 och 2001, broschyren "Electroluxhistorien" samt Elec
trolux hemsida på Internet. 



8 %, 5 %, 4 % respektive 4 % av den totala forsäljningssuminan. Vad gäller 
tillverkning bedriver företaget verksamhet vid 115 anläggningar i 23 länder. 
Tillverkningen vid dessa anläggningar består av montering av komponenter 
tillverkade av underleverantörer. 

Den globala utbredningen i kombination med att företaget som ett resul
tat av ett antal företagsköp består av ett flertal varumärken (förutom det 
egna varumärket Electrolux ingår bland annat även Husqvama, AEG, Za-
nussi och Frigidaire i Electroluxkoncemen) har lett till ett medvetet varu
märkesbyggande. Ett led i detta arbete är att minska antalet varumärken och 
prioritera det ursprungliga varumärket. Denna prioritering märks exempel
vis genom att frasen "The Electrolux Group - the world's No. 1 choice" 
förekommer bland amiat på trycksaker producerade inom koncernen och på 
företagets hemsida. Frasen syns även på bland aimat AEG:s, Zanussis och 
Frigidaires hemsidor med tillägget "From the Electrolux group". 

1.3 Undersökningens material och uppläggning 
Målet är alltså att analysera den flerspråkiga textproduktionen på Electro
lux. Undersökningen har genomförts i två delstudier. Den första delstudien 
utgörs av en kartläggning av skrivaktivitetema på företaget, hitervjuer, en
käter och observationer har genomförts i syfte att beskriva skrivprocesserna 
knutna till olika textgrupper^ Den andra delstudien omfattar en analys av 
texter skrivna på olika språk och i olika länder inom koncemen. I denna 
delstudie prövas parallellskrivningshypotesen på ett empiriskt material, och 
två textgrupper har valts för nännare analys: produktbroschyrer och perso
naltidningsartiklar. 

Det material som undersökningen bygger på är dels intervjuer, dels texter 
av olika slag. Tabell 1 ger en översikt över samtliga genomförda intervjuer. 
I tabellen redogörs för vilken textgmpp personerna representerar eller vil
ken typ av infönnation de kumiat ge, vilket ansvarsområde personerna har 
och som intervjufrågorna rört sig om samt hur de intervjuade refereras till i 
texten (kod), hitervjuema anges i den ordning de genoinförts. 

Sammanlagt har 27 intervjuer med personer på olika nivåer och med va
rierade uppgifter inom företaget genomförts." De avdelnmgar på Electrolux 
huvudkontor som varit aktuella i undersökningen är infomiationsavdehiing-
en, avdelnmgen för ekonomisk mformation, avdelnmgen för intenikommu-
nikation, personalavdelningen samt avdehimgen för dammsugare och små-
apparater. Att det är dessa avdehiingar som jag besökt motiveras av att 

' Tennen textgrupp är övergripande och antyder att det i varje grupp ingår flera texter, se 
tabell 3, s. 17. 

I kapitel 3 beskrivs innehållet i och metoderna för intervjuerna närmare. 



Tabell 1. Förteckning över genomförda intervjuer: vilken textgrupp intervjun fokuserar, 
personemas arbetsplats och ansvarsområde samt koder för intervjupersonerna 

Textgrupp Arbetsplats Ansvarsområde Kod' 

Övergripande Huvudkontor Chef dammsugaravdelningen Dc 
Inforaiation Huvudkontor Chef informationsavdelningen Ic 

Huvudkontor Chef för intemkommunikations- Ik 
avdelningen^ 

Årsredo Huvudkontor Ekonomisk infonnation Är 
visningar Frilans Översättare ÅrÖv 

Personal- Huvudkontor Redaktör Chefstidningen RedCtl 
Tidningar Huvudkontor Redaktör Stockholmstidningen RedSt 

V ästerviksanläggn. Redaktör Västervikstidningen RedVvik 
Frilans Journalist Västervikstidnmgen FjVvik 
Köpenhamnskontor Redaktör Köpenhamnstidningen RedKt 
Huvudkontor Redaktör Chefstidningen RedCt2 
Huvudkontor Redaktör elektroniskt nyhetsbrev Nb 

Texter om Reklambyrå, Sthlm Projektledare ReSthlml 
en enskild Huvudkontor Marknadsföringschef dammsugar Mc 
produkt avdelningen 

Huvudkontor Marknadsförare dammsugar Mf 
avdelningen 

V ästerviksanläggn. Produktplanerare Pp 
Reklambyrå, Gbg Proj ektledare, proj ektmedarbetare ReGbgl 

(3 pers.) 
Reklambyrå, Gbg Projektledare, copywriter (2 pers.) ReGbg2 
Köpenhamnskontor Produktansvarig Dk 
Reklambyrå, Sthlm Engelskspråkig copywriter ReSthlm(eng) 
Reklambyrå, Sthlm Copywriter ReSthlm2 
V ästerviksanläggn. Ansvarig för bruksanvisningar Br 
Huvudkontor Reklamansvarig, centrala mark KpSv 

nadsavdelningen 
Säljbolag, Norge Reklam ansvarig KpNo 
Säljbolag, Danmark Reklamansvarig KpDa 
Säljbolag, Frankrike Reklamansvarig KpFr 
Säljbolag, Österrike Reklam ansvarig KpÖst 

^ Koderna är enkla förkortningar som jag konstmerat av effektivitetsskäl. I avhandlingen 
citeras intervjuerna. Koden anger vem den intei^vjuade personen är. Förekommer exem
pelvis koden RedSt efter ett intervjucitat avses intervjun med redaktören för Stock
holmstidningen. I några fall förekommer en etta eller tvåa efter koden, vilket åsyftar den 
första eller andra inteiyjun med samma person. 
^ Den internationella benämningen, likväl som den vanligaste benämningen internt på 
företaget, är "corporate communication". 



många texter av olika slag produceras där vilket medförde att det var lätt att 
både fa tillgång till texter och att fa till stånd intervjuer med personer som 
var involverade i skrivande på olika sätt. Informationsavdelningen är central 
och står inte för någon specifik produkt eller produktlinje. Härifrån sköts 
den företagsövergripande externa kontakten och man arrangerar intervjuer 
och sköter presskontakter. Här har man också hand om "corporate adverti
sing", det vill säga koncembudskapet utåt. Avdelningen för ekonomisk in
formation', där man skriver årsredovisningen, har bland aimat hand om in
formation med finansiell inriktning i pressmeddelanden, tal, presentationer 
och liknande dokument. Avdehiingen för intemkoimmmikation har hand 
om den interna kommunikationen. På marknadsavdehiingen för danunsuga-
re och småapparater står man för produktinformation och säljkommunika-
tion gentemot säljbolag, återförsäljare och kunder vad gäller daimnsugare 
samt diverse småapparater som vattenkokare och brödrostar. 

Även delar av företaget utanför huvudkontoret har besökts i materialin
samlingssyfte: en tillverkningsanläggning i Västervik, en reklambyrå med 
kontor i Göteborg och Stockholm, ytterligare en reklambyrå i Stockholm 
som far uppdrag från Electrolux samt Electrolux lokalkontor utanför Kö-
penliamn. 

I ett stort företag som Electrolux skrivs en mängd texter av olika personer 
inom olika delar av företaget. I tabell 2 ges en schematisk översikt över 
några av de texter som omfattas av företagets textproduktion och som 
nämnts i ett flertal intervjuer. Texterna presenteras efter formalitetsgrad; 
mer formella texter är placerade högre upp i tabellen, medan mer informella 
texter är placerade längre ner. För varje texttyp har jag också gjort en klassi
ficering vad gäller sändaren; med central avses att sändaren är placerad vid 
huvudkontoret, med lokal på amiat håll i koncemen och med halvextem 
menas externa aktörer som arbetar på uppdrag av Electrolux. Också för 
mottagarledet har en klassificering gjorts för de olika texttyperna: central 
och lokal avser mottagarens placering inom koncemen, extern anger att 
mottagaren återfinns utanför. 

Varje texttyp skulle kunna specificeras ytterligare; det finns till exempel 
olika typer av måldokument, e-postkorrespondens kan iimefatta olika typer 
av korrespondens såsom förfrågningar och kallelser, och så vidare, hitema 
sändare återfimis som tabellen visar antingen centralt på någon av huvud
kontorets avdelningar, till exempel informationsavdelningen, avdelningen 
för ekonomisk information, den centrala marknadsavdehiingen för damm
sugare eller personalavdelnmgen, eller lokalt på kontor runt om i koncer
nen, på säljbolag eller vid tillverkningsanläggningar. Texter som har halv-
extema sändare är sådana som produceras på företaget i samarbete med ex
terna aktörer såsom reklambyråer, frilansande journalister eller konsulter. 

' Enligt chefen for intemkommunikation utgör avdelningen för ekonomisk information, 
Investor Relations, numera en enhet inom infonnationsavdelningen. 



Tabell 2. Översikt över olika typer av texter producerade inom Electrolux 

Texter Sändare Mottagare Texter 

Central Lokal Halv-
extem 

Central Lokal Extern 

Juridiska dokument, avtal X X X X 

År sr edo vi sningar X X X X 

Måldokument X (X) X X 

V erksamhetsbroschyrer X X X X 

Pressmeddelanden X X X X 

Manus till tal, muntliga pre
sentationer X X X X X 

Protokoll, mötesanteckningar, 
kallelser X X X X X 

Hemsida X (X) X X X 

Produktreklam, broschyrer, 
kataloger X X X X 

BiTiksanvisningar X (X) X 

Teknisk dokumentation X X X 

Brev X X X X X 

Personaltidningar X X (X) X X 

Intranät X X X X 

Nyhetsbrev X X X X 

E-postkon*espondens X X X X X 

När det gäller mottagarkolumnema motsvaras de centrala och lokala motta
garna av samma avdelningar och nivåer inom företaget som for sändarna. 
De externa mottagarna kan till exempel vara konsumenter, investerare, ak
tieägare och media. Som tabellen visar kan vissa texter ha både interna och 
externa mottagare, vilket är fallet med exempelvis årsredovisningar och 
pressmeddelanden.' 

Inte alla texttyper som räknas upp i tabell 2 har ingått i det material som 
samlats in och studerats inom ramen for denna undersökning. Electrolux är 
ett konkurrensstyrt produktionsföretag som ogärna släpper ut sådant materi
al som kan avslöja arbetsmetoder, produktidéer eller annan känslig fore-
tagsinformation, varför det studerade textmaterialet kommit att utgöras av 
fardigproducerade texter. Dessa representerar dock skrivandet på olika av
delningar inom Electrolux, de har skrivits i olika länder, på olika språk, i 
olika kulturer med varierande mål och syften samt på skilda sätt. De är både 
säljande och informerande och är avsedda fÖr såväl internt som externt 
bruk. Textema valdes ut också fÖr att de var lättillgängliga och offentliga. 

Med tanke på företagets globala stälhiing faims näst intill obegränsade 
möjligheter att fa tillgång till texter på olika språk. Av praktiska skäl har 

' I avsnitt 2.4 diskuteras och problematiseras intern och extern kommunikation, bland 
annat med utgångspunkt i att sändare och mottagare kan vara samma personer. 



dock studien begränsats till länder i Europa och till språk som varit möjliga 
att analysera för mig. Valet föll på följande länder: Danmark, England, 
Frankrike, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike. De studerade språken är: 
danska, engelska, franska, norska, svenska och tyska. 

Hur det insamlade textmaterialet ser ut presenteras i tabell 3. Förteck
ningen visar till vilken grupp texterna hör, antal texter samt på vilka språk 
texterna skrivs. Som framgår av tabellen har textmaterialet delats in i tre 
grupper: årsredovisningar, personaltidningar samt texter kring en enskild 
produkt. 

Tabell 3. Förteckning över undersökningens textmaterial 

Textgrupp Texter (antal) Språk 

Årsredo Årsredovisningar (6) Engelska, svenska 
visningar Halvårsredovisningar (2) Engelska, svenska 

Miljöårsredovisning (1) Svenska 

Personal Chefstidningen*^ (11) Engelska 
tidningar Lokala tidningar 

Stockholmstidningen* (31) Svenska 
Västervikstidningen* (8) Svenska 
Köpenhamnstidningen (16) Danska 
Englandstidningen* (4) Engelska 
Frankriketidningen (4) Franska 

Pressmeddelanden (2) Engelska 

Texter om Råmaterial'°* (1) Engelska 
en enskild Produktbroschyrer* (6) Danska, franska, norska. 
produkt svenska, tyska 

Bruksanvisning (1) Danska, engelska, finska. 
franska, holländska, nors
ka, portugisiska, spanska. 
svenska, tyska 

Övrigt material om produkten (nyhetsbrev Danska, franska, norska, 
och reklamblad till återförsäljare, produkt- svenska, tyska 
kataloger, konsumentreklam etc.) (14) 

Övrigt Mässbroschyr, kundkatalogerEngelska, franska, norska, 
material svenska, tyska 

^ De texter som markerats med en asterisk (*) kommer att analyseras nännare i kapitel 6 
och 7. 

Med råmaterial menas ett grundmaterial som produktbroschyrema producerats utifrån. 
Antalet texter i "Övrigt material" har inte angivits eftersom dessa texter inte behandlas 

i undersökningen. 



Produkttextema handlar om en dammsugare. När jag bett om texter har jag 
även erhållit annat material såsom kataloger över Electroluxprodukter i oli
ka länder samt en broschyr ämnad för en internationell utställning. Vissa 
texter har jag erhållit före intervjuerna, andra har jag fatt antingen vid inter
vjutillfallet eller i efterhand. 

Ytterligare en anledning, förutom de som redan nämnts, till att jag valt att 
koncentrera undersökningen kring dessa tre textgrupper är att processerna 
som ligger bakom texterna i respektive grupp varierar. Årsredovisningarna 
tillhör ett av de mer kontrollerade och styrda dokumenten på ett företag, 
varför det varit rimligt att anta att tillkomstprocesserna för texterna i årsre
dovisningar skulle skilja sig från dem som ligger bakom mer fria texter som 
exempelvis produktbroschyrer och personaltidningsartiklar. Samtidigt är 
årsredovisningarna ett offentligt material som är lätt att få tillgång till. En av 
de personaltidningar som ingår i materialet är en koncemtäckande tidning 
som går till alla chefer runt om i världen. Den globala chefstidningen ges ut 
av huvudkontorets infonnationsavdelning i Stockholm och språket i tid
ningen är koncemspråket engelska. Det gemensamma för övriga tidningar i 
materialet, och det som skiljer dem från chefstidningen, är att de skrivs på 
det lokala språket (det vill säga svenska, engelska, danska eller franska) och 
att de är mer lokala i sin framtoning än chefstidningen. Här förekommer 
således olikartade mål med tidningarna samt variation på vilken nivå inom 
företaget som texterna produceras. I analysen av personaltidningarna (kapi
tel 7) analyseras ett antal artiklar som handlar om två centrala äinnen inom 
företaget; ett chefsbyte samt en planerad omstrukturering. Vad gäller texter 
kring en produkt har jag följt produktens textmässiga väg genom företaget 
och samlat in olika texter som rör produkten: från tillgängligt material i 
produktens planeringsstadium till färdigt material kring den färdiga pro
dukten, såsom reklamtexter, kund- och återförsäljarbroschyrer, informa
tionsbrev samt bniksanvisningen. Även det råmaterial som många av tex
terna om produkten utgår ifrån samlades in. De processer varigenom dessa 
produkttexter tillkommer är fria och styrs av faktorer på främst lokal nivå. 

Analyserna i den andra delstudien baseras på ytterligare ett urval. Då 
syftet med denna studie är en näranalys av texter med en friare och mer va
rierad tillkomstprocess än traditionell översättning, valdes två texttyper ut: 
produktbroschyrer och personaltidningsartiklar. Detta urval motiveras alltså 
av de processer varigenom de tillkommer. Genom analyserna undersöker 
jag sedan hur ett eller flera råmaterial återspeglas i ett antal texter på olika 
språk och hur relationen mellan dessa texter ser ut. Jag undersöker även 
texterna i förhållande till företagskultur och image. Analyserna har gjorts på 
flera språkliga nivåer för att åstadkomma en allsidig beskrivning och jämfö
relse av texterna. Därför hämtar jag teorier och metoder från såväl forskning 
om reklam och produkttexter som från retoriken, Stilistiken och textlingvis
tiken. På textuell nivå avser jag belysa och jämföra textemas innehålls
struktur. På en mer detaljerad språklig nivå analyserar jag tematiska och 



stilistiska skillnader och likheter. Jag diskuterar även bildemas komposition 
och roll i texterna. 

1.4 Avhandlingens disposition 
I kapitel 2 ges en översikt över forskning om kommunikation i organisatio
ner, i synnerhet om skrivande i företag, intern och extern kommunikation 
samt företags kultur och image. Jag resonerar kring begrepp och undersök
ningar som på olika sätt har betydelse för min undersökning. I kapitel 3 re
dovisas avhandlingens första delstudie. Jag presenterar kartläggningen av 
skrivprocesserna och diskuterar de kontextuella faktorer som kan tänkas 
påverka texterna liksom de processer varigenom texterna tillkoimner. I ka
pitlet exemplifierar jag även hur det kan gå till när tre olika typer av texter 
inom företaget tillkommer. Kapitel 4 består av en diskussion om hur över
sättningsbegreppet förhåller sig till några andra begrepp ur framför allt nya
re översättningslitteratur. Därutöver presenteras parallellskrivning som en 
hypotetisk modell för den flerspråkiga textproduktionen inom ett internatio
nellt företag. Sist i kapitlet relateras parallellskrivning till de övriga begrep
pen. 

Avhandlingens andra delstudie behandlas i kapitel 5, 6 och 7.1 kapitel 5 
beskrivs textanalysemas mer preciserade syfte. Vidare redogör jag för de 
teoretiska och metodiska utgångspunktema för var och en av de fyra del
analyser som genomförs samt presenterar de modeller jag utarbetat och 
analyserar textema efter. Kapitel 6 och 7 koncentreras kring de två texttyper 
som analyserats nännare: produktbroschyrer respektive personaltidningar. 
De analyserade textema beskrivs och analyseras i fyra delanalyser. Kapitlen 
avslutas med att resultaten sammanfattas och diskuteras i förhållande till 
parallellskrivningsmodellen samt företagskultur och image. Även textemas 
ftinktion som intema och extema texter behandlas. 

Avslutningsvis, i kapitel 8, förs en sammanfattande diskussion. Med ut
gångspunkt i de två delundersökningamas resultat resonerar jag kring den 
flerspråkiga textproduktionen på företaget, parallellskrivningsmodellen, fö
retagets intema och extema konmiunikation, samt företagskuUur och image. 



2 Kommunikation i organisationer 

Under de senaste decennierna har intresset för kommunikation inom olika 
typer av organisationer ökat. En rad orsaker anses ligga bakom det ökade 
intresset. Samhälleliga förändringar inom exempelvis teknologin och ut
vecklingen av datorer och Internet, den ökade internationaliseringen inom 
yrkeslivet och ökad konkurrens på marknaden är några faktorer som antas 
påverka kommunikationsmönster och utgör på så sätt relevanta anledningar 
till forskning (Louhiala-Salminen 1999). Internationaliseringen av affärs
världen har också lett till att medarbetare med ny kunskap eftersöks, såsom 
till exempel kompetenta översättare och tolkare och personer med konunu-
nikativ och kulturell kunskap. Vidare har en hårdare mediabevakning av 
affärsvärlden lett till en ökad medvetenhet om kommunikationens betydelse 
hos företag (Gunnarsson 2000). Även det enkla faktum att kommunikation, 
både muntlig och skriftlig, utgör en mycket stor del av individers vanliga 
arbetsdagar är en anledning till att undersöka hur kommunikationen går till, 
vilken roll texter och samtal har, hur kommunikationen bidrar till effektivi
tet eller ineffektivitet i arbetet för märmiskor.'^ 

Intresset för kommunikation i organisationer förenar forskare från en rad 
olika discipliner och traditioner såsom kommunikationsvetenskap, sociolo
gi, marknadskommunikation, retorik etc. Man studerar processer, historia, 
teorier, kontexter, nätverk och kulturer i organisationer som påverkar kom
munikationen relaterad till ett speciellt område, till exempel juridiskt eller 
medicinskt, eller anlägger ett mer generellt och övergripande perspektiv. 
Bara inom språkvetenskapen är spännvidden av forskning inom kommuni
kation i organisationer stor och täcker områden som samtalsanalys, diskurs
analys, fackspråk, temiinologi och översättning. Ofta är undersökningarna 
språkligt och kulturellt kontrastiva; man har till exempel jäinfört finska och 
brittiska akademiska forskningsartiklar (Mauranen 1993) och kulturella och 
stilistiska skillnader i danska och brittiska produktbroschyrer (Norlyk 
1999). 

I det här kapitlet behandlar jag forskning som på olika sätt har betydelse 
för min undersökning, i synnerhet undersökningar som gäller skrivande i 
företag. Jag ger först en översikt över vad senare tids forskning om skrivan
de i olika organisationer visat och redogör för några nordiska undersök
ningar inom området. Därefter diskuterar jag olika sätt att närma sig och 

I Ulijn & Strother (1995:39ff) redogörs for ett antal studier som visar hur stor andel av 
arbetsdagen som ägnas åt kommunikation, vilken typ av kommunikation man ägnar sig 
åt, hur stor del av dagen man arbetar ensamt, i par eller i gmpp och så vidare. Exempel
vis rapporteras från en studie där 67 % av respondentema svarat att de dagligen ägnar 
sig åt skriftlig kommunikation såsom att författa memos, rapporter, förslag etc. (ibid:45). 



benämna forskningsområdet. Jag resonerar även kring intern och extern 
kommunikation samt organisationers kultur, image och identitet. Utifrån 
detta redogör jag slutligen för min undersöknings utgångspunkter och ra
mar. 

2.1 Forskning om skrivande i organisationer 
Forskning om skrivande inom olika organisationer koncentrerades tidigare 
kring texters formella egenskaper såsom typiska textdrag och textmönster 
inom olika genrer. Man intresserade sig också för texters läsbarhet och stu
derade meningslängd och specialiserade ord. Ett annat fokus för forskning
en har varit inriktat på individen och psykologiska faktorer som påverkar 
skribenter i skrivprocessen. De senaste decennierna har dock intresset vid
gats och man har argumenterat för betydelsen av att även studera skrivande 
ur ett socialt perspektiv och placera in skrivandet i ett större sammanhang 
(Doheny-Farina 1991:307). 

Man kan alltså säga att det inom forskningen av skrivande i organisatio
ner skett en tyngdpunktsförskjutning från produkten (texten) och individen 
till processen med mer kvalitativa studier av relationen mellan den sociala 
kontexten och skrivandet. Faigley (1985) framliåller vikten av att studera 
skrivandet i sin sociala kontext. Fönitom att som tidigare studera texter ur 
individualpsykologiskt och textcentrerat perspektiv bör man även ta hänsyn 
till det sociala sammanhang som omger skrivprocessen. Detta imiebär, en
ligt Faigley, att man inte ska betrakta en text som ett löst hängande objekt 
med ett självständigt liv utan som en del i en kommunikativ handling där 
mening skapas av organisationens kultur, historia, ideologier etc. 
(1985:235). Den sociala kontextens betydelse för att förstå vad som händer i 
verkliga situationer diskuteras också i Gunnarsson 1992 och 1997. 

Ett annat resultat som framhävs i senare tids forskning kring skrivande i 
organisationer är att många personer ingår i och påverkar skrivprocessen 
och texten mer eller mindre direkt. Texter tillkoinmer således genom sam
arbete och är resultat av sociala relationer (Odell 1985:250, Paradis, Dobrin 
& Miller 1985). Winsor (1989) redogör exempelvis i en undersöknmg för 
hur två olika typer av tekniska rapporter tillkommer och hur arbetsplatsen 
påverkar skrivandet. Undersökningen visar att rapporterna till stor del kom 
till genom samarbete: "Even though a single engineer apparently 'wrote' it, 
almost everything from deciding to write the paper, to generating the mate
rial, to the actual wording of the sentences was done communally" 
(1989:274). 

Skrivprocessen på en arbetsplats kämietecknas även av att muntlig kom
munikation spelar en viktig roll i processen. Spilka (1993) visar hur den 
muntliga koimnunikationen influerar och påverkar skrivandet och skriben-
tema. I en undersökning av den muntliga och skriftliga interaktionen under 
framväxten av ett dokument på två statliga iniljöavdehiingar fokuserar hon 



hur dokumentet tillkom och det sociala beteendet hos de inblandade perso
nerna. Resultaten av undersökningen visar att "moving between oral and 
written discourse, over time, contributed to fulfilling important rhetorical, 
social and cultural goals, and thereby contributed to the perpetuation and 
reshaping of the workplace culture" (1993:74). De undersökta personerna 
kom närmare sina mål genom att utnyttja både den muntliga och skriftliga 
diskursen. Skiftena mellan muntlig och skriftlig diskurs gjorde vidare att 
skrivprocessen effektiviserades samt att de inblandade personerna var över
ens i diskussioner och uppnådde konsensus i arbetet. 

En undersökning som visat resultat liknande de tidigare nämnda är Gun
narssons (1992) av skrivandet på en kominundelsförvaltning. Undersök
ningen utgår ifrån att skrivandet är ett socialt fenomen. Skrivandet analyse
ras utifrån den kommunikativa gemenskap arbetsplatsen utgör och hänsyn 
tas till arbetsplatsens normer, formella struktur, verksamhet, hierarki etc. 
Gunnarsson fann att skrivande på den undersökta arbetsplatsen stod for 
många olika aktiviteter; som exempel nämns "ensamförfattande, samskri
vande, skrivande enligt mall och rena avskrifter" (1992:135). De undersökta 
texterna tillkom genom ett kollektivt arbete. Det var alltså flera personer 
som tillsammans skapade en text: "Man samarbetar på olika sätt: samskri
ver, ber någon läsa vad man skrivit, låter någon skriva ut vad man skrivit, 
ber någon kontrollera vad man skrivit eller far det man skrivit kontrollerat" 
(ibid). En stor del av textforfattandet skedde dessutom i samverkan med tal; 
den muntliga och skriftliga verksamheten växelverkade alltså: "Texten är ett 
resultat av ett sammanträde eller en diskussion, den utgör imderlag fÖr ett 
samtal, ett sammanträde eller en diskussion, den skrivs i etapper och olika 
versioner diskuteras muntligt" (ibid). 

Själva skrivandet kan alltså se ut på många olika sätt och en text till-
konmia genom olika handlingar. Arbetet med en enskild text börjar redan 
vid tankeprocessen i planeringsstadiet och slutar i publicering eller under
tecknande. Vad som däremellan händer varierar beroende på hur många 
som är inblandade i skrivprocessen, vilken typ av text det gäller, vad tradi
tionen säger, hur man tycker om och är van att arbeta etc. Skrivandet som 
aktivitet iimebär inte bara en persons arbete med peima och papper (eller 
dator). Skriva står for "olika aktiviteter, fysiska såväl som mentala, indivi
duella såväl som sociala" (Gunnarsson 1992:12). Skrivprocessen kan vara 
enkel eller komplicerad, gå snabbt eller ta lång tid och texterna som skrivs 
kan vara av varierande irmehåll och längd; det kan handla om längre texter 
som utredningar, juridiska dokument, årsredovisningar och brev, eller korta
re texter som listor, e-postbrev, diagram och tekniska data. 

Som vi såg ovan är texter inga självständiga objekt tillkomna i ett vaku
um utan de ingår i ett socialt sammanhang. De påverkas av och påverkar 
både en närliggande kontext och en vidare kontext. De relaterar till andra 
texter, genrer och diskurser. Termen intertextualitet används for att beskriva 
detta (Fairelougli 1992). Intertextualitet kan röra sig om konkreta forhållan
den såsom relationer mellan existerande texter där en text är explicit närva



rande i en annan text, eller mer abstrakta förhållanden såsom konventioner 
eller normer från andra genrer eller diskurser i texter (Fairclough 1992:101 f. 
Ledin 1997:36f). I en diskussion om intertextualitetsbegreppet i tekniska, 
vetenskapliga och institutionella sammanhang konstaterar Selzer (1993) att 
ingen text är en isolerad enliet eller en helhet i sig själv. Selzer förklarar det 

o 
sa: 

What emerges [...] are communication chains - networks, webs, fabrics (pick your 
metaphor) - that together comprise meaning or gUmpses of meaning. Intertextua-
Hty invites us to look forward from a document as well as back, to consider not 
only those prior documents that generated it but also future documents inspired by 
it. It invites us to consider texts not as self-contained artifacts but as open-ended 
contributions to ongoing conversations, conversations that in their totality create 
and constitute meaning. (1993:178) 

En text far alltså mening i interaktion med andra texter, med kuUuren inom 
vilken den kommit till och i interaktionen mellan skribent och läsare. För ett 
företag har detta relevans eftersom företagets idéer, visioner, image, identi
tet och kultur till stor del både fönnas och fönnedlas genom det skrivna 
materialet. 

Ett exempel på relativt konkret intertextualitet, åtminstone på ytan, är ett 
företags årsredovisning.'^ Ett mål för årsredovisningar är att fömiedla finan
siella resultat. Där sammanfattas det gångna årets resultat- och balansräk
ning. Dessutom ingår revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt noter. 
Även aktiens utveckling under året redovisas. En stor del av det finansiella 
innehållet är reglerat genom årsredovisningslagen och är obligatorisk in-
fonnation. Förutom detta imiehåller årsredovisningarna oftast även narrati-
va textavsnitt som inte är obligatoriska, till exempel koncernchefens 
och/eller styrelseordförandens förord. I förordet kan framtidsvisioner, före
tagsfilosofi, image och strategier förmedlas med ett icke-tekniskt språk 
(Subramanian, Insley & Blackwell 1993:49). Speciellt förordet kan fijngera 
som marknadsföring och spelar då en viktig roll för företaget eftersom inve
sterare och aktieägare där kan fa en uppfattning om företagets framtidspla
ner. Kohut & Segars skriver att "annual reports to shareholders are fashio
ned as marketing tools highlighting the finn's mission, objectives, strategi
es, and financial performance" (1992:8). I årsredovisningar blandas således 
genrer, såsom finansiell information och reklam, och diskurser lånas från en 
genre till en annan. Årsredovisningen bygger dessutom på fram- och tillba
kablickande på andra texter. 

Jfr även diskussionen av Skulstads (1997) undersökning av årsredovisningar på s. 26. 



2.2 Svensk och nordisk forskning om kommunika
tion i organisationer 
En omfattande svensk undersökning av kommunikation i organisationer har 
gjorts inom projektet "Texter i europeiska skrivsamhällen" (Gunnarsson 
1994, 2000). I projektet studeras texter från en bank, en ingenjörsbyrå, en 
historisk institution samt en yrkesmedicinsk institution i Sverige, i Storbri
tannien och i Tyskland. Från dessa arbetsplatser har olika texter, såsom 
brev, årsredovisningar, artiklar, pressmeddelanden och broschyrer, samlats 
in och analyserats. Ett stort antal intervjuer har också genomförts på varje 
arbetsplats. Resultat från projektet har rapporterats i ett antal artiklar och 
rapporter. Gunnarsson (1998a och 2000) diskuterar de undersökta banker
nas imageskapande verksamhet och kulturens betydelse i en organisation. I 
Andersson (1997) undersöks retoriska drag i de undersökta bankemas års
redovisningsförord. Levin (1997) analyserar bland annat texters variation i 
relation till närmiljö, nationell kultur och gem-e. Hon undersöker kognitiva 
och pragmatiska mönster i texter från samtliga organisationer som ingår i 
projektet. Bäcklund (1998) analyserar metatexter i textmaterialet. Sörlin 
(2000) genomför utifrån projektets intervjumaterial en kartläggning av skri
vandet i de undersökta organisationerna. Hon jämför skriwerksamhetema 
inom dessa med för att finna kontextuella faktorer som förklarar likheter 
och skillnader i skrivandet. 

En annan svensk undersökning värd att nämnas i sammanhanget handlar 
visserligen inte just om skrivande utan om språkval i svenska företag (Jo
sephson & Jämtelid 2000). Det firms fa undersökningar av språksituationen 
i svenskt näringsliv och derma undersökning är inte stor. Den visar dock på 
några intressanta tendenser. 55 företag med minst 200 anställda besvarade 
en enkät där svar söktes på frågor som huruvida företagen valt något eller 
några företagsspråk, om val av engelska som företagsspråk medfört fördelar 
eller problem samt i vilka situationer och i vilken utsträckning engelskan 
(eller andra språk) används. Resultaten visade bland annat att 26 av de 55 
svarande företagen, det vill säga nästan hälften, valt engelska som koncern-
språk men inget av dessa företag ansåg sig vara helt engelskspråkigt. Enkä
ten visade vidare att engelska används mer ju högre upp i hierarkin man 
koiTuner; engelska som arbetsspråk dominerar med andra ord på chefs- och 
tjänstemannanivå. Det dagliga arbetet som utförs på produktionsnivå sker 
inte på engelska, däremot tycks företagen styras på engelska. Ytterligare ett 
resultat som framkom i undersökningen var att engelska används oftare i 
formella sammanhang, såsom formella brev och möten, och oftare i skrift 
än i tal. Vad gäller andra språk än engelska förekormtier de i mycket liten 
omfattning i företagen. 

Forskning om konununikation i organisationer bedrivs i de övriga nor
diska ländema till stor del vid handelshögskolor där man ofta samarbetar 
med andra institutioner och discipliner än språkvetenskapliga. Forskningen 



vid handelshögskolorna är också nära knuten till skolomas utbildnmg i or-
gani sationskomiTiunikation. 

Vid Handelshögskolan i Helsingfors bedrivs till exempel projektet 
"Finska, svenska eller engelska? Intern kommunikation i nyligen flisionera-
de finsk-svenska företag".'" Som projektbenäiTiningen antyder handlar pro
jektet om sammangående företag och vilka konsekvenser sammangåendet 
kan fa för kommunikationen. Framför allt är man intresserad av att studera 
den interna kommunikationens påverkan av fiisioner samt att undersöka 
språkvalen i företagen, det vill säga i vilken mån finska, svenska och eng
elska används. Såväl företagens muntliga kommunikation (sanunanträden, 
förhandlingar, utvecklingssamtal) som skriftliga (personaltidningar och 
andra interna texter) undersöks. 

Ytterligare en finsk studie är Louhiala-Salminens (1999) undersökning av 
skrivandets roll och genrer i den föränderliga affärsvärlden. Utifrån resultat 
av ett antal delstudier kan hon peka på vissa genrekonventioner och en typ 
av genremedvetenhet hos medlenunama i den internationella affärsvärldens 
diskursgemenskap. Louhiala-Salminen konstaterar att det existerar väleta
blerade genrer samtidigt som nya genrer växer fi-am som ett resultat av för
ändringar. Tekniska nyheter, såsom fax, Internet och e-post, antas påverka 
kommunikationen. Louhiala-Salminen menar att skribenter anpassar sin text 
efter det använda mediet, skribenterna använder således sina genrekunska
per aktivt och anpassar sig till de normer och retoriska konventioner som 
genren påbjuder. Ett fax är med andra ord inte bara ett vanligt brev sänt ge
nom ett nytt medium menar Louhiala-Salminen (1999:168). 

Vid Handelshögskolan i Århus i Damnark fmns ett relativt nystartat cent
rum för organisationskommunikation." Dess mål är att studera all typ av 
kommunikation som äger rum i olika organisationer. Man anlägger ett tvär
vetenskapligt perspektiv genom att låta verksamhetskommunikation omfatta 
områden som marknadskommunikation, intern kommunikation och fack-
joumalistik. Ett forskningsprojekt vid centrumet handlar om danska och ut
ländska organisationers miljökommunikation. I projektet studeras hur en 
"grön" image kommuniceras inom exempelvis hotell (Frandsen & Johansen 
2001). 

En annan dansk undersökning är Johansens (1999) analys av danska och 
franska organisationers presentationsbroschyrer. Kultursignaler i såväl text 
som bild studeras på olika nivåer; i organisationskulturen, branschkulturen 
och den nationella kulturen. En skilhiad mellan de franska och danska bro
schyrerna som framkom i undersökningen var att det i de franska texterna 
lades stor vikt vid teknologi och position medan det i de danska fokuserades 
mer på medarbetarna och medarbetarrelationer i både text och bild. Vidare 
framkom att det existerar subkulturer och gemensamma drag över bransch-

Infomiationen är hämtad från projektets hemsida, http://www.abo.fi/instut/fisve-
svefi/svenska/kangasharju-charles.html. 
" Infomiationen är hämtad från centrets hemsida, http://www.hba.dk/cbcom/. 

http://www.hba.dk/cbcom/


gränser vilket bland annat visade sig genom att man inom teknologiska or
ganisationer betonar den historiska utvecklingen av området och blickar 
framåt i tiden. Johansen konstaterar att de likheter som framträder i under
sökningen är fler än förväntade. Hon fann exempelvis att alla organisatio
ner, oavsett storlek, betonade sin position på marknaden, att de flesta 
beskrev sin historia och utveckling samt framhävde sina produkters egen
skaper (1999:435). 

Ett exempel på en norsk studie av organisationskommunikation är Skul-
stads (1997) undersökning av den retoriska organisationen och de textuella 
mönstren i ett antal årsredovisningar och miljöårsredovisningar. Syftet är att 
undersöka karakteristika för etablerade och nya genrer. Skulstad konstaterar 
att nya genrer växer fram utifrån förändrade koinmunikativa behov, i det 
här fallet genom en miljöredovisning. Typiskt för nya genrer är att de kän
netecknas av interdiskursivitet och metadiskurs (1997:294f). Skulstad fann 
också likheter i hur dåliga nyheter presenterades i de två texttyperna, till 
exempel att de dåliga nyheterna följde goda nyheter och att de dåliga nyhe
terna presenterades genom retoriska strategier som att signalera ärlighet. 
Dessa retoriska strategier menar Skulstad är exempel på interdiskursivitet 
genom att strategierna lånas från etablerade genrer (1997:265f). 

2.3 Kommunikation i organisationer - angränsande 
områden och karakteristiska drag 
Det fmns flera områden som på skilda sätt och för olika syften hänger sam
man med vad som här beskrivits som kommunikation i organisationer. I den 
internationella forskningen förekommer några områden med varierande be
nämningar: "business coiTUîiunication", "organizational communication", 
"management communication" och "corporate communication" (för defini
tioner och diskussioner av begreppen se till exempel Argenti 1996, Reinsch 
1996, Shelby 1996, Louhiala-Salminen 1999:28ff samt Frandsen, Halkier & 
Johansen 2002:180). 

Reinsch definierar "business communication" som "the scholarly study 
of the use, adaptation, and creation of languages, symbols, and signs to 
conduct activities that satisfy human needs and wants by providing goods 
and services for private profit" (1996:28). Han menar att "business commu
nication" är en praktisk och dynamisk vetenskap. Vad som avses är opera
tionella aspekter av kommunikation i organisationer. "Organizational com
munication" avser enligt soinliga enbart den interna kommunikationen me
dan andra menar att såväl den interna som den externa kommunikationen 
avses. Termen härrör snarare från organisations- och ledarskapslitteratur än 

De tre referenserna från 1996 ingår i en volym av Management Communication Qu
arterly, vol. 10, nr 1, som ägnas åt att diskutera forskningsområdenas status, fokus och 
framtid. 



från kommunikationsvetenskaplig litteratur. I "organizational communica
tion" handlar det om att förstå och tolka organisationer genom deras kom
munikation (Argenti 1996:85). "Management coimminication" fokuserar på 
konununikationsstrategier och hur kommunikation fungerar i organisatio
ner. Här rör det sig om processer, relationer och kunskap som förbättrar och 
ökar effektiviteten i ledarskapskonununikation (ibid:83). "Corporate com
munication" har tydlig funktionell koppling. Det område "corporate com
munication" täcker avspeglar organisationers kommunikativa subflinktioner 
såsom reklam, mediarelationer, finansiell kommunikation, kriskommunika
tion, identitet och image (ibid:77). 

Det är inte helt okomplicerat att dra gränser mellan de olika områdena då 
det både finns gemensamma och särskiljande drag. Dessutom nännar man 
sig områdena från olika discipliner och forskningstraditioner vilket gör att 
fokus och syften skiljer sig. Det fmns heller ingen enhetlighet vad gäller hur 
benämningama ska tolkas eller användas. Att det finns flera olika områden 
som delvis avser olika delar av organisationers koimminikation beror enligt 
Frandsen, Halkier & Johansen (2002:180) bland annat på att "en organisa
tion optræder som afsender og modtager i et utal af koimmmikative 
kredsløp, hvor den kommer i kontakt med mange eksterne og interne inte
ressenter". Den externa kontakten har organisationen med kunder eller an
vändare, leverantörer, konkurrenter, myndigheter, politiker och massmedia. 
Interna intressenter som har betydelse för organisationen är till exempel 
ledningsgrupp, chefer på olika nivåer, medarbetare, ägare och investerare. 

I Gunnarsson (2000) diskuteras ett antal faktorer som karakteriserar or
ganisationers diskurs. Med organisationer menas därvid affarsdrivande or
ganisationer, det vill säga sådana som - till skillnad från exempelvis offent
liga och statliga förvaltningar - inte finansieras med skatter eller avgifter 
utan är beroende av intema och externa intressenter. Vad gäller dessa orga
nisationer hävdar Guimarsson för det första att diskursen har stor betydelse 
för framgången och överlevnaden. Organisationer kan inte ta sin fortlevnad 
för given på samma sätt som exempelvis domstolar och myndigheter. De 
måste kontinuerligt arbeta på att hålla sig kvar inom affärsvärlden, och i 
detta överlevnadsarbete är språket ett viktigt redskap. För det andra spelar 
diskursen en viktig roll för en organisations konstruktion av sig själv som 
en unik och attraktiv enhet. Genom diskursen bygger den sitt "jag", formu
lerar sina mål och idéer, attraherar kunder och investerare, skapar sin image 
etc. För det tredje menar Guimarsson att förhållandet mellan diskurs och 
organisation är komplext genom att organisationen ingår i större nätverk, 
till exempel det som skapas genom tillliörigheten till en bransch eller en na
tionell kultur (eller flera kulturer). För det ^ärde styrs organisationer av idé
er som sprids internt och externt och som begränsas av branschkultur och 
nationell kultur. 

Många av de faktorer som här räknats upp kan antas vara tillämpbara på 
organisationer och verksainheter i allmänliet, alltså även sådana som inte är 



kommersiella. För ett internationellt storföretag, som det jag här undersö
ker, är förvisso samtliga av relevans. 

2.4 Intern och extern kommunikation 
Att fa grepp om en organisations totala kommunikation är svårt och därför 
bnikar man skilja mellan extern och intern kommunikation (Kreps 1990, 
Johansen 1999, Frandsen, Halkier & Johansen 2002). Med intern kommu
nikation menas kormnunikation mellan organisationsmedlemmama inom en 
organisation. Både sändare och mottagare finns alltså inom organisationen. 
Den kan handla om sådant som gäller organisationens mål, aktiviteter och 
problem. I svenska företag sker den interna kommunikationen oftast på 
svenska, men eftersom många företag väljer engelska som koncemspråk 
förekommer även intem koimnunikation på engelska, oftast då på lednings
nivå och med medarbetare som inte behärskar svenska (jfr Josephson & 
Jämtelid 2000). Med extern koiîimunikation avses den kommunikation som 
äger rum mellan organisationen och organisationsmedlemmarna å ena sidan 
och någon eller några representanter för omgivningen som organisationen 
står i kontakt med å andra sidan. Antingen avsändaren eller mottagaren 
finns alltså utanför organisationen. 

Skilhiaden mellan intem och extem konununikation förutsätter att kom
munikationen sker enligt en mer traditionell modell för kommunikation, det 
vill säga att ett budskap förmedlas fi'ån en sändare till en mottagare och att 
sändare och mottagare är två skilda aktörer som antingen tillhör ett intemt 
sammanhang eller ett extemt. Frandsen, Halkier & Johansen (2002: ISOf) 
menar att vissa texttyper inte går att etikettera som intema eller externa, ex
empelvis årsredovisningen vars mottagare kan vara extema likväl som in
tema. De menar att den traditionella uppdelningen av intem och extem 
kommunikation håller på att lösas upp i den moderna organisationen. Ett 
nytt sätt att se på organisationers kommunikation fångas, menar de, med 
"integrerad kommunikation". Med det menas att organisationens kommuni
kation samordnas så att samma budskap, image och värderingar förmedlas i 
all koimnunikation, såväl reklam, presentationsbroschyrer, personaltidning
ar som hemsidor. Med andra ord handlar det om att aktiviteter som utförs på 
ett företags informationsavdelning och marknadsavdehiing samordnas. Ge
nom den integrerade kommunikationen "forsøger man at undgå, at der ops
tår konflikter mellem de forskellige aktører, som udfører og løser de mange 
forskellige kommunikationsopgaver" (ibid: 181). Detta synsätt fmns i prak
tiken och är vanligt förekommande bland armat hos reklambyråer som in
riktar sin verksamhet på organisationers kommunikation. 

Även Hatch & Schultz (1997, 2000) diskuterar de alltmer oklara gränser
na mellan organisationers intema och extema aspekter. Gränserna blir 
flytande, menar de, som ett resultat av dels den ökade interaktionen mellan 
organisationsmedlenunar och leverantörer, kunder och andra extema aktö-



rer, dels de mångfaldiga roller organisationsmedleinmama har som både 
interna aktörer, det vill säga anställda, och externa, till exempel konsumen
ter och samhällsmedlemmar (1997:356). 

Johansen (1999:26) framhåller ytterligare en anledning till att gränsdrag
ningen mellan intern och extern kommunikation inte alltid är fmktbar när 
hon diskuterar "autokommunikation", det vill säga en organisations kom
munikation om sig själv med sig själv. Som exempel tar hon en organisa
tions marknadskommunikation i fonn av en presentationsbroschyr, som på 
samma gång som den kommunicerar med externa mottagare, till exempel 
kunder, också förmedlar organisationens självbild och kultur inåt i organi
sationen. Johansen anser därför att gränsen mellan interna och externa in
tressenter ibland är oklar. 

Även Norlyk diskuterar autokommunikation i organisationer och tar som 
exempel vd:s förord i årsredovisningar: 

Although the main ρυφ03β of these statements is one of external communication, 
chainnen's statements also fulfil communicative  u oses within the organization. 
From the perspective of autocommunication, chainnen's statements serve the im
portant functions of enhancing the coiporate image within the organization and of 
assuring organizational members of continued coiporate existence. (1996:11-12) 

Även om det i vissa fall således är svårt att urskilja vilken kommunika
tionstyp det rör sig om är det i andra fall relevant att diskutera den interna 
och externa kommunikationens skilda roller och funktioner. Den interna 
kommunikationen, som kan indelas i informell och formell kommunikation, 
är en viktig del av organisationens gemenskap, vi-känsla och sammanhåll
ning. Den formella interna kommunikationen är enligt Kreps ( 1990) beting
ad av organisationens stmktur, det vill säga nivåer och avdelningar. Den 
infomiella interna kommunikationen är däremot inte planerad och följer inte 
heller organisationens fonnella struktur utan sker spontant. Formella interna 
möten liksom infonnella spontana samtal inom eller mellan medarbetar-
grupper är viktiga för organisationens identitet och image såväl inåt som 
utåt (jfr Johansen 1999:25fi). Johansen illustrerar med en figur en nyare 
uppfattning om informationsvägarna när det gäller den formella interna 
kommunikationen i organisationer. Den nyare uppfattningen imiebär att 
kommunikationsriktningen inte enbart handlar om antingen vertikal eller 
horisontell riktning, utan att kommunikationen också kan gå mer diagonalt 
och på tvären i organisationen (ibid:29). 

Den externa kommunikationen äger rum mellan organisationen och alla 
de intressenter som existerar utanför och samtidigt står i mer eller mindre 
direkt kontakt med organisationen. Kommunikationen sker från organisa
tionen till omgivningen och omvänt. För organisationens del handlar det om 
att kommunicera ett övertygande och, som vi sett ovan, homogent budskap. 
För att de positiva signalerna ska nå fram och för att den samlade externa 
kommunikationen ska ge en samlad bild av organisationen krävs också att 
organisationen har en samförstådd identitet internt. Av den anledningen 
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menar jag att det är relevant att dels skilja på intern och extern kommunika
tion, dels diskutera dem åtskilt. 

2.5 Organisationers kultur, identitet och image 
En undersökning av texter och skrivande på ett foretag måste ta hänsyn till 
den miljö och det sammanhang där textproduktionen förekommer. Inom 
foretag skapas kulturer som indirekt definierar gemensamma värderingar, 
attityder, normer och ideologier. Intresset for organisationskulturer kommer 
sig av tanken att betrakta organisationen som en kulturell enhet, istället for 
enbart en ekonomisk enhet. Ses organisationen som en kulturell enhet kan 
organisationskulturen utgöra ett ledningsinstmment (Frandsen, Halkier & 
Johansen 2002:101). 

Odell (1985) menar att företagskulturer, som ofta är svåra att observera, 
påverkar skribenter i deras skrivande: 

[W]e have reason to suspect that a writer may be influenced not only by interac
tion with colleagues, but by something less observable - by [...] the 'culture' of the 
organization in which the writer works. That is, writers who are members of an or
ganization (a corporation, a bureaucracy, a school, a club) may have internalized 
values, attitudes, knowledge, and ways of acting that are shared by other members 
of the organization. This culture [...] influences 'practically everything' in the life 
of the organization. (1985:250) 

Det finns olika sätt att närma sig kulturbegreppet; både snäva och vida defi
nitioner förekommer. Hofstede definierar kultur såsom "the collective pro
gramming of the mind which distinguishes the members of one group or 
category of people from another" (1991:5). Centralt i Hofstedes definition 
är att kultur antas existera i organisationsmedlemmars "mentala program" 
och inte enbart i chefers eller en ledningsgrupps föreställningar. Det är såle
des den delade kollektiva uppfattningen som utgör kulturen. Hofstede ur
skiljer kulturer på olika nivåer: en nationell nivå, en regional nivå, en ge
nusnivå, en social klassnivå och en organisationsnivå. Den sistnämnda ni
vån gäller anställda inom en organisation och handlar om hur anställda till
ägnar sig organisationens värderingar och socialiseras in i organisationen 
(ibid: 1 Off). Kulturella skillnader manifesteras på olika sätt genom symboler 
(ord, bilder, föremål med specifika betydelser), hjältar (personer som be
traktas som förebilder inom en kultur), ritualer (kollektiva aktiviteter som 
inom en kultur betraktas som socialt centrala) samt värderingar (tidigt och 
omedvetet inlärda preferenser) (ibid:7ff). 

Också Trompenaars (1993) urskiljer kultur på skilda nivåer: en nationell 
nivå, en organisatorisk nivå samt en professionell nivå. Den högsta nivån är 
den nationella eller det regionala samhällets nivå. På den organisatoriska 
nivån säger attityder inom en viss organisation något om organisationskul
turen. Och på den professionella nivån avses särskilda funktioner inom en 



organisation där en gemensam professionell kultur råder (1993:7). Såväl 
Hofstedes som Trompenaars studier visar kulturella skillnader mellan na
tioner genom de värderingar invånarna, eller kulturmedlemmama, delar. 
Med liknande utgångspunkt kan man urskilja kulturella skillnader mellan 
organisationer genom de värderingar organisationens medlemmar delar. 

En definition av organisationskultur hittar vi hos Hofstede i en specifice
ring av den kulturdefmition som citerades ovan. Organisationskultur defmi-
eras då som "the collective programming of the mind which distinguishes 
the members of one organization from another" (1991:180). Johansen 
(1999) vänder sig mot definitionens inriktning på det mentala och menar att 
det istället handlar om ett ständigt meningsskapande mellan organisations-
medleimnar och att kulturen därför ska betraktas som ett system av social 
mening. Johansen definierar organisationskultur såsom "det netværk af be
tydning, som en gruppe meimesker, her afgrænset til en virksomheds perso
nale, skaber i interaktion med hinanden - i deres arbejdstid, i en given virk
somhed" (1999:70). Definitionen antyder att det handlar om en oavbruten 
interaktion mellan organisationsmedlemmar och att organisationskulturen är 
ett kollektivt fenomen. Den är också ett dynamiskt fenomen genom att me
ningsskapande äger rum som en konstant Iramåtskridande process. 

Hatch & Schultz ger en vid definition av organisationskultur när de skri
ver att "the concept of organizational culture broadly concerns all aspects of 
everyday organizational hfe, in which meaning, values, and assumptions are 
expressed and communicated via the behavior and interpretations of organi
zational members and their artifacts and symbols" (2000:25). Organisa
tionskulturen är en symbolisk kontext, som inbegriper alla organisations
medlemmar, inom vilken organisationens identitet skapas och definieras. 
Kultur och identitet hänger således tätt ihop, menar de: "We view organiza
tional identity as grounded in local meanings and organizational symbols 
and thus embedded in organizational culture" (1997:358). Identitet är, med 
en vid förklarijig, vad organisationsmedlemmarna uppfattar, känner och 
tänker om organisationen och bygger på en gemensam förståelse av organi
sationens karaktär och värderingar. Nära knuten till både kulturen och iden
titeten är också organisationens image: 

[0]rganizational image is a holistic and vivid impression held by an individual or a 
particular group towards an organization and is a result of sense-making by the 
group and communication by the organization of a fabricated and projected picture 
of itself. (1997:359) 

Organisationens image konstrueras inom kulturen, och identiteten utgör det 
symboliska material som image skapas utifrån och genom vilken den kan 
kommuniceras, hnage är både hur organisationen uppfattar andra och hur 
andra uppfattar organisationen, det vill säga det handlar om både interna 
och externa uppfattningar av organisationen. Medan kulturen är något orga-
nisationsmedleimnarna tar för givet, något som är underförstått, är identite
ten mer medveten och består av symboler som används på ett avsiktligt sätt. 



Med fokus på kulturen kan man studera hur organisationsmedleinmar upp
når och skapar den lokala konstmktionen av centrala symboler och föremål. 
Med fokus på identiteten kan man studera hur symbolerna och föremålen 
används för att uttrycka vad organisationsmedleirraiama uppfattar som 'vil
ka vi är' inom organisationen (Hatch & Schultz 2000). 

Hatch & Schultz skiljer på "corporate identity" och "organizational iden
tity". Skillnaden förklarar de så: "[T]he concept of corporate identity refers 
to how an organization expresses and differentiates itself in relation to its 
stakeholders" (2000:13) medan "the concept of organizational identity re
fers to how organizational members perceive and understand 'who we are' 
and/or 'what we stand for' as an organization" (2000:15). "Corporate iden
tity" har att göra med symboler som representerar organisationen och som 
oftast väljs av organisationsledningen medan "organizational identity" 
handlar om vad organisationsmedlemmarna uppfattar, känner och tänker om 
sig själva som en organisation, 'vilka vi är'. Mottagarna av budskap som 
avspeglar "co orate identity" ska övertygas genom identiteten eftersom de 
(mottagama) vanligen är extema. När det gäller "organizational identity" 
handlar det istället om hur organisationsmedlemmarna uppfattar sig själva 
som en organisation och hur uppfattningarna påverkar medlemmarnas iden
tifiering med organisationen. Uttryck för "co orate identity" förmedlas via 
indirekta kommunikationskanaler såsom tv, tidningar, video och Internet 
medan "organizational identity" förmedlas direkt genom den vardagliga 
kommunikationen i organisationen. I samband med diskussionen av 
"organizational identity", vilken som vi sett har att göra med organisa
tionsmedlemmars uppfattning av den egna organisationen, nämner Hatch & 
Schultz autokommunikation (jfr 2.4). De menar att "organizational identity" 
är reflexivt; mottagarna av organisationsidentiteten är desamma som för
medlar den (ibid: 18). 

Förhållandet mellan kultur, image och identitet är komplext och det kan 
ibland vara svårt att dra tydliga gränser mellan dem. Hatch & Schultz be
skriver skillnaderna mellan dem som "relational differences". De menar att 
begreppen definierar varandra och att skillnaderna är mer relativa än abso
luta. Som jämförelse nämner de Saussures idé om att ord definieras i rela
tion till varandra och inte i relation till vad de uppfattas representera i om
givningen (2000:20). 

Även Gumiarsson (2000, 1998b) diskuterar kopplingen mellan organisa
tionens kultur, identitet och image: 

Within the organization, positive images are part of the construction of an 'organi
zation seir. They depict the common values of the company. Images show the 
culture and its value system both to the group itself and to those outside it. In this 
way, they help to create and maintain the cuhure. (2000:19) 

Guimarsson identifierar olika typer av bilder som existerar inom en organi
sation. För det första fiims interna bilder som hänger ihop med organisatio
nens identitet och som uttrycks i exempelvis personaltidningar, brev eller 



meddelanden till anställda. För det andra finns externa bilder som utgörs av 
den utåtriktade presentationen av organisationskulturen och som formuleras 
i text och tal riktade till kunder, ägare och allmänlieten i broschyrer, reklam, 
årsredovisningar etc. För det tredje firms externt konstruerade bilder som 
avspeglar den utomstående bilden av organisationen som finns hos exem
pelvis media och andra foretag. De externt konstruerade bilderna är inte all
tid positiva och ett mål for organisationens medvetna konstruerande av bil
der är att förändra negativa externt konstruerade bilder. 

Gunnarsson konstaterar att image inte är något nytt fenomen. Inte heller 
är det något nytt att man är medveten om vikten av en positiv bild for fram
gång och överlevnad. Däremot är idén om positiva interna bilder och orga
nisationers investering i intern marknadsföring samt professionaliseringen 
av imageskapandet nytt (2000:20). I Gurmarsson (1998a) diskuteras några 
bankers imageskapande verksamhet och kulturens betydelse. En svensk, 
brittisk och tysk banks särskiljande drag i imageskapandet beskrivs med 
intervjuer och msamlade texter som underlag. Med en sociolingvistisk ut
gångspunkt studeras sambandet mellan nationell kultur, organisation och 
texter. Bankemas ünageskapande aktiviteter visade sig vara en viktig del av 
verksamheten: 

The company, with its particular past, its goals for the present and future, its net
works, its culture and its role in society, is the frame within which images are con-
stmcted, as well as the target of the efforts devoted to promoting those images. 
[...] the creation of images is considered to be a vital factor in ensuring the survi
val of the organization. (1998a:635) 

Som ytterligare ett exempel på en undersökning av organisationskulturer 
kan nämnas Norlyks studie av ingenjörers och reklairunakares skilda språk
världar och kuhurer. Norlyk konstaterar att "strong occupational cultures 
not only have different value systems, but also different discourse practices" 
(1996:7). I artikeln, som handlar om kommunikationsproblem och kommu-
nikativa missförstånd i organisationer, menar Norlyk att missförstånd mel
lan ingenjörer och reklamskribenter ofta kan bero på deras kontrasterande 
kulturer; medan ingenjörer strävar efter korrekt teknisk information, söker 
en copywriter efter kreativa slogans som säljer. 

I en undersökning av brittiska dotterbolag i Nederländerna finner Nicker-
son (1998) att kulturen spelar en viktig roll vad gäller nivån av engelskkun
skaper som krävs av organisationemas medarbetare. Undersökningen visar 
att mönstret for den skrivna konmiunikationen är en produkt av organisa
tionskulturen. Det är möjligt, konstaterar Nickerson, att fömtsäga när, hur 
ofta och i vilken form engelska används när kulturen beaktas: "For examp
le, it would be difficult to account for why English is used in an intemal 
memo from one Dutch manager to another without knowing that all com
munication relating to Sales is routinely copied to Head Office, and must 
therefore be in English" (1998:292). Nickerson menar dessutom att engels
kan inte längre kan betraktas som ett lingua franca eftersom det i många fall 



är det språk som används även mellan två holländska personer i de under
sökta organisationerna. 

Kulturen skiljer sig inte enbart mellan olika organisationer eller olika na
tioner. Det kan även inom en och samma organisation firmas skilda kultu
rer, subkulturer. Kulturen inom en organisation kan undersökas på olika ni
våer; inom hela organisationen, på ett lokalkontor, på en produktavdehiing, 
på chefs- eller arbetamivå eller inom en arbetsgrupp (Hofstede 1998:1). På 
dessa olika nivåer kan en egen kultur existera som har mer eller mindre 
gemensamt med andra nivåer. Ett resultat av Johansens undersökning av 
danska och franska organisationers presentationsbroschyrer var exempelvis 
att det förekom likheter i broschyrer inom samma bransch inte bara inom ett 
land utan också tvärs över nationella kulturer. Av detta drar Johansen slut
satsen att det existerar transnationella subkulturer som påverkar danska och 
franska organisationer i sanmia riktning (1999:434). Likheterna hänger 
bland armat ihop med den ökande internationaliseringen vilken lett till att 
många organisationer har avdelningar, dotterbolag och säljkontor i flera 
länder. Johansen fann även likheter som snarare kunde hänföras till en na
tionskulturell än en branschkulturell nivå. Dessa nationella likheter visade 
sig i gemensamma kultursignaler inom organisationer från samma natio
nella kultur. 

2.6 Utgångspunkter 
Undersökningen fokuserar texter och textprocesser inom ett företag. Tex
terna, med framför aUt verbalt men även visuellt innehåll, är med andra ord 
i centrum och därför flmgerar främst forskning om skrivande i företag som 
bakgrund för min undersökning. Som nämnts har tidigare forskning visat att 
skrivande i organisationer är en social aktivitet, att det är en kollektiv akti
vitet där ett flertal personer är inblandade och där muntlig och skriftlig 
kommunikation växelverkar. Dessa resultat utgör grunden för min syn på 
skrivprocesserna som dynamiska, sociala aktiviteter och handlingar. Till 
detta kopplar jag den flerspråkiga aspekten och menar att även företagets 
flerspråkiga textproduktion kärmetecknas av detta. 

I textproduktionsprocessema har både den muntliga och skriftliga kom
munikationen betydelse. Det handlar om såväl intern som extem kommuni
kation; avsändare och mottagare förekommer på olika nivåer inom och 
utanför företaget, och kommunikationen sker inte i dyader utan mellan ett 
flertal personer och grupper. Men som redan framgått är det framför allt den 
skriftliga kommunikationen som jag undersöker. I kapitel 6 och 7 analyse
rar jag dels interna texter, personaltidningar, som riktar sig till anställda 
både på chefsnivå, tjänstemaimanivå och arbetamivå, dels externa texter, 
produktbroschyrer, som riktar sig till konsumenter i ett antal länder. 

Även om det är intern kominunikation i form av publicerade personaltid
ningsartiklar jag studerar har dock, som vi sett, också den infonnella interna 



kommunikationen, till exempel spontana samtal, betydelse för själva text
produktionsprocessen. Vad gäller den externa konmuinikationen, produkt-
broschyrerna, handlar de i första hand om att sälja en produkt och texterna 
riktar sig främst till externa mottagare, nämligen presumtiva köpare. Men i 
broschyrerna kommuniceras inte bara ett positivt budskap om en produkt 
utan även en bild av företaget, företagets image. Det budskap och den bild 
som kominuniceras i broschyrerna speglar de interna värderingar som exi
sterar på företaget samtidigt som de bidrar till att stärka och upprätthålla 
företagets image. 

Som vi såg i avsnitt 2.5 har en organisations kultur betydelse för allt som 
sker inom och alla som ingår i organisationens verksamhet. Kulturen är vad 
som förenar och kännetecknar en organisation och gör den unik. Kulturen 
påverkar och påverkas också av aspekter i det kollektiva, vardagliga livet 
inom en organisation och är på så sätt dynamisk (jfr Johansen 1999:71). Fö
retagets image och identitet gör sig också gällande i de texter jag analyserar; 
interna bilder förmedlas genom personaltidningstextema och externa bilder 
fönnedlas genom produktbroschyrema. 

För man samman dessa utgångspunkter och jämför med de områden som 
diskuterades i 2.3 kan man säga att min undersökning kan kopplas till tre av 
dessa. Kopplingen till "business communication" kan göras dels eftersom 
det är det vidaste och mest dynamiska området, dels eftersom det där hand
lar om användning och anpassning av kommunikation, symboler och bilder 
i en given kontext. "Organizational communication" ser jag som något som 
berör både intern och extern koimnunikation och eftersom området också 
avser att förstå och tolka en organisation (till exempel dess kultur och ima
ge) genom dess kommunikation har det relevans för min undersökning. Vad 
som också gör sig gällande här är att jag inte studerar kommunikation i dy-
ader utan konuriunikation mellan fler individer än två. Även "corporate 
communication" angränsar till min undersökning eftersom området fokuse
rar en organisations fiinktionella koimnunikation såsom reklam, finansiell 
kommunikation, identitets- och imageförmedling samt kommunikation 
mellan anställda." Däremot är inte "management coimnunication" aktuellt i 
saiTunanhanget eftersom jag varken undersöker ledarskapskommunikation 
eller den interna kommunikationens effektivitet och effekter. 

Jag kommer dock inte att utgå ifrån dessa benämningar, inte enbart bero
ende på att de är på engelska utan också för att de trots mina försök till de
finitioner och avgränsningar ändå tycks glida in i varandra och inte ha nå
gon tydlig gräns sinsemellan. Dessutom hänger svårigheterna med att av
gränsa områdena iliop med det faktum att ett företag är både sändare och 
mottagare i olika konununikationsprocesser (jfr 2.4). Istället kommerjag att 

" Att "co orate communication" är viktigt för företag märks inte bara för att det handlar 
om en stor och betydande del av ett företags kommunikation utan också för att många 
företag numera har en avdelning som kallas just avdelningen för "corporate communi
cations", även Electrolux. 



tala om företagskommunikation när jag avser all kommunikation som för
siggår inom ett företag. 

I detta kapitel har jag i huvudsak talat om organisationer. Organisations
begreppet är dock inte helt okomplicerat. Med en medie- och komniunika-
tionsvetenskaplig utgångspunkt försöker Dalfelt, Heide & Simonsson 
(2001) reda ut vad som menas med organisationskonmiunikation, vilket de 
anser är ett forskningsområde utan tydliga gränser. Detta, menar de, beror 
bland annat på att själva begreppet organisation är svårdefmierat: "Organi
sationsbegreppet är något problematiskt, eftersom det kan innefatta många 
sociala fenomen - allt från små lokala sammanslutningar och föreningar, 
globala rörelser som Attac och Greenpeace, till mer traditionella organisa
tioner som företag och offentliga myndigheter" (2001:77-78). hiom medie-
och kommunikationsvetenskaplig forskning är det de senare som rönt störst 
intresse. Man kan också skilja mellan en formell organisation och en social 
organisation. Den fonnella organisationen kärmetecknas av "ett antal indi
vider som utför olika arbetsuppgifter [...] på ett samordnat sätt [...] för att 
uppnå vissa mål" (Bruzelius & Skärvad 2000:16). En social organisation å 
andra sidan avser "det mer allmänna samspelet mellan mämiiskor såväl in
nanför som utanför den formella organisationen" (ibid). Den formella orga
nisationen kan i sin tur delas in i kategorier efter mål och intressen. Det 
finns medlemsorganisationer, affärsorganisationer, serviceorganisationer 
och saiTiliällsorganisationer. I min undersökning är det främst affärsorgani
sationer, eller affarsdrivande organisationer, som avses, till skillnad från 
exempelvis offentliga organisationer som statliga och kommunala förvalt
ningar. För att undvika terminologiska missförstånd kommer jag istället att 
tala om företag. Electrolux är ett privatägt, vinstdrivande företag som inte 
kan ta sin framgång för given. Man måste arbeta för sin överlevnad på en 
konkurrenskraftig marknad, man måste attrahera kunder och investerare och 
övertyga marknaden med en stark kulttir. En viktig del i det överlevnadsar
betet är konmiunikationen, både den interna och externa och både den 
muntliga och skriftliga kommunikationen. 

Någon undersökning av ett företags flerspråkiga textproduktion finns 
som framgått av forskningsöversikten inte tidigare i Sverige och det är min 
avsikt att genom såväl kartläggning som analyser bidra till en förståelse 
kring hur interna och externa texter på olika språk tillkommer inom ett fö
retag samt hur resultaten av processerna ser ut. Min avsikt är också att reso
nera kring hur företagskultur och image har betydelse för skrivprocesserna 
och om och hur de är synhga i texterna. 



3 Skrivande inom Electrolux 

Det här kapitlet beskriver den kartläggning av skrivandet på Electrolux som 
utgör undersökningens första delstudie. Flera tidigare undersökningar av 
skrivande i organisationer har pekat på vikten av att ta hänsyn till kontexten 
som den visar sig genom aktiviteter, beteenden, roller, värderingar, traditio
ner och kultur på det studerade företaget (se exempelvis Faigley 1985, 
Odell 1985, Paradis, Dobrin & Miller 1985, Gunnarsson 1992; se även ka
pitel 2). För att kartlägga skrivandet och för att fanga sådant som påverkar 
textproduktionsprocessema på Electrolux valde jag att arbeta med en etno
grafisk metod. 

Undersökningar som genomförs med hjälp av en etnografisk metod foku
serar faktorer i den sociala kontexten som påverkar och influerar texter och 
skrivande. Genom att använda olika metoder för datainsamling i en under
sökning, såsom enkäter, intervjuer och observationer, är det möjligt att fa en 
uppfattning om och förståelse av skrivande och skrivaktiviteter som mot
svarar verkligheten (jfr Doheny-Farina & Odell 1985:509). En kombination 
av de etnografiska tillvägagångssätten ger en så heltäckande och trovärdig 
bild av ett företags verksamhetskultur som man kan fa utan att själv arbeta 
på företaget. 

I den etnografiska undersökningen kartlägger jag alltså skrivandet och 
textproduktionen på företaget samt försöker beskriva och ringa in den rele
vanta kontexten för textproduktionen på företaget. Jag har intervjuat, obser
verat samt sänt ut enkäter. Jag har även läst dokument som sammanfattar 
företagets visioner, budskap och värderingar. CentraU för delstudien är att ta 
reda på hur det går till när texter på ett eller flera språk skrivs inom företa
get, vilka språk som förekommer, vilka kanaler som finns för den interna 
respektive externa kommunikationen, hur kommunikationen mellan huvud
kontoret och företagets lokalkontor och tillverkningsanläggningar ser ut 
samt vilka krav och mål som ställs på texter som tillkoinmer inom företaget. 

I avsnitt 3.1 diskuterar jag metoderna för och genomförandet av intervju
erna och observationerna. De två följande avsnitten behandlar resultaten av 
delstudien; först beskriver jag översiktligt språksituationen inom Electrolux 
(3.2) och därefter ger jag några exempel ur företagets textproduktion (3.3). 
De textproduktionsprocesser som exemplifieras gäller såväl interna som 
externa texter. 



3.1 Delstudiens metod och genomförande 
De intervjuer jag har genomfort har delvis haft olika mål. De inledande in
tervjuerna syftade till att ge en övergripande bild av företaget som helhet, 
till exempel organisationsstaikttir, avdelningar och verksamhet, med andra 
ord söktes relevant infoniiation om foretagskontexten. Genom intervjuerna 
ville jag också få en allmän beskrivning av texter och skrivande på företa
get. Senare intervjuer har varit mer specifika och inriktats mer direkt på de 
intervjuade personemas arbeten. 

Ejlertsson (1996:7) skiljer på standardiserade och icke-standardiserade 
intervjuer. I standardiserade intervjuer, vilka är vanligast i kvantitativa stu
dier, är frågorna oftast formulerade i förväg medan frågorna i icke
standardiserade intervjuer formuleras efter hand och endast frågeområdena 
är bestämda på förhand. Icke-standardiserade intervjuer är vanligare i kva
litativa studier. Mina intervjuer kan sägas vara en kombination av dessa. 
Oftast har jag fÖre varje intervjutillfälle formulerat ett antal frågor. Samti
digt har jag under intervjuema varit öppen for avvikelser från frågeformulä
ret, stäUt följdfrågor och bett informantema utveckla sådant som kommit 
upp under intervjun. I etnografiska undersökningar utgår man ofta ifrån en 
allmän forskningsfråga som efter hand preciseras och man måste därför 
vara flexibel och lyhörd under intervjuns gång (Doheny-Farina & Odell 
1985:51 Of). De intervjuade personerna har kunnat tala fritt om sitt arbete. 
Det är inte enbart det jag frågat om - och fått svar på - som bidragit till min 
fÖrståelseram för skrivandet på Electrolux; även spontana uttalanden om 
arbetet och företaget har varit viktiga infomiationskällor. På så sätt kan man 
säga att jag och den intervjuade tillsammans fonnat intervjuema och 
gemensamt uppnått förståelse. Kvale (1996:129f) menar att intervjufrågor 
måste bestå av en tematisk och en dynamisk dimension (jfr även Grindsted 
2001). Tematiskt måste intervjufrågoma generera förståelse som ger svar på 
undersökningens fomiulerade frågeställningar. Dynamiskt måste frågorna 
vara formulerade så att de skapar en kreativ och positiv interaktion mellan 
intervjuaren och informanten. 

Samtliga intervjuer har genomförts i den iniljö där personerna arbetar 
vilket är en viktig fÖmtsättning i en etnografisk undersökning. Doheny-
Farina & Odell skriver: 

If researchers assume that they want to understand the significance of a given ac
tion in a given social context, they will have to do their research in a naturalistic 
rather than an experimental setting. That is, researchers will need to investigate 
phenomena in the social contexts in which these phenomena routinely occur. 
(1985:506) 

Det faktum att intervjuema genomförts på de intervjuades arbetsplats har 
också gjort att de känt sig trygga och lättare kunnat relatera till sitt arbete. 
Det har också inneburit att informantema inte behövt avsätta mer tid än 
nödvändigt och det dagliga arbetet har inte störts nämnvärt. De intervjuade 



personerna har själva fatt välja en dag och tid som passat dem. För att upp
lysa infonnantema om anledningen till att jag velat intervjua dem har jag 
infor varje intervju sänt dels en beskrivning av undersökningen, dels ett 
fonnulär med frågor. Detta fonnulär har fungerat som en utgångspunkt for 
intervjuerna och inte alltid följts till punkt och pricka. 

Intervjuerna har spelats in på band efter infonnantemas godkännande. In-
spehiingama har sedan transkriberats utan några ambitioner att urskilja tal
språkliga drag, pauseringar eller liknande detaljer. Transkriptionemas 
främsta funktion har varit att återge intervjuemas iimehåll och underlätta 
informationssökning. Vid varje intervju har jag också bett om tillåtelse att 
fa återkomma med eventuella frågor. Den inledande kontakten med infor-
mantema togs via brev (och i några fall telefon). Därefter har kommunika
tionen skett via telefon, fax eller e-post. 

Intervjuerna utgör viktiga informationskällor for såväl kartläggningen av 
skrivandet som for forståelsen av de analyserade texterna. Men att använda 
mtervjuer som källor i en undersökning är inte helt okomplicerat. Ett pro
blem kan vara tillförlitligheten. De personerjag har intervjuat har själva valt 
vad de velat berätta och hur de velat beskriva något. På så sätt har de kumiat 
påverka min uppfattning och det jag fatt till svar kan vara en persons ver
sion istället for företagets. Men då jag stäUt likartade frågor till flera perso
ner anser jag mig ha lyckats undgå detta problem. Tillsammans har de in
tervjuade gett mig underlag for en mer generell bild av skriwerksamlieten 
på företaget. Jag har också varit noggrarm med att poängtera att jag inte va
rit ute efter att bedöma sådant som till exempel den språkliga kvaliteten på 
texterna utan enbart varit intresserad av att studera hur textproduktionen går 
till. Min formodan är därför att ingen försökt beskriva sitt arbete på något 
annat sätt än sådant som det verkligen är. 

Det har emellertid vid några tillfallen uppstått situationer där infonnan
tema inte velat berätta något jag frågat om eller kunnat lämna ifrån sig en 
text jag bett om. Som tidigare nämnts är Electrolux genom sin verksainhet 
ett starkt konkurrensstyrt företag och man släpper ogärna ut uppgifter eller 
dokument som inte redan är offentliga. Något större problem har inte heller 
detta lett till eftersom mitt intresse inte primärt gällt strikt interna, hemliga 
arbetsmetoder, opublicerade texter eller konfidentiellt material. Ytterligare 
ett problem kan knytas till svårigheter med att förstå oklara eller otydliga 
yttranden i intervjuema. Problemen har avhjälpts antingen genom att jag 
försökt tolka den omgivande talkontexten eller genom att jag kontaktat den 
intervjuade personen och bett om fÖrtydliganden. Den senare lösningen har 
jag utnyttjat enbart då jag ansett att det otydliga eller oklara yttrandet före
kommit i en passage av central betydelse. 



3.1.1 Intervjuer 
Personerna som har kontaktats på Electrolux har på olika sätt varit engage
rade i texter och skrivande. Frågorna har varit både generella och mer speci
fika. De mer generella frågorna som fokuserat centrala och gemensamma 
ämnen har sett lika ut för alla och rört sig kring de ämnesområden som an
ges i tabell 4: 

Tabell 4. Förteckning över intervjuämnen och -frågor 

Ämnesområde Fråga 

Arbetsuppgifter Vad arbetar du med? 
Vilken avdelning arbetar du på? 

Skrivande och Vad skriver du? 
texttyper Vem skriver du för? 

Tänker du på mottagaren när du skriver? 
Vad kännetecknar en bra text? 

Språk och Vilka språk arbetar du på? 
språkhantering Hur går du tillväga när du skriver på främmande språk? 

Hur går den flerspråkiga textproduktionen till? 
Vilka krav ställs på främmande språk? 
Vilka språkliga mål har texterna? 

Företaget och Vilka krav ställs på text- och språkhanteringen? 
kommunikationen Hur får du infonnation från koncernen? 

Hur ser den intema kommunikationen ut? 

Intervjuerna har också anpassats efter den roll i företaget personerna har 
samt efter den typ av texter de skrivit eller varit med om att skriva. Det in
nebär att frågorna till en produktplanerare inte varit exakt desamma som 
frågorna till tidningsredaktörerna eller marknadsföringschefen. De specifikt 
anpassade frågorna har gällt sådant som reklamuppdrag och arbetsmetoder 
för olika uppdrag och alltså utgått ifrån texterna och de processer som om
ger tillkomsten av dessa. 

Den första person som intervjuades inom ramen för undersökningen var 
danmisugaravdehiingens^^ chef. Han kontaktades genom ett brev där pro
jektets mål beskrevs. Genom inteiyjun gavs för det första tillåtelse för en 
fortsatt studie, för det andra gavs en allmän och introducerande bild av 
Electrolux och för det tredje förmedlades namn på personer inblandade i 
textproduktion på företaget som kunde vara lämpliga att intervjua för den 
fortsatta studien. Dammsugarchefen föreslog dessutom att jag skulle välja 
att studera texter rörande dairimsugaren Clario, som var en vid den tid-

Den fullständiga benämningen på avdelningen är Electrolux floor care and light appli
ances AB. För enkelhetens skull använder jag benämningen dammsugaravdelningen 
konsekvent i avhandlingen. 



punkten relativt ny produkt på marknaden. Vid de första intervjuerna, men 
även senare, har jag bett om förslag på fler personer att intervjua. Det är 
med andra ord genom intema rekommendationer som jag kommit i kontakt 
med de intervjuade personema. 

Sammanlagt 27 intervjuer har genomförts (se förteckningen över samtli
ga genomförda intervjuer i tabell 1, s. 14), varav en genomfördes med tre 
personer samtidigt och en aiman med två personer. En person har intervju
ats vid två tillfallen. Övriga intervjuer har gjorts med olika personer vid oli
ka tillfallen. I intervjuerna har jag sökt svar på frågor som rört skrivande 
och texter på Electrolux. Som nämnts har intervjuerna genomförts på re
spektive persons arbetsplats. Det imiebär att jag har gjort elva intervjuer på 
huvudkontoret i Stockholm, tre vid anläggningen i Västervik, två på Elec
trolux kontor utanför Köpenliamn, två på en reklamfinna i Göteborg, tre på 
två olika reklamfirmor i Stockhohii samt en intervju hos en frilansande 
joumalist i demies hem, tillika arbetsplats. En intervju har genomförts per 
telefon. Det var en intervju med en extern översättare som var mycket upp
tagen och hade svårt att avsätta tid till ett möte. Frågorna till säljbolagen i 
Norge, Damnark, Frankrike och Österrike ställdes via en enkät (se mer om 
enkäterna i 5.2 och 6.3) som sändes via fax. 

Ett par av intervjuerna har handlat om övergripande företagsinformation 
där frågorna rört sig krmg företagets formella och intema struktur, historia, 
identitet, mformationskanaler, språkets roll etc. Dessa frågor har syftat till 
att ringa in sådant i företagskontexten som kan ha betydelse för textproduk-
tionsprocessema och texterna. Sådana frågor ställdes till chefen för danmi-
sugaravdelningen, infomiationschefen, chefstidningens redaktör samt che
fen för intemkonununikation. Frågor av en mer övergripande karaktär har 
indirekt även besvarats i andra mtervjuer. 

Två intervjuer angående årsredovisningen har genoiTiförts. Den person 
som skriver den svenska versionen av årsredovisningen och som är ansvarig 
för ekonomisk information svarade på frågor kring arbetet med den svenska 
texten. Hon berättade hur hon far information och underlag till imiehållet 
och hur hon sammanställer infomiationen. Den engelskspråkige översättare 
som översätter årsredovisningen till engelska intervjuades via telefon. Han 
svarade på frågor om hur det går till när han far översättningsuppdrag från 
Electrolux, hur samarbetet ser ut och hur han ser på sitt arbete. 

Intervjuerna gällande texter om danmisugaren Clario har genomförts med 
marknadsföringschefen på huvudkontorets dammsugaravdelning, en mark
nadsförare på samma avdehiing, två produktplanerare på tillverkningsan
läggningen i Västervik, en produktansvarig på Electrolux kontor i Köpen
hamn, en copywriter, en projektledare och två projektmedarbetare på en re
klambyrå i Göteborg samt tre copywriters på två olika reklambyråer i 
Stockholm. Marknadsföringschefen och marknadsföraren svarade på frågor 
om produktens lansering och reklamtextemas tillkomst. På Västerviksan
läggningen intervjuade jag två produktplanerare som var ansvariga för 
framtagandet och utvecklingen av produkten och fick också en guidad vis



ning av verksamheten. De svarade på frågor om hur arbetet vid produktut
vecklingen går till, hur och när man skriver i produktutvecklingsarbetet, 
vilka språk man arbetar på samt hur samarbetet mellan tillverkningsanlägg
ningen, huvudkontoret och reklambyrån går till. Frågorna till reklambyråer
na gällde hur man går tillväga när man skriver reklamtexter, vilket eller vil
ka språk man skriver på, hur samarbetet mellan Electrolux och uppdragsta
garen går till etc. Den produktansvarige personen i Köpenhamn svarade på 
frågor som gällde arbetet mellan ett kontor i ett annat land och huvudkonto
ret och anläggningen i Sverige, hur man använder information och texter 
från huvudkontoret och anläggningen, hur produkten lanserats i Damnark 
och så vidare. 

Fem personer kopplade till någon av företagets intemtidningar har inter
vjuats. Redaktören för chefstidningen har intervjuats vid två tillfallen. Vid 
första tillfallet ställde jag frågor enbart om chefstidningen och hur den till
kommer medan jag vid det andra tillfallet även frågade om infonnationsav-
delningen och om företagets struktur. Redaktören på Stockholmskontorets 
tidning, redaktören för och en frilansande journalist vid Västerviksanlägg
ningens tidning samt redaktören för Köpenhamnskontorets tidning intervju
ades vid ett tillfälle vardera. Även dessa personer berättade om hur de ar
betar när de skriver artiklar och sammanställer sina respektive tidningar. 

3.1.2 Observationer 
hiom ramen för undersökningen har jag haft möjlighet att mer direkt obser
vera skrivprocesser. Två observationer har genomförts: den ena gällde en 
copywriter på en reklambyrå i Stockholm, den andra redaktören för Stock
holmskontorets personaltidning. Att just dessa två personer har observerats 
beror på att deras arbete till stor del består av skrivaktiviteter. Personerna 
hade också möjlighet att medverka och de texter de arbetade med vid ob-
servationstillfallena kunde samlas in. Observationerna genomfördes under 
två dagar som personerna själva hade valt. Valen av observationstillfälle 
styrdes av villkoret att tillfallet skulle motsvara en för de observerade per
sonerna relativt vanlig arbetsdag. De fick inga frågor att förbereda sig med. 
Tanken var att jag genom att närvara skulle iaktta hur de arbetar med texter. 

Copywritem var vid observationstillfallet sysselsatt med att skriva en text 
till en broschyr som Electrolux skulle presentera vid en fackmässa i Tysk
land. Tidningsredaktörens arbete bestod i att författa två texter som skulle 
publiceras i saimna veckas nummer av Stockhohnstidningen. Under obser
vationerna intog jag en passiv roll och förde anteckningar över vad perso
nerna gjorde, vilka texter de arbetade med, vilka avsnitt och formuleringar 
de arbetade mer noggrant med och vilka andra texter som aktualiserades i 
skrivandet. De skriftliga källor, anteckningar, noteringar, informationsblad 
och textutkast som personerna arbetade utifrån kopierades och samlades in 
tillsammans med de färdiga texterna. När själva observationerna slutförts 



ställde jag några uppföljande frågor angående det de arbetat med under ob
servationen. Av copywritem fick jag dessutom tillgång till material från den 
översättare som han samarbetade med. Materialet består av redigerade ut
kast på engelska med översättarens koimnentarer och ändringar. Observa
tionerna har gett mig en bättre inblick i hur textproduktionen kan gå till och 
har på så sätt kompletterat intervjuerna. Jag har med egna ögon kunnat ob
servera hur man arbetat, vilka som varit inblandade i arbetet, hur kontakten 
mellan de olika inblandade sett ut, hur tal och skrift interagerar samt hur 
språklianteringen går till. 

3.2 Skrivande och språkval inom företaget 
När det gäller skrivandet på företaget sade chefen för dammsugaravdehiing-
en att man på Electrolux 

skriver ganska lite internt. Alltså mängden promemorior och analyser och skrifter 
överhuvudtaget är relativt begränsad i Electrolux. Det är en gammal kultur kan 
man väl säga att vi har. Vi försöker ha små arkiv och vi slänger mycket och vi job
bar i det dagliga så att säga. Mindre än om man [...] jämför med en myndighet eller 
säkert en högskola eller ett universitet också. Så att det skrivs ju mycket mindre. 
[...] Det är vår företagskultur. [...] Jämfört med många andra tror jag vi är ganska 
informella och har ganska lite skrivet. (Dc) " 

Lite skrivande och ett informellt företagsklimat koimner av att man ibland 
"saimnanträder" när tillfälle ges; det kan vara vid kaffeautomaten eller på 
väg till lunchrestaurangen. Som framkommit av några intervjuer kallar man 
mte alhid till möte när något ska diskuteras, och därför skapas inte heller 
vid sådana tillfallen någon dagordning, något protokoll eller några mötes
anteckningar. Naturligtvis beror det på ärendets natur: större och mer seriö
sa ämnen behandlas på formella möten enligt fonnella bestämmelser. En 
stor del av kommunikationen sker, inte helt oväntat, via datorer vilket också 
innebär sparsam pappershantering och kortlivad infonnation. 

Att man anser sig skriva relativt lite på Electrolux beror på traditionen. 
En arman förklaring till varför man inte tycker sig skriva så mycket inom 
företaget kan hänga ihop med det faktiun att skrivandet sker på rutin och 
sällan ifrågasätts. Paradis, Dobrin och Miller (1985) konstaterar i sm under
sökning av skrivandet på ett företag att "in-house writing and editing remain 
hidden activities in industry: as the saying goes, they just get done" 
(1985:281). Det är dessutom möjligt att de olika stadierna i skrivprocessen, 
som idéinsamlmg, diskussioner av textutkast under sammanträden och kor
rekturläsning, inte uppfattas som en del av skrivandet utan ses som separata 
aktiviteter. Vanligt förekommande numera är också att skrivuppdrag läggs 
på externa konsulter. 

" Koden efter citatet anger vilken person som intervjuats. Dc avser således intervjun 
med dammsugarchefen, se också intervjuförteckningen i tabell 1, s. 14. 



På Electrolux är koncemspråket engelska. Eftersom företaget finns repre
senterat i alla världsdelar är det viktigt att ha en gemensam kommunika
tionskanal. Då är engelska det mest naturliga valet eftersom det är ett utbrett 
språk som flest kan näst sitt modersmål. En stor del av kommunikationen, 
såväl den muntliga som den skriftliga, sker alltså på engelska: 

I såna här stora foretag så blir det ju bara, träffas man tre personer så blir det ju 
bara engelska [...] Det blir ju koncemspråket i och med att det är så många länder. 
[...] vi har ju sån stor verksamhet i vaije land så därför blir det bara att samordna 
och hålla kontakt och då blir det nästan bara engelska. (Ic) 

Kraven och målen varierar dock beroende på sammanhang. Den engelska 
som förekommer i texter avsedda för en global publik, som till exempel den 
koncemtäckande chefstidningen eller årsredovisningen, ska vara ett mel
lanting mellan amerikansk och brittisk engelska, det vill säga ett slags inter
nationell engelska som benämns "Midatlantic-engelska". När det gäller 
språkanvändningen internt, kallar man i vissa sammanhang koncemspråket 
för "bad English" vilket irmebär att man undviker svåra ord och komplice
rade formuleringar. Detta är inget uttalat eller dokumenterat kommunika
tionsspråk utan förekommer enbart i samband med interna möten och i 
samtal mellan deltagare från olika håll i världen som inte har engelska som 
modersmål. Principen är att det inte ska vara för avancerat utan även den 
medelmåttigt engelskkunnige personen ska kunna förstå. Vad gäller kom
munikationen till externa mottagare, såsom produktreklam och ekonomisk 
information, höjs kraven och språkgranskningen blir viktig för företagets 
image. 

Så här sade dammsugarchefen respektive informationschefen om kon
cemspråket: 

Alltså vi brukar säga, eller vår chef [namn på chefen] brukar säga att koncemsprå
ket är "bad English". [...] Och man kan säga idag är det engelska men kvalitén är 
ju, för en engelsman är den ju dålig. (Dc) 

Sen är ju koncemspråket uttalat "bad English". Annars blir det lätt på möten bara 
amerikaner, engelsmän och välutbildade svenskar som yttrar sig, och så sitter tys
kar och italienare tysta på mötet. Det är snarare så att man medvetet plockar bort 
svåra ord och att man inte ska skämmas över det någonting, om det är dålig gram
matik i ett intemmeddelande på engelska. Men en presentationsbroschyr ska ju 
vara korrekt, men man ska kunna skicka ett meddelande eller brev eller protokoll 
till varandra utan att det är hundraprocentigt. (Ic) 

Flera av de intervjuade personerna, i synnerhet de som arbetar mycket med 
språk och skrivande, framhåller att man ofta försöker undvika översättning
ar. Istället föredrar man att skriva direkt på engelska. Många av textema ska 
nå en större läsekrets än den svenska. Bara omkring 2-3 % av textmaterialet 
i till exempel en reklamkampanj används i Sverige, resten är export och där
för anses svenskan oviktig i det globala sammanhanget (Dc). Att texter 
skrivs direkt på engelska, även om skribenten har svenska som modersmål. 



anser man gör att språket blir bättre än om man skulle översätta eftersom 
man slipper själva översättningsledet. 

På Electrolux varierar språkhanteringen och den flerspråkiga textproduk
tionen beroende på textens syfte och fiinktion. I vissa fall, till exempel när 
texterna är tänkta for externt bruk, ställs höga krav på såväl språkriktighet 
som faktainnehåll. Man använder sig då ofta av externa översättare som inte 
bara är språkkunniga utan också har goda ämnesområdeskunskaper 
("subject field knowledge", jfr Sørensen 1994). I andra fall nöjer man sig 
med att lita på den egna språkkunskapen eller låter någon annan läsa ige
nom och kommentera. Hur man går tillväga när texter på olika språk ska 
produceras på Electrolux varierar alltså beroende på vilken text det gäller, 
vilket syfte texten har och hur man inom företaget brukar arbeta. 

1 sammanhanget kan det vara en poäng att lyfta fram de intervjuade per
sonemas egen syn på den flerspråkiga textproduktionen och översättnmgs-
verksamheten inom företaget. Den första person som intervjuades inom ra
men för projektet var, som tidigare nämnts, den dåvarande chefen för 
dammsugaravdehiingen. Han beskrev situationen på följande sätt: 

Vi har nog egentligen, i varje fall sett uppifrån sä att säga, väldigt lite översättning 
egentligen. Jag tror det är få som skriver en text först på sitt språk och sen på ett 
annat språk. (Dc) 

Vanligare är att man skriver direkt på till exempel engelska. Är det ett vik
tigt, externt dokument språkgranskas det, armars tillämpas "bad English" 
(jfr s. 44). Även informationschefen berättade att översättning förekommer i 
begränsad omfattning på företaget: 

Hellre då att en [svensk] copywriter skriver på stapplig engelska och så får någon 
duktig engelsk copywriter förbättra det. Men vi har väldigt lite översättningskost
nader. (Ic) 

3.3 Tre textproduktionsprocesser 
Resultaten av den inledande undersökningen av skrivandet redovisas i tre 
avsnitt genom några exempel på textproduktion inom Electrolux. Exemplen 
illustrerar inte bara hur textproduktionen kan gå till utan också vilka språk 
som är inblandade i arbetet och var i processen olika språk koimner in. Ex
emplen visar tänkbara händelseförlopp såsom de har beskrivits i intervjuer. 

Det första exemplet illustrerar hur det går till när årsredovisningen skrivs, 
det andra exemplet beskriver hur reklammaterial kring en produkt som ska 
lanseras i ett antal olika länder tillkoimner och det tredje och sista exemplet 
återger processen när en artikel i chefstidningen produceras. Det sista ex
emplet redovisas även med hjälp av en textproduktionskarta. 



3.3.1 Exempel 1 - Årsredovisningstext 
Electrolux årsredovisning går igenom många interna instanser innan den går 
till tryckning och är därför kanske det mest kontrollerade och styrda doku
mentet inom företaget. Den publiceras på engelska och svenska samt ibland 
i en förkortad version på franska. Den svenska versionen skrivs på huvud
kontoret av den person som är ansvarig för ekonomisk information, medan 
den engelska versionen görs av en extem professionell översättare med ut
gångspunkt i den svenska årsredovisningen. Här sker alltså en översättning 
från källspråket svenska till målspråket engelska. 

I intervjuerna poängteras att språket spelar en viktig roll i årsredovisning
en. Så här sade en av tidningsredaktörerna: 

Orden, de kan ju vara börspåverkande om man använder fel. Alltså du har ju en 
inbyggd känsla hos börsmäklare och analytiker vad ett ord verkligen betyder. Sä
ger man att lönsamheten är tillfredsställande så betyder det att den inte är särskilt 
bra. [...] Det är verkligen noga, de får ju så ytterst små marginaler, så lite att röra 
sig med och varje ord öppnar en hel värld för en initierad person. [...] Det är ju 
rena dynamiten om det kommer ut fel uttryck i den [årsredovisningen]. Den är ju 
verkligen offentlig. (RedCtl) 

Ännu viktigare än den svenska versionen kan den engelska sägas vara efter
som den når en mycket större läsekrets. Den engelska som skrivs ska vara 
en internationell engelska och därför håller man sig till stor del till standar
diserade ekonoiniska uttryck och termer som återkommer i redovisningarna 
från år till år. De återkommande termerna gör att läsaren känner igen sig i 
texterna. I ett samtal kring språket och termerna i årsredovisningen sade 
personen som skriver redovisningen så här: 

Målsättningen med det här är ju egentligen att det ska vara lättläst. Och sen natur
ligtvis att det ska vara ett innehåll, att ge målgrupperna den information som de 
vill ha, och den ska de kunna tillgodogöra sig så lätt som möjligt. Jag ser ingen po
äng i att använda tjusiga ord, eller du vet göra knepiga konstruktioner ior att de 
kanske är av ett vackrare språk, utan jag tycker för mina målgrupper, de som läser 
det här, aktieägare, finansmarknaden [...] de är ju ute för att få information. [...] 
Och sen försöker man ju använda samma begrepp så att de vet [...] vad vi menar 
exakt. (År) 

Uppgifterna till årsredovisningen kommer från olika håll: från en boksluts-
kommuniké som kommer kvartalsvis, sifferunderlag från ekonomiavdel
ningen och resultatdata från olika produktlinjer inom verksamheten. Utifrån 
dessa skriftliga underlag samt diskussioner, telefonsamtal och sammanträ
den gör årsredovisningens författare ett utkast till en rapport som sedan tas 
upp hos företagsledningen för ytterligare diskussion och genomgång. Hur 
många turer mellan redovisningens huvudförfattare och företagsledningen 
som behövs beror på hur mycket som ska ändras, läggas till eller tas bort ur 
det preliminära utkastet. Det slutliga godkännandet står styrelsen för - det 
är den som är huvudansvarig för redovisningens innehåll. I samband med 



att styrelsen far redovisningen går texten också till översättaren som börjar 
sitt arbete med att översätta den. Kontakten mellan huvudfÖrfattaren av den 
svenska versionen och översättaren är intensiv under översättningsarbetets 
gång eftersom det är viktigt att den engelska versionen motsvarar den 
svenska till både imiehåll och stilnivå så långt det är möjligt. 

3.3.2 Exempel 2 - Reklammaterial 
Det andra exemplet på den flerspråkiga textproduktionen på beskriver hur 
det kan gå till i en reklamkampanj när en produkt, framtagen och tillverkad 
i Sverige, ska lanseras i ett antal olika länder. Exemplet är beskrivet i stora 
drag och visar på ett möjligt händelseförlopp. 

När en produkt är redo for lansering, efter att ha varit ett konfidentiellt 
projekt i ett par år, går den ansvariga marknadsavdehiingen, anläggningen 
som tillverkat produkten samt en inkopplad extem reklambyrå ihop for att 
arbeta fram en reklamkampanj. För att reklambyrån ska veta vilken produkt 
som ska säljas och hur den ska marknadsforas formulerar foretagets re
klamansvariga en "brief med kampanjens viktigaste innehåll och budskap. 
Produktplanerare från anläggningen tar fram detaljerat underlag med tek
niska argument och marknadsavdelningen arbetar tillsammans med reklam
byrån for att framställa säljande slogans, ett lockande broschyrinnehåll och 
tilltalande bilder. Produktplanerama står for det faktiska innehållet och fö
retagets önskemål, medan reklambyrån står for det kreativa arbetet. På re
klambyrån uttryckte man sig så här om samarbetet mellan den egna byrån 
och uppdragsgivaren, byråns kund: 

Det är ju ett vanligt reklambyrå-kundsamarbete att kunden står for underlag och 
fakta och allting så långt det bara går, och avsikter och mål och allting sàit där. 
Och sen tillsammans diskuterar man sig fram till någon slags utgångspunkt for det 
kreativa, det berömda "brief då man säger den här målgmppen, det här budskapet, 
den här avsikten, det här tillfället, det här mediet. Och så sen från det, när alla är 
överens om det, så tar man det kreativa språnget. (ReGbg2) 

En av produktplanerama på anläggningen kommenterade samarbetet så här: 

Man arbetar som projektledare i just framtagningen av en sån här katalog, och det 
man gör är att man kopplar in en byrå och det är dom som står för allt det kreativa. 
Vi talar om produktpositionering och vad vi vill ha ut med det här och så får dom 
vara kreativa. (Pp) 

Grundversionen^" till amionsema görs på engelska for att kunna fimgera som 
en slags mall. Denna grundversion skrivs av en copywriter på den bästa 
möjliga engelska han eller hon kan. Därefter går den igenom en språk
granskning vilken oftast görs av externa konsulter men ibland även av per
soner inom foretaget som har engelska som modersmål. Det kan också hän-

Denna grundversion benämns bastext i analyserna i kapitel 6. 



da att reklambyrån har engelskspråkiga copywriters som kan bidra med sina 
språkkunskaper. 

För att kunna fömiedla en enhetlig bild utåt så att konsumenterna känner 
igen en Electroluxprodukt och det reklammaterial som omger produkten har 
man som ambition att bilderna och huvudbudskapen i grundversionen ska 
återkomma i materialet i andra länder. Grundversionen ska fungera som en 
mall för andra språk och andra kulturer och därför läggs mycket tid och ar
bete ned på denna. Även om man inte översätter grundversionen ord för ord 
till exempelvis en fransk reklamtext far den engelska texten inte innehålla 
lokala eller kulturella anspelningar eller andra oklarheter som är svåra att 
förmedla på andra språk. Reklambyrån tar fram 

en grundversion på engelska som i sin tur ska vara underlag for översättningar till 
spanska, franska, tjeckiska och alla de andra språken. [...] Det är ju också så att 
skriva för den här typen av reklam och den här typen av internationell reklam 
ställer ju väldigt många krav på skribenten att inte hemfalla åt en massa 'tenderi-
er'. Du måste skriva på ett speciellt sätt från böljan. Alltså så fort du börjar ordvit-
sa eller leka med betydelser och så, så är du ute på hal is för att det kanske funge
rar på svenska, möjligen fungerar det, är du duktig på latinspråken då funkar det 
inom det området, men då fungerar det inte på ungerska sen. (ReGbg2) 

Den färdiga engelska versionen, som innehåller reklamkampanjens huvud
budskap samt bilder, skickas sedan till de länder där produkten ska lanseras. 
Varje land ansvarar själv för att material produceras på det egna språket. 

En snarlik process knuten till reklammaterial studerades under observa
tionen av copywritem (jfr 3.1.2). Han arbetar på en reklambyrå i Stockholm 
som fick i uppdrag av Electrolux att göra en broschyr för en utställning för 
hushållsapparater. Utställningen är den största i Europa och äger rum vart
annat år i Köln. Broschyren som producerades för utställningen skrevs på 
engelska och täckte dammsugare (bland annat dammsugaren Clario) och 
mindre hushållsapparater, till exempel brödrostar, kaffebryggare och stryk
järn. Copywritem tog i sitt arbete hjälp av olika källor: tidigare produktbro
schyrer från Electrolux, intervjuer, produktbeskrivningar, en "brief, kon
takter med personer på Electrolux avdelning för dammsugare och småappa
rater, samt kontakt med en översättare som granskade de färdiga engelska 
texterna. "Briefen" innehåller specificeringar av byråns uppdrag, målsätt
ningar för projektet, en beskrivning av utstälhiingen, en målbeskrivning för 
Electrolux monter samt en agenda för det första mötet mellan uppdragsgiva
ren och uppdragstagaren (jfr citatet av reklambyrån i Göteborg, ReGbg2, på 
s. 47). Målsättningen för projektet var att skapa en katalog för de aktuella 
produkterna som "skall reflektera Electrolux vammärkets värden. Det första 
användningsområdet kommer att vara Domotechnica [utställningens namn] 
men trycksaken måste kmma användas lokalt av säljbolagen efter utställ
ningen" ("Brief för reklamuppdrag). I "briefen" finns även formuleringar 
som antyder vilket budskap företaget vill fönnedla: 



Montern for Electrolux skall reflektera ledarskap, bredd och djup i sortimentet 
samt understryka för kunden intelligenta lösningar för vardagens behov. Electrolux 
är prissatt för volym, dock ej billig men väl tillgänglig. ("Brief för reklamupp
drag) 

Budskapet gäller som synes företagets monter vid utställningen, men för 
reklambyråns del gav det också anvisningar för hela uppdraget om vad fö
retaget står för och vill förmedla. Budskapet ska även genomsyra texterna. 

Vid observationstillfallet arbetade copywritem med broschyrens pro-
dukttexter^' och bearbetade flera textversioner samtidigt. En produktbe
skrivning var sänd till översättaren för granskning. Under tiden jag observe
rade, vilket var cirka 3,5 timmar, ringde copywritem två personer på Elec
trolux fyra gånger, faxade en text och emottog ett fax med korrigeringar på 
en annan text. Vid flera tillfällen vände han sig till andra produktbeskriv
ningar och texter som han fatt vid uppdragets början för att fa information 
och idéer. 

I broschyren finns ett avsnitt med ett utdrag ur en intervju med chefen för 
Electrolux designavdelning och en annan person från sanmia avdelning. 
Avsnittet förekommer först i broschyren under rubriken "Intelligent design 
solutions". Intervjun genomfördes av copywritem själv och texten som han 
skrev utifrån intervjun lästes och kommenterades av de intervjuade. De 
hade några ändringsförslag, till exempel att några förtydliganden skulle gö
ras samt att några meningar om en ny produkt skulle strykas eftersom den 
inte hade lanserats ämiu. 

3.3.3 Exempel 3 - Personaltidningsartikel 
Det tredje exemplet på textproduktion på Electrolux gäller en personaltid
ningsartikel. Exemplet illustreras med hjälp av en textproduktionskarta (fi
gur 1, s. 51). 

Chefstidningen produceras på huvudkontoret i Stockholm på engelska 
och går ut till chefer på Electrolux runt om i hela världen. Idéer till den fär
diga tidningens artiklar konuner från flera olika håll. Det kan vara formella 
eller infomiella möten, spontana möten, telefonsamtal, nyheter i en databas, 
konferenser eller sammanträden. De spontana personliga mötena är viktiga 
idékällor. Ett antal teman som kan hålla som underlag för artiklar växer så 
småningom fram och inblandade personer på infomationsavdelningen 
samlas för att gemensamt arbeta fram fler idéer och senare ta beslut om vil
ka artiklar som verkligen ska skrivas; man "brainstormar", som de själva 
säger. 

Vilket eller vilka språk man använder på det här tidiga stadiet beror na
turligtvis på vilka personer som är inblandade. Enligt redaktören själv talar 

Ett avsnitt i utställningsbroschyren handlar som nämndes om dammsugaren Clario. 
Avsnittet består av dels en text på 15 meningar, dels en tabell med tekniska fakta. Texten 
liknar vissa delar av bastexten som analyseras i kapitel 6. 



man ofta svenska på "brainstorming-mötena" eftersom de hålls på huvud
kontorets informationsavdelning i Stockholm. Men tips kommer också in 
fi"ån andra kontor nmt om i världen och från andra på huvudkontoret som 
inte har svenska som modersmål. I de situationer där personer som inte talar 
svenska deltar talas koncemspråket engelska. 

När det är bestämt vad artiklarna i stora drag ska handla om ser redaktö
ren över artikelforslagen och beslutar vad hon själv ska skriva och vad hon 
ska lägga ut på uppdragstagare. Är det en artikel som ska handla om exem
pelvis en nyhet på Hongkongkontoret kontaktas en frilansskribent i Hong
kong eller någon annanstans i närheten, som "briefas", det vill säga infor
meras i stora drag om artikelns tema, syfte, omfattning och fokus. Det är 
främst artiklarnas huvudinnehåll och fomiella karaktär som redaktören in
formerar om vid dessa uppdragstillfällen. Redaktören ger denna "briefing" 
på engelska om frilansaren inte talar svenska. De externa frilansare man 
samarbetar med är erfarna näringslivsjoumalister som kärmer till det tonläge 
och den språkliga nivå som krävs for att skriva den typ av artiklar som ef
tersöks i chefstidntngen. Ofta har de externa skribenterna skrivit texter for 
Electrolux tidigare och känner till foretaget och dess kultur. Att anlita en 
lokal journalist som talar olika språk och skriver på engelska, anser man gör 
att resultatet blir bättre, dels eftersom kommunikationen mellan den inter
vjuade personen och skribenten sker på de inblandades modersmål, dels ef
tersom man kan undgå själva översättningsledet. 

Journalisten samlar den information som behövs for att kunna skriva arti
keln. Därefter genomfors exempelvis en intervju, antingen på engelska eller 
på lokalspråket beroende på var intervjun görs. Artikeln skrivs dock som 
nämnts på engelska; målgruppen är ju internationell. Efter det att artikeln är 
skriven skickas ett utkast till redaktören som kommer med forslag på änd
ringar eller tillägg och sedan tur skickar tillbaka utkastet till frilansaren for 
eventuella ändringar. Den intervjuade personen får också läsa och komma 
med synpunkter och forslag på mindre ändringar. Den muntliga kommuni
kationen mellan journalisten och den intervjuade personen sker oftast på det 
språk på vilket intervjun genomförts. 

Efter ett antal turer mellan de inblandade personerna kommer artikeln 
tillbaka till redaktören som lämnar den till sin chef för genomläsning och 
kommentarer. Även chefen kan komma med synpunkter och frågor i syfte 
att utröna om uppgifterna stämmer, om de kan offentliggöras, om inte mer 
information behövs eller liknande. Denna kommunikation sker på svenska 
eftersom både redaktören och chefen arbetar på huvudkontorets informa
tionsavdelning. Efter den interna slutkontrollen går artiklarna genom en 
språkgranskning, som oftast görs av en översättningskonsult eller någon 
samarbetande engelsktalande frilansjournalist. 

Slutligen, när artiklarna har genomgått en språklig kontroll, börjar arbetet 
med att bestämma tidningens utformning. Hur artiklarna ska se ut och vilka 
bilder som ska fimias med har ofta planerats tidigare men nu börjar det 
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konkreta arbetet med tidningens utformning. Redaktören kontaktar sin lay-
oiitkonsult och tillsammans diskuterar de (på svenska om det är en svensk 
layoutkonsult) hur artikehi ska läggas upp och vilka bilder som ska finnas 
med. Även här går turerna mellan redaktören och andra inblandade, i detta 
fall layoutkonsulten, fram och tillbaka ett antal gånger. Till sist går texten 
till tryckning tillsaminans med övriga artiklar och tidningen är färdig. 

Figur 1 illustrerar i form av en textproduktionskarta hur processen kan se 
ut när en text produceras inom ett internationellt storföretag som Electrolux. 
Kartan gäller den process som beskrivits i avsnittet. Redaktören är ansvarig 
för tidningens artiklar och har därmed en central funktion (se figuren). Men 
i skrivprocessen är det många fler som är involverade: tipslämnare, externa 
journalister, intervjuade personer, språkkonsulter och layoutkonsulter. De 
olika stadierna i skrivprocessen, såsom "brainstorming", planering, infor
mationsinsamling och intervjuer, går om varandra innan det slutliga stadiet 
med den färdiga artikehi är nådd. 

Olika språk är också inblandade i processen och det kan vara svårt att 
säga vilket språk som talas i en viss situation. Detta beror på vilka artiklar 
som ska skrivas och vilka personer som är inblandade i skrivprocessen; 
förmodligen växlar man mellan flera språk. I stora drag kan man säga att på 
iTiindre, interna möten och diskussioner och i de externa journalisternas in
tervjuer talas det lokala språket, medan kommunikationen mellan personer 
på olika kontor i olika länder sker på engelska. 

3.4 Diskussion 
I de tre föregående avsnitten har jag med tre olika exempel översiktligt be
skrivit hur det kan gå till när årsredovisningen skrivs, när reklammaterial 
produceras samt när en artikel i en personaltidning skrivs. Det är naturligt
vis svårt att utifrån tre exempel uttala sig om skrivandet på hela företaget, 
men några generella tendenser kan urskiljas. Exemplen visar varierande 
textproduktionsprocesser som kan antas variera beroende på faktorer som 
textemas mottagare och syfte, vilka krav som ställs på texterna samt på vil
ken nivå inom företaget texterna produceras. Vad som är gemensamt för de 
beskrivna processerna, och för skrivande på företaget i allmänhet, är att 
många personer är inblandade, att flera språk möts i processerna samt att tal 
och skrift växelverkar. Detta bekräftas inte minst av observationerna. I av
snitt 3.3.2 beskrev jag arbetet en copywriter utförde på uppdrag av Electro
lux. Under observationen noterade jag att copywritem under sin skrivpro
cess samarbetade med flera personer och att samtalen med dessa personer 
drev skrivprocessen framåt. Samtalen skedde på svenska men copywritem 
skrev på engelska. Gemensamt för företagets textproduktionsprocesser i 
olika sammanhang är också tanken att texterna ska andas företagets delade 
värderingar och image. 



Utifrån textproduktionsexeinplen kan man se betydelsen av den mer 
spontana och infonnella interna kommunikationen. I mänga fall är det den 
som ligger till gnmd för texterna. Det framgår också av figur 1, som illu
strerar tillkomsten av en personaltidningsartikel, hur den spontana kommu
nikationen vid kaffeautomaten eller i korridorerna på arbetet bidrar med 
idéer och förslag till tidningens innehåll. Det är också genom den dagliga 
kommunikationen och dialogen mellan anställda på olika nivåer inom orga
nisationen som företagets kultur och värderingar skapas, fonnas och under
hålls. Redaktören för chefstidningen koimiienterade den informella före
tagskulturen så: 

Oftast är det väldigt infomiellt, det speglar lite grann kulturen här i koncernen. Det 
är en väldigt infonnell koncern där mycket dryftas vid kaffebryggaren, det är säl
lan organiserade möten med pm och så. (RedCtl) 

Även den mer formella koimnunikationen som genom mer organiserade 
möten försiggår horisontellt, mellan anställda på samma nivå inom organi
sationen, och vertikalt, mellan ledning och andra nivåer inom organisatio
nen, är viktig för textemas innehåll och budskap. I den formella kormmmi-
kationen, som exempelvis informationschefens godkännande av chefstid
ningen, säkras att gemensaimiia synsätt och värderingar koimiiuniceras på 
ett önskvärt sätt. På så vis kan man säga att den sociala kontexten har bety
delse för och påverkar både texterna och sätten de tillkommer genom. 

Chefen för intenikommunikation använde temien "cross communication" 
för att beteckna de vägar komimmikationen på företaget kan ta. Chefens 
egna exempel på detta var när man mtemt kommunicerar inom en sektor, ett 
land eller ett projekt, som till exempel sker i ett arbete där olika personer 
och avdelningar är inblandade. "Cross communication" kan följaktligen 
handla om både horisontell och vertikal intem kommunikation, men även 
om kommunikation som sker diagonah inom företaget (jfr Johansen 
1999:29). 

Frågan om intem och extem kommunikation märks även vad gäller kra
ven på kvaliteten i användningen av konceraspråket engelska (jfr 3.2). Kra
ven på språket höjs i den externa koimnunikationen liksom i mer fomiell 
kommunikation. Externt riktade texter, till exempel årsredovisningar och 
produktbroschyrer, är centrala dokument i företagets verksamliet, inte en
bart för den primära funktion de har, det vill säga att rapportera det gångna 
årets ekonomiska resuUat respektive att sälja en produkt. De är också vikti
ga för att de förmedlar ett budskap om företaget och den hnage företaget 
vill stå för. Språket måste därför ha hög kvalitet. När det gäller den interna 
koimnunikationen ställs inte samma krav. Här tillämpas principen att man 
ska undvika svåra ord och komplicerade formuleringar för att alla i koncer
nen, oavsett modersmål, ska ha saimna möjlighet att förstå och göra sig för
stådd på engelska. Företagets egen benämning på detta interna och infor
mella koncemspråk är, som nämndes på s. 44, "bad English". 



Även om delstudien som redovisats i detta kapitel långt ifrån innefattar 
all textproduktion inom Electrolux, tror jag mig kunna säga något mer gene
rellt om företaget och dess kommunikation. Internt råder en informell kultur 
där man strävar efter jämlika kommunikationsförhållanden med ett avdra
matiserat och informellt språk och språkbruk. Samtidigt är man medveten 
om vikten av den externa bilden omgivningen har och far av företaget och 
därför höjs kraven när det gäller den externa kommunikationen. De textpro
duktionsprocesser som exemplifierats i kapitlet varierar beroende på olika 
faktorer. Några faktorer som påverkar processerna som har diskuterats är 
textemas varierande syften och mottagare, de olika krav och mål som ställs 
på texterna, de olika nivåer i företaget inom vilka texterna skrivs samt tex
temas ftinktion som intema eller extema dokument. Detta konmier att ut
vecklas och diskuteras i textanalyskapitlen 6 och 7. 



4 Flerspråkig textproduktion 

Electrolux bedriver sin verksamhet över hela världen. Företagets koncern-
språk är engelska och en stor del av kommunikationen sker på engelska, 
men i de olika verksainhetsländema kommuniceras både muntligt och 
skriftligt även på de lokala språken. I företagets kommunikation förekom
mer och möts således en mängd olika språk. Textproduktionsprocessema 
ser olika ut beroende på vilken text som skrivs och vilket syfte texten har. 
Även den flerspråkiga textproduktionen varierar, vilket de tre exemplen i 
slutet av föregående kaphel visade. Vissa texter översätts på traditionellt vis 
från ett språk till ett eller flera andra språk från källtext till måltext (jfr ex
empel 1 om årsredovisnmgen i 3.3.1) medan andra produceras mera fritt 
utifrån en talad diskurs, en händelse eller en skriven bastext (jfr exempel 2 
om produktbroschyrema i 3.3.2 och exempel 3 om personaltidningsartikehi 
i 3.3.3). 

I detta kapitel diskuterar jag några begrepp och utgångspunkter som är 
centrala för undersökningen av den flerspråkiga textproduktionen. Jag dis
kuterar först översättningsbegreppet och ett antal andra termer som före
kommer i framför allt nyare översättningslitteratur. Jag ger även exempel på 
översättning inom det studerade företaget. Därefter presenterar jag en mo
dell för beskrivning av den flerspråkiga textproduktionen på ett internatio
nellt storföretag, parallellskrivning. Modellen utgör en hypotes för textpro
duktionen på det luidersökta företaget. Sist diskuterar jag parallellskrivning 
i förhållande till några av de termer som behandlas inledningsvis. 

4.1 översättning 
översättningsbegreppet är väl utrett i litteraturen och översättntngsverk-
samhet i mer traditionell mening väl beskriven. I korthet - och mycket för
enklat - kan översättning sägas vara en process som innebär att översättaren 
söker överföra innehållet i källtexten på ett språk till måltexten på ett annat 
språk. De tidiga översättningsteorierna betonade översättningens lingvistis-
ka aspekt och gav källtexten en central betydelse i översättningsprocessen.^^ 
Catford (1965) definierar översättning som "the replacement of textual ma
terial in one language (SL) by equivalent textual material in another langua
ge (TL)"" (1965:20). Catford betonar ekvivalensen mellan källtexten och 
måltexten och talar inte om identiska utan om ekvivalenta texter: källtextens 

Nord (1997) ger en historisk översikt över utvecklingen av översättningsteorin från 
1960-talet och framåt. Se även Ingo (1991). 
" "SL" står för "source language", källspråk, och "TL" för "target language", målspråk. 



uttryck ska översättas med likvärdiga motsvarigheter i målspråket. Nida & 
Taber (1969) definierar översättning på följande sätt: 'Translating consists 
in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the 
source-language message, first in terms of meaning and secondly in terms 
of style" (1969:12). I en sådan definition står betydelsen i centrum. Över
sättaren strävar att så långt som möjligt skapa ekvivalens mellan källtext 
och måltext vad gäller innehåll, form och fi^inktion. Nida ( 1964) identifierar 
två typer av ekvivalens: fomiell och dynamisk (1964:159). Den formella är 
den där man strävar efter likvärdighet på ord-, form- och innehållsnivån. En 
översättning enligt denna princip låter läsaren identifiera sig med läsare i 
originaltextens sanunanhang och ta del av källspråkskulturens tänkesätt och 
uttryck, vilket enligt Nida kan vara problematiskt då världsbilderna och ut
trycken inte stämmer överens mellan källspråk och målspråk. Målet för den 
dynamiska ekvivalensen är därför att genom översättningen fa målspråks-
texten att uppnå samma effekt på sina mottagare som originaltexten, det vill 
säga källtexten, uppnådde på sina. 

Översättning har således beskrivits som en komplicerad verksamhet som 
också inbegriper kultur- och situationsanpassning. För att måltexten ska 
kimna fimgera i målkulturen räcker det inte med att översätta texten ord för 
ord utan hänsyn måste även tas till de nya läsarna och den nya kontexten. 
Nyare översättningsforskning har därför betonat att översättning handlar om 
kulturell överföring och inte enbart lingvistisk. Vidare har man kormnit att 
se på översättning som en kommunikationsakt och fokuserat måltextens 
funktion i målspråkskontexten istället för att ge kälhexten den avgörande 
rollen i översättningsprocessen (Snell-Homby 1988:43f). 

En central teori inom nyare översättningsforskning är skoposteorin som 
introducerats av Vermeer (1987, 1989). Skoposteorin anlägger ett flinktio-
nellt synsätt på översättning. I den funktionella synen på översättning anses 
ekvivalens, likvärdighet mellan källtext och måltext, vara underordnad 
översättningens syfte, vilket kallas översättningens skopos; "The word sko
pos [...] is a technical term for the aim or purpose of a translation" 
(1989:173f). Måltextens funktion och mottagare i målspråkskontexten av
gör översättningens syfte: "In Vermeer's 'skopos theory' the skopos of a 
translation is determined by the fimction which the target text is intended to 
flilfil" (Nord 1991:24). Vermeer definierar översättning som att producera 
"a text in a target setting for a target purpose and target addressees in target 
circumstances" (1987:29). Med derma definition ses mottagaren och motta
garens kontext som avgörande för översättningen. Vermeer menar att varje 
översättning måste ha ett skopos, men att detta skopos kan variera från att 
översättningen ska anpassas efter målkulturen till att den mer markerat ska 
ge uttryck för källkulturen i måltexten (1989:185). Kritiker har menat att 
skoposteorin förminskar, eller "detroniserar" källtexten och att måltexten 
ges en oförtjänt viktig roll i översättningsprocessen (sådan kritik diskuteras 
bland annat i Jakobsen 1994a:46 och Nord 1997:37). 



Svårigheten med att fånga vad som sker i översättningsprocessen visar 
sig också i sökandet efter en adekvat terminologi såväl inom den användar-
inriktade litteraturen som inom den mer teoretiska. Inom olika yrkesområ
den förekommer en rad alternativa termer för att beskriva översättningspro
cessen. Termerna är mer eller iTiindre specifika för de olika områdena. En 
sådan tenn är "lokalisering". Lokalisering kan såväl gälla anpassning av en 
produkt till en marknad som anpassning av språket och texten i marknads
föringen av produkten (Bowen-Scluire 2000:12). Där språklig lokalisering 
sker är både lingvistisk, kulturell och innehållsmässig anpassning aktuell. 

Termen lokalisering är vanlig i datorsammanhang och avser översättning, 
i vid bemärkelse, av datorprogram och definieras då som "[t]he process of 
adapting and translating a software application into another language in or
der to make it linguistically and cuhurally appropriate for a particular local 
market" (Esselink 1998:2).^" Förhållandet mellan lokalisering och översätt
ning beskriver Esselink på följande sätt: "hi localization, translation is not a 
word-for-word 'global replacement' process. It requires accurately con
veying the total meaning of the source material into the target language, 
with special attention to cultural nuance and style" (1998:3). Översättning 
från ett språk till ett eller flera andra ses här som en del av lokaliseringspro
cessen. Jakobsen (1994a:50) kallar lokalisering för den extrema varianten 
av funktionell översättning och menar att lokalisering ger översättaren en 
stor frihet eftersom det handlar om att producera en översättnmg utan spår 
av källtexten. Lokalisermg är även en vanlig benämning när det handlar om 
översättning av användarorienterande texter såsom bruksanvisningar, kok
böcker, läroböcker etc. (ibid). Jakobsen avser i sin diskussion av lokalise
ring främst den lingvistiska aspekten av översättning, medan Bowen-
Schrire som ett exempel på lokalisering ger termen en ännu vidare defini
tion och också avser "country-specific requii'ements, translation, testing and 
quality assurance, marketing and distribution" (2000:12). 

En term som förekommer för att beskriva språkhanteringen i reklam
sammanhang är "copy adaptions". Cook (1992) skriver att i reklamen, såväl 
den tryckta som den rörliga, är det så mycket mer än bara orden som över
sätts. Exempelvis diskuterar han de paralingvistiska elementen (ljud, ljus, 
ansiktsuttryck etc.) i kormnunikation som är särskilt viktiga i reklam och 
hur svåra de är att översätta mellan olika språk och kulturer. För detta, och 
för att betona skillnaden gentemot översättning, skriver Cook, har termen 
"copy adaptation" myntats (1992:68). 

Ytterligare en term som förekommer är "technical writing". Här handlar 
det inte enbart om skrivande kring ett specifikt tekniskt ämne, som datorer, 
utan om tekniska områden som involverar experter och specialister. 

Termen används med två betydelser i detta sammanhang: dels översättning i likhet 
med Esselinks definition ovan, dels som en benämning för en del av utveckling av da
torprogram. Den senare betydelsen av termen används av programutvecklare (Esselink 
1998:2). 



"Technical writing" fokuserar mottagaren och handlar om att förmedla tek
nisk information som är anpassad efter mottagamas behov, förståelsenivå 
och bakgrund. Det handlar alltså om att "översätta" avancerad teknisk in
formation till icke-specialister. Mottagama kan vara externa eller intema 
och informationen kan röra sig om manualer, rapporter eller reklam. Områ
det har på senare år professionaliserats och termen är därför vanlig i utbild
ningar i intemationell organisationskommunikation. Litterattir om "tech
nical writing" utgörs därför också till stor del av handböcker med praktisk 
vägledning om hur man blir en bra "technical writer" (se till exempel Ca-
rosso 1986). Termen är missvisande eftersom det inte enbart handlar om 
specifika facktexter, och inte heller enbart om att skriva texter utan också att 
anpassa texter efter en målgrupp och ta hänsyn till både ord och bilder 
(Frandsen, Halkier & Johansen 2002:190f). 

Inte bara i användarinriktad litteratur utan även i mer teoretiska publika
tioner har man sökt efter en alternativ översättningstenninologi. Ett exem
pel på det utgör Holz-Mänttäri (1984). Holz-Mänttäri har sin utgångspunkt i 
den ftonktionella synen på översättning men undviker att tala om översätt
ning och talar istället om "intercultural cooperation" (Nord 1997:13) som en 
alhnän term. Tanken är att all typ av kulturell överföring ska inbegripas i 
processen, även i fall där ingen skriven källtext eller måltext förekormner. 
Istället för källtext och måltext talar Holz-Mänttäri om "message transmit
ters" (Nord 1997:13), "Botschaftsträger" (Holz-Mänttäri 1984:23ff), som 
kan vara skrivna texter i kombination med exempelvis bilder och ljud. I det 
'kulturella samarbetet' är målet att överföra budskap mellan kulturer och 
över språkbarriärer genom 'budskapsöverförare'. Med en alternativ termi
nologi undviks termer och förväntningar förknippade med översättning i 
traditionell bemärkelse (se en diskussion av Holz-Mänttäris teori i Nord 
1991 och 1997). 

Jakobsen (1994b) diskuterar förhållandet mellan översättningsprocessen 
och vanlig textproduktion och konstaterar att i "text production in general 
[...] textual background material is often available in a form that makes it 
necessary to summarise here, to elaborate there, and to change the style of a 
third passage, etc." (1994b: 146). Denna textproduktion kallar han för en 
"interface between translation and non-translational text production" (ibid) 
och hänvisar till Holz-Mänttäris teorier. Likaså knyter Nord an till diskus
sionen om betydelsen av och problematiken kring begreppet översättning: 

According to my concept of translation, which is doubtless conditioned by the 
conventional concept of translation I have grown up with [...], a TT production 
that is not based on, or bound to, a given source text [...] cannot be called a 
'translation', even though the conditions under which the text is produced may be 
similar to a translating situation. (Nord 1991:28)^' 

25 ,νρρ, ijgjyjjgj. "target text", måltext. 



Terminologifrågan har även koinmit upp i intervjuer jag gjort med personer 
som arbetar på reklambyråer. De menar att det finns ett behov av att skilja 
översättning från andra processer i sitt arbete. "Adaption" kallar de den 
språkhantering som förutom själva översättningsledet också innebär redige
ring och korrekturläsning. Redigeringsarbetet görs av någon som inte sett 
originaltexten. För reklamtexter där slogans och ordspråk forekoiruner görs 
en "creative adaption". Med detta menas kulturell och språklig anpassning 
av ett budskap i en reklamkampanj. Budskapet är detsamma på flera språk 
men på den språkliga nivån kan texterna skilja sig ganska mycket. 

En av de intervjuade copywritema beskrev sitt jobb så här: "Jag säljer en 
språklig och kulturell anpassning. Vad som det innefattar är en översättning, 
en språkgranskning, korrekturläsning och att vi ser till att det är kulturellt 
lämpligt" (ReSthlm2). I en sådan process utgör således översättningen en 
del av processen och påminner om lokaliseringsbegreppet. En längre och 
mer ingående beskrivning av hur arbetet går till och inställningen till över
sättningar ger reklambyrån i Göteborg, som deltog i framtagandet av bas
texten som analyseras i kapitel 6: 

[...] det finns ju olika sorters översättare. Alltså, [namn på copywriter] i det här 
fallet, hon är ju engelsk copywriter, hon är ju engelsk skribent. Lämnar man en 
text till henne så får man alltså en tolkad text på engelska. Du far inte, du kan inte 
förvänta dig att få en ordagrann översättning, utan du får en tolkad text. Det kan bli 
helt annorlunda, men innehållet är naturligtvis koiTekt och så va, men det händer 
mycket. Det kan hända väldigt mycket i tonlägesskiftning där och då får man ju 
lita på att det hon väljer som tonläge är riktigt då. Går du till en översättningsfirma 
som [namn på översättningsfirma] eller någon av dom andra, då får du oftast en 
väldigt rak, det du har, på gott och ont. Det du har skrivit det kommer ut i andia 
änden på engelska, ibland ganska okritiskt. Det är ganska bekvämt att jobba med 
översättarfirmor, du behöver aldrig ifrågasätta det du har gjort. Det säger bara 
"spjong" och sitter som ett spjut i väggen och så kommer rätt text där. Medan job
bar man med en engelsk copywriter så kommer alla dom här obehagliga frågorna 
"vad vill du verkligen säga, hur ska det låta, vad menar du, det här var oklart, jag 
forstår inte". Så att det är två helt olika vägar att gå. Det kan ju bli påfrestande att 
jobba med en engelsk copywiiter, men det kan oftast bli högre kvalitet. (ReGbg2) 

Den här instälbiingen tycks vanlig på reklambyråer. För att poängtera skill
naden mellan att göra exempelvis en reklamtext på flera språk, där kulturell 
anpassning utgör en viktig del, och översättning som en snabb produkt väl
jer man att tala om olika processer med skilda termer. Man vill beskriva ar
betet som man lägger ner när man skriver texter på olika språk på ett sätt 
som inte forknippas med den traditionella uppfattningen av översättning. 

Utifrån det ovan sagda kan man konstatera att det förekommer en mängd 
olika termer som har gemensamt att de beskriver en annan process än vad 
man traditionellt menat med översättnmg. Framför allt i reklamsamman
hang vill man framställa det arbete man utfÖr som en omfattande process 
där inte bara översättning av ord och meningar från ett språk till ett annat 
ingår utan även kulturell anpassning och där det inte är orden som är intres
santa utan reklamens budskap. 



Inom Electrolux forekommer emellertid processer som kan beskrivas 
som traditionell översättning. Som exempel på en sådan översättning inom 
Electrolux kan nämnas processen kring tillkomsten av årsredovisningen (jfr 
3.3.1). Electrolux årsredovisning skrivs på svenska och översätts till engels
ka. Här förekommer alltså vad man skulle kunna kalla en traditionell över
sättning, det vill säga det finns en originaltext på ett källspråk som översätts 
till ett annat språk, ett målspråk. Processen illustreras på ett förenklat sätt i 
figur 2: 

Översättning 

Text 1 - språk 1 Text 2 - språk 2 Text 1 - språk 1 β Text 2 - språk 2 

Figur 2. Översättning från ett språk till ett annat - förenklad modell 

Vad som sker irman text 1 firms till är svårt att kortfattat och entydigt be
skriva. Till stor del liknar dock dessa aktiviteter de processer som beskrevs i 
textproduktionsexemplen i 3.3. Både muntligt och skriftligt underlag till 
texterna kommer från flera olika håll och det är många personer som är med 
och bygger upp redovisningens irmehåll. Text 1 skrivs på svenska (språk 1) 
och utgör i översättningsprocessen källtext. Den översätts sedan till engels
ka (språk 2) och den engelska versionen utgör text 2.1 övergången från text 
1 till text 2 förekommer nära samarbete mellan källtextens författare och 
översättaren. Översättaren måste fa information om tankarna bakom text 1 
och fråga om den egentliga betydelsen av uttryck for att kunna göra över
sättningen likvärdig. 

Ett annat exempel på en mer traditionell översättningsprocess med käll
text och måltext inom Electrolux kan knytas till tillkomsten av bruksanvis
ningar på olika språk.^^ Liksom vad gäller årsredovisningar innehåller 
bruksanvisningar viktig information som ska presenteras likvärdigt på olika 
språk. Bruksanvisningen for dammsugaren Clario" togs fram i ett samarbete 
mellan Västerviksanläggningen och en lokal reklambyrå. Den person som 
är ansvarig fÖr bruksanvisningarna på tillverkningsanläggningen stod for 
faktainformationen och reklambyrån for layouten och bilderna. Även pro
jektledaren for den aktuella produkten var med i diskussionerna. Tillsam
mans satte de ihop texten på svenska. Den skickades sedan till en översätt-

Uppgifterna avsnittet bygger på en intervju med den person som var ansvarig för 
bmksanvisningama på Västerviksanläggningen (Br). 
" I textanalysen i kapitel 6 analyseras produktbroschyren till samma dammsugare. Ar
betet med bruksanvisningarna som beskrivs här var aktuell vid tillverkningen av den 
produkt som analyseras här, det vill säga dammsugaren Clario. Arbetet har senare för
ändrats och man samarbetar med en reklambyrå i London. Texten skrivs därför numera 
först på engelska och skickas sedan till översättare. 



ningsbyrå som översatte till de språk som var aktuella^^ och därefter skicka
des texterna till säljbolagen i respektive land för koiTekturläsning. Generellt 
försöker man hälla bruksanvisningar standardiserade så att varje text obero
ende av språk iiuiehåller sanuna information. Viss kulturell anpassning fö-
rekonuTier dock. Särskilda krav på vad som ska vara med i texten finns i 
vissa länder. Det kan till exempel gälla uppgifter om telefonnummer till 
serviceställen. Så länge dock uppgifterna mte kräver alltför stort utrymme 
och inte medför för stora avvikelser från källtexten tar man hänsyn till kra
ven. I enstaka fall tvingas man producera ett särskilt dokument med upp
gifter om garanti, service, reservdelar eller liknande som är specifika för ett 
visst land. Detta sänds då med produkten till det aktuella landet. 

I de två textproduktionsprocesser mom Electrolux som jag här beskrivit 
föreligger en källtext på svenska. Vad gäller årsredovisningen översätts den 
svenska källtexten till engelska, medan det vad gäller bruksanvisningen sker 
en översättning till flera språk. Vad som fatt mig att benämna den här typen 
av språkhantering översättning är alltså dels förekomsten av en käUtext, dels 
kravet att källtexten ska översättas i sin helhet och så likvärdigt som språ
ken tillåter, dels relationen mellan beställaren och översättaren (jfr 4.3). 

4.2 Parallellskrivning 
Vare sig man väljer att se på översättningen som styrd av textfiinktion, syf
te, mottagare eller av texttyp, kan man konstatera att den flerspråkiga verk-
samlieten på ett internationellt företag innebär många fler aktiviteter än att 
överföra en text från ett språk till ett annat. Skriwerksamheten liknar därför 
i mångt och mycket vanlig fri textproduktion med alla dess invecklade pro
cesser. Skillnaden är att flera språk, och ofta också flera texter, är inblanda
de. I vissa fall är personer med olika modersmål, såsom tyska, franska, 
danska och svenska, delaktiga i tillkomsten av en text på ett aimat språk (jfr 
exempel 3 och figur 1 i avsnitt 3.3.3). I andra fall förhandlar eller samman
träder man på koncemspråket engelska och sedan produceras texter på olika 
språk, till exempel tyska, franska, danska och svenska, som ett resultat av 
förhandlingen eller sanunanträdet. 

Som framgått av diskussionema i föregående avsnitt förekonmier en mer 
traditionell översättningsprocess för vissa texttyper inom Electrolux. Såväl 
årsredovisningar som bruksanvisningar utgår från en källtext på svenska 
som sedan översätts till en eller flera måltexter på ett eller flera andra språk. 
Det vanligaste är dock att man inom Electrolux skriver direkt på ett annat 
språk. Utgångspunkten kan i dessa fall vara av varierande slag. Man kan till 
exempel utgå ifrån en muntlig händelse och omvandla detta till en skriven 
text. Händelsen kan utgöras av ett samtal, ett sammanträde, en konferens 

De språk bruksanvisningen för Clario översattes till var danska, engelska, finska, 
franska, holländska, norska, portugisiska, spanska samt tyska. 



eller liknande som beskrivs eller sammanfattas i textform. Utgångspunkten 
kan också vara en kortare, ibland ofiillständig text, såsom till exempel ett 
pressmeddelande eller ett textutkast, som far en mer slutgiltig form i en ny 
text. Språköverfbringsledet blir i dessa sammanhang en del av textproduk
tionsprocessen. Graden av trogenhet till det som varit utgångspunkten, det 
som här kommer att kallas råmaterialet, varierar, från mer direkt överföring 
från ett språk till ett annat till en fri och självständig produktion av sluttex
ter. 

Denna friare skrivprocess benämns parallellskrivning. Begreppet paral
lellskrivning, som varit centralt för uppläggningen av det forskningsprojekt 
inom vilket denna avhandling tillkommit, fungerar övergripande och utgör 
en hypotes om den språk- och textproduktionsmässiga situationen och akti-
vitetema inom ett internationellt företag. Begreppet söker fånga den mång
facetterade språkliga verklighet som existerar inom ett internationellt storfö
retag. Figur 3 (ur Gunnarsson & Jämtelid 1999) illustrerar den gmnd-
läggande idén med parallellskrivningsprocessen. 

Råmaterial 

Sluttext Sluttext 2 
Idé A 

Idé B Idé C 

Sluttext 4 Sluttext IdéD 

Figur 3. Parallellskrivningsmodellen: från råmaterial till sluttext 

Parallellskrivning innebär för det första att råmaterialet kan vara av olika 
karaktär; det kan vara en händelse, en muntlig aktivitet eller en skriven 
bastext. Relationen mellan råmaterialet och sluttextema är inte given utan 
beror såväl på råmaterialets innehåll och form som på sluttextemas språk, 
funktion och mottagare. Ett annat kriterium är att i parallellskrivningspro
cessen kan sluttexter på olika språk baseras på olika delar i ett och samma 
råmaterial (jfr figur 3), vilket gör att inte heller relationen mellan de olika 
sluttextema är given. Texterna kan ta fasta på olika aspekter, eller inne
hållsdelar, av råmaterialet. Detta illustreras i figur 3: sluttext 1 baseras på 
idé A, B och D, sluttext 2 på idé A och C, sluttext 3 på B och D och sluttext 
4 på idé B, C och D. Också olika typer av sluttexter med olika syften och 
mottagare, som en kundbroschyr, ett informationsblad till återförsäljare el-



1er ett pressmeddelande, kan ta sin utgångspunkt i ett och sainma råmaterial. 
Ett tredje kriterium är att sluttexter tillkomna genom parallellskrivning kan 
baseras på flera olika gemensamma råmaterial. Sluttexter, som exempelvis 
ett informationsmaterial på olika språk, kan utgå ifrån både en gemensam 
bastext, ett sammanträde och ett internt informationsmaterial. 

I Gunnarsson & Jämtelid (1999:137f) beskrivs tre typer av parallellskriv
ning där råmaterialet kan vara av olika slag. I en typ av parallellskrivning är 
råmaterialet en händelse, i en annan typ talad diskurs och i en tredje typ en 
bastext. Som exempel på dessa typer beskrivs tre hypotetiska prototypsitua
tioner och tre verkliga situationer ur Electroluxkontexten. Prototypexemplet 
för den första typen av parallellskrivning är en fotbollsmatch och inom 
Electrolux är exemplet en mässa eller en demonstration. I den andra typen 
av parallellskrivning är prototypexemplet en presskonferens och inom 
Electrolux ett sanunanträde eller en presskonferens. Presskonferensen kan 
som ett exempel gälla nyheten om sammangående med ett amiat företag. 
Konferensen kan hållas på engelska och senare kan nyheten rapporteras i ett 
antal personaltidningar på olika språk. Prototypexemplet för den tredje ty
pen av parallellskrivning är ett pressmeddelande som sänds ut över hela 
världen och Electroluxexemplet är en bastext med faktamaterial. Bastexten, 
på engelska, kan gälla en ny produkt som ska lanseras i ett antal länder. 
Med bastexten som underlag skrivs ett antal produktbroschyrer på olika 
språk för lanseringen i olika länder. Utifrån bastexten kan även ett informa
tionsblad produceras som infomierar om den nya produkten till kunder i 
olika länder. Samtliga beskrivna exempel, både de prototypiska och de au
tentiska, är händelser som kan resultera i texter på olika språk och av olika 
typ med olika mottagare och mål, och de belyser tanken med parallellskriv
ning på olika sätt. 

En av grundtankarna bakom parallell skrivningsmodellen är alltså att tex
ter på olika språk produceras med utgångspunkt i ett, eller flera, gemen
samma råmaterial, som kan vara såväl verbalt som icke-verbalt, såväl 
muntligt som skriftligt. Ur råmaterialet kan olika idéer hämtas för att bygga 
upp sluttexter på andra, eller sarmna, språk. Resultatet av en sådan process 
är att ett antal texter som produceras med utgångspunkt i ett och saniina rå
material kan utmynna i helt olika sluttexter där inte bara språken kan variera 
utan även S3^et, stilnivån, funktionen, omfattningen och den textuella 
strukturen. Processen kan också imiebära genreöverskridande, det vill säga 
det behöver inte föreligga någon gemeekvivalens mellan råmaterial och 
sluttexter, inte heller mellan olika sluttexter som produceras utifrån ett 
gemensamt råmaterial. 

4.3 Utgångspunkter 
Jämförs parallellskrivningsmodellen med skoposteorin som diskuterades i 
avsnitt 4.1 kan man fimia vissa liklieter. Vad de har gemensamt är att ton



vikten läggs på textemas fiinktion snarare än på källtexten och ekvivalens
problematiken mellan källtext och måltext. Skillnaderna är dock flera. En 
skilhiad är att det i parallellskrivningsprocessen ofta inte föreligger någon 
källtext som ska överföras till ett annat språk; termen råmaterial har därför 
valts för att beteckna utgångspunkten. En annan skilkiad är att det i paral
lellskrivningen kan handla om mer än ett råmaterial och mer än en sluttext 
som båda kan vara av olika slag och på olika språk. En tredje skillnad är att 
det i parallellskrivningsprocessen inte är en översättare som far ett uppdrag 
av en person eller en grupp^' utan textproduktionen sker här på självständiga 
avdelningar inom företaget. Texterna produceras på egna lokala initiativ 
och med större frihet. 

I relation till parallellskrivnmg tycks de i avsnitt 4.1 diskuterade termerna 
täiTiligen snäva. "Lokalisering" används främst i datorsammanhang och av
ser översättning av datorprogram, "copy adaption" avser reklam och mark
nadsföring och "technical writing" handlar om anpassning av teknisk fakta 
till icke-specialister (jfr 4.1). I lokalisering tolkas visserligen översättning 
ganska fritt och utgör en del av lokaliseringsprocessen, men även om man 
tar hänsyn till att termen också i en vidare bemärkelse (jfr Jakobsen 1994b, 
se också s. 57) kan avse exempelvis bmksanvisningar och handböcker så 
täcker den inte de textproduktionsprocesser som jag beskriver i min under
sökning. 

Jakobsens (1994b, jfr även s. 58) diskussion om översättning (det är 
främst den ftinktionella översättning Jakobsen avser) och vanlig textpro
duktion är intressant för parallellskrivningsmodellen. Jakobson menar att 
det huvudsakliga syftet, både i den funktionella översättningen och i vanlig 
textproduktion, är att producera en text och att det i båda processerna tillåts 
(mer eller mindre) fri organisation av textens innehållsdelar. Den fria pro
cessen är vad Jakobsen kallar ett samspel mellan översättning och icke
översättande textproduktion. 

Vad parallellskrivningsmodellen söker fanga utöver de tidigare nämnda 
tennema och i tillägg till Jakobsens resonemang är att det kan handla om 
processer mellan ett och samma eller olika språk. I parallellskrivningspro
cessen handlar det inte enbart om relationen mellan en text och en annan 
(hur fri relationen än är) utan också mellan en eller flera texter och en eller 
flera andra texter, som också kan imiebära genreöverskridanden. Inte heller 
handlar det om att delarna i processen enbart kan utgöras av en skriven text 
utan också talhändelser såsom ett saimnanträde eller en produktdemonstra
tion. Parallellskrivningsmodellen är, som jag tidigare nämnt, tänkt att fun
gera övergripande och beskriva processerna för flerspråkig textproduktion 
på ett intemationellt företag. 

Inom den funktionella översättningsteorin benämns uppdragsgivaren "initiator": "The 
initiator is the person, group or institution that starts off the translation process and de
termines its course by defining the  u ose for which the target text is needed" (Nord 
1997:20). 



Ö5 

För förståelsen av parallellskrivningsbegreppet är det också viktigt att 
hålla det isär från teniien "parallella texter" som förekoniiner både i över
sättningslitteraturen och inom kontrastiv lingvistik. Tennen parallella texter 
kan å ena sidan avse identiska texter på två eller flera språk, det vill säga en 
originaltext och dess översättning(ar), och å andra sidan funktionellt likvär
diga texter (Hartmann 1980:37ff, Kvarn 2001). Kvam ger som exempel på 
den första typen av parallella texter lagdokument i Schweiz som forekom
mer i identisk form på tyska, italienska och franska (2001:84). Vad som av
ses med den andra typen av parallella texter är andra, liknande texter produ
cerade i målspråkskontexten. Dessa parallella texter kan på skilda sätt och 
på olika språkliga nivåer fiingera som norm eller modell för den aktuella 
målspråkstexten. I dessa parallella texter kan översättaren söka de textuella 
konventioner som måltexten kan anpassas efter. Kvam ger följande exempel 
på denna typ av parallella texter: "In order to write a business letter in a fo
reign language for the purpose of ordering computers any business letter in 
the target language would be useful as a parallel text since they reflect rele
vant genre conventions" (2001:85). 

Termen "parallella texter" förekommer och används även med en annan 
betydelse och då i samband med flerspråkiga datorbaserade ko usar (Mer
kel 1999). Parallella datakorpusar, som ofta utgörs av en käUtext och dess 
översättning(ar), används för att studera likheter och skillnader mellan två 
eller flera språk och kan ftingera som hjälp vid översättningar och språkin
lärning vad gäller exempelvis tenninologi.'" 

Som framgått av diskussionen gäller dock analyserna i min undersökning 
parallelliteten i själva textproduktionsprocessen. Analysen kommer alltså att 
fokusera sluttexter som visserligen producerats parallellt men på olika språk 
och i olika länder och kulturer. Jämförelser kommer att göras inte bara 
mellan dessa, mer eller mindre oberoende av varandra, producerade slut
texter. Textema kommer också ställas i relation till det gemensamma råma
terialet. 

™ Ett svenskt exempel på utveckling av datorbaserad parallellkorpus är projektet ET AP, 
"Etablering och annotering av parallellkorpus för igenkänning av översättningsekviva-
lenter", som bedrivs vid institutionen för lingvistik vid Uppsala universitet. Projektet 
ingår, liksom föreliggande avhandling, i forskningsprogrammet "Översättning och tolk
ning som språk- och kulturmöte". 



5 Textstudiens syfte och metoder 

Textstiidien utgör avhandlingens andra delstudie och består dels av text
analyser, dels av intervjuer och enkäter där själva textproduktionsprocesser
na beskrivs. Syftet med textanalyserna är att undersöka resultaten av de 
flerspråkiga textproduktionsprocesser som diskuterades i kapitel 3.1 delstu
dien relateras de studerade textproduktionsprocessema och analyserade 
texterna till den parallellskrivningsmodell som beskrevs i kapitel 4. Syfl:et 
är att pröva modellen på ett textmaterial från det studerade företaget. Därtill 
undersöker jag de analyserade texterna med utgångspunkt i företagskultur 
och image. En central fråga blir därför dels om och hur texterna förmedlar 
en gemensam företagskultur och hur interna och externa bilder förmedlas, 
dels hur stor variation som förekonuner i texterna samt om och hur denna 
variation kan förklaras utifrån företagskulturen. 

I de följande avsnitten behandlas först de teoretiska och metodiska ut
gångspunkterna för var och en av textanalyserna. I anslutning till detta pre
senterar jag de analysmodeller som jag kommer att utgå ifrån i analyserna. 
Därefter behandlas metoderna för enkäterna och de kompletterande inter
vjuerna. Med enkäterna och intervjuerna eftersträvas en förståelse för hur 
textproduktionen går till samt en större förståelse för texterna. Den bak-
gmnd som svaren gett har sedan nyttjats vid analysen av texterna och tolk
ningen av analysresultaten. 

5.1 Textanalysmetoder 
Textanalyserna har genomförts på olika språkliga nivåer för att möjliggöra 
jämförelser på ett allsidigt sätt. Fyra delanalyser har genomförts: på en 
övergripande textuell nivå analyseras textemas innehållsstruktur, på en mer 
detaljerad språklig nivå analyseras dels textteman, dels stilen i texterna. 
Slutligen analyseras de bilder som förekommer i texterna. 

I figur 4 ges en översikt över de delar som ingår i textanalysen. Figuren 
visar även hur delarna hänger ihop. De heldragna pilarna visar delarna i de 
analyser som kommer att genomföras i kapitel 6 (produktbroschyrer) och 7 
(personaltidningar). Den streckade pilen mellan texttemaanalys och stil
analys markerar att det finns ett samband mellan dessa två analyser. I analy
sen av textteman identifierar jag hur olika textteman omnämns. Jag under
söker dels helhetsfokus, då hela temat omnämns, dels delfokus, då endast en 
del av temat omnämns. Helhetsfokus realiseras som omtal, till exempel 
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Figur 4. Textanalysmodell 

genom egemiamn eller pronomen. Kategorierna Delfokus och Helhetsfokus 
utvecklas och diskuteras i stilanalysen. De streckade pilarna mellan analys 
av innehållsstruktur och stilanalys respektive bildanalys visar att det finns 
kopplingar även mellan dessa delanalyser. De stildrag som identifieras och 
de bilder som analyseras kommer att kopplas till textenias iimehållsstruktur. 
Det finns ingen hierarkisk skilhiad mellan delarna i analysmodellen. 

I de följande avsnitten behandlar jag varje delanalys för sig. Först redo
gör jag för de teoretiska och metodiska utgångspunkterna för analyserna. 
Därefter presenteras de modeller som jag utarbetat för analyserna. Delana-
lysmodellema presenteras ingående med sina olika underkategorier. Efter
som texterna hela tiden varit utgångspunkten i konstruerandet av analysmo
dellerna kan modellerna som sådana betraktas som en slags preliminär 
analys. Den huvudsakliga analysen genomförs dock i de två följande kapit
len (6 och 7). 

5.1.1 Textteman 
I analysen av textteman luidersöker jag vilka textteman som förekommer i 
råmaterial och sluttexter, det vill säga vad som fokuseras och på vilket sätt 
temana varierar och omnämns. Syftet är således att undersöka vad texterna 
handlar om, vad eller vem som fokuseras i textema och hur olika identifie
rade textteman varieras i textema. 



5.1.1.1 Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

I den traditionella textlingvistiken definieras begreppet tema ofta som en 
foraiell och graminatisk språklig kategori. Temat brukar med en formell 
definition då vara fundament och utgöras av ett subjekt, en nominalfras, ett 
egennaiTin eller ett pronomen. Det kan också vara ett adverbial eller en pre-
positionsfras (se exempelvis Halliday 1985). Min användning av begreppet 
följer inte den traditionella definitionen. Jag ser istället temat som en mer 
övergripande innehållslig kategori. 

1 den traditionella temaanalysen är det vanligt att man i samband med att 
definiera begreppet tema även använder tennen rema. Med tema-rema 
analyseras texters tematiska bindning, det vill säga hur satser och meningar 
knyts samman och gör att en text hänger ihop logiskt. Termerna har använts 
och definierats på olika sätt (se exempelvis Brown och Yule 1983:126-127, 
Enkvist 1974:152, Fairclough 1992:177ff, Gunnarsson 1982:48). Med en 
fonnell syntaktisk definition är temat det som placeras tidigt i en sats, i te
matisk ställning, medan remat är den del av satsen som följer efter temat. 
Med en mer psykologiserande definition kan man säga att temat är det man 
'talar om' medan remat är det man 'talar om\ Ett tredje användningssätt är 
det kontextuella. Där menar man med tema det givna och kända i texten 
medan rema är det nya och okända. 

En formell definition av tema har Brown och Yule: temat är "a formal 
category, the left-most constituent of the sentence" (1983:126). För att 
sammanfatta sin definition skriver de: 

We shall assume in the rest of our discussion that theme is a fomial category in the 
analysis of sentences (or clauses in a complex or compund sentence) and [...] we 
shall assume that it has two main functions: (i) connecting back and linking in to 
the previous discourse, maintaining a coherent point of view, (ii) serving as a point 
of departure for the further development of the discourse, (ibid: 133) 

Med denna defmition är temat således ofta en menings utgångspunkt eller 
startpunkt och bestäms positionelit. Temat har också fiinktionen att binda 
samman meningar, både framåt och bakåt, for att skapa en koherent text. 
Brown och Yule talar om tematisering som den linjära organisationen av en 
text. Något som tematiseras i en text placeras i förgrunden. 

Med sitt kritiskt diskursanalytiska perspektiv menar Fairclough (1992) att 
man genom att analysera vad som är temat i olika typer av texter bland an
nat kan få en bild av textemas retoriska struktur. Det som anses viktigt, det 
vill säga temat, placeras tidigt i en mening och genom att temat identifieras 
kan antaganden och retoriska strategier som ligger dolda i texten syn-
liggöras: 

The theme is the initial part of the clause, the rest of it being sometimes, referred 
to as the 'rheme' [...]. Analysing clauses in these terms means looking at their 
textual functions [...] and how they structure 'information' in a broad sense. The 
theme is the text producer's point of departure in a clause [...]. (1992:183) 



Gunnarsson (1989) redogör för metoder vid analys av tematiken i en text. 
Syftet med de analyser som Giinnarsson redogör för är bland annat att bely
sa genre-, kultur- och tidsskillnader i vetenskapliga och populärvetenskapli
ga texter. Målet med den tematiska analysen är "en beskrivning av vad tex
ten och textdelama allmänt sett handlar om" (1989:23). Analysen görs i fle
ra steg. För det första analyseras textens huvudtema med hela texten som 
analysenhet. För det andra analyseras teman i textdelar, dels längre textav
snitt där superteman identifieras, dels mindre textdelar där makroteman 
identifieras. 

Även Hellspong & Ledin (1997) diskuterar texters iimehållsstruktur. De
ras utgångspunkt är brukstexten. Temat är "vad fi-amställningen rör sig 
kring, genom hela texten eller på något särskilt ställe i den" och temat söks 
"genom att ställa fi-ågan: 'Vad handlar texten om, här eller i stort?"' 
(1997:117-118). De skiljer på makroteman och mikroteman. Makroteman 
är ett ämne som rör hela texten, med andra ord ett huvudämne, medan mik
roteman avser ämnen i mindre delar av texten, ett underämne. 

För min analys är en imiehållslig definition av tema lämplig. Jag analyse
rar inte temat som en formell grammatisk språklig kategori som bestäms av 
position utan som en generell och övergripande kategori. Det är vad texter
na handlar om som jag är ute efter, med andra ord ett innehållsligt tema. 
Temat är med denna definition det man talar om och det texterna handlar 
om. Temat är således en indikator för textemas innehåll och jag använder 
därför tennen textteman. Jag delar inte in texterna i delar efter superteman 
eller makroteman utan utgår från texterna som helheter. Texterna handlar 
om olika ämnen som aktualiserar olika textteman. Jag undersöker hur dessa 
textteman omnämns och varieras i texterna på menmgsnivå med den grafis
ka meningen som analysenhet. De teman som identifieras i de analyserade 
texterna anknyter semantiskt till de övergripande ämnen som texterna 
handlar om. 

5.1.1.2 Modell för analys av textteman 

Det finns ingen färdig analysmodell som passar för mitt ändamål. Istället 
har jag konstmerat en egen modell med utgångspunkt i textenia. Analys
modellen har jag arbetat fram genom en läsning av texterna i flera steg. In
ledningsvis läste jag texterna översiktligt och gjorde en inventering av vilka 
övergripande äiTinen som behandlas i varje text. Därefter har jag identifierat 
vad varje grafisk mening handlar om. På så sätt har mina kategorier - Fö
retag, Person, Produkt, Konsument samt Övrigt - vuxit fram. Dessa textte-
makategorier utgör naturliga referenter i texter irån Electrolux. Efter att ha 
klassificerat meningarna till de olika huvudkategorierna har jag gjort en fi
nare indelning: dels efter vad som fokuseras, till exempel företaget som 
helhet eller någon del, dels efter hur företaget omtalas, via egennamnet, 
pronomen eller omskrivning. Jag gör ingen hierarkisk skillnad mellan olika 



textteman eller delar in analyskategoriema i över- och underordnade grup
per. 

Vad som är texttemat avgör jag genom att identifiera den första enhet i 
varje mening som på ett eller armat sätt är relaterad till personen, företaget, 
produkten eller konsumenten och som alltså irmehållsmässigt tillför de 
övergripande texttemana något. I några fall står avgörandet av vad som ska 
analyseras som tema i den omkringliggande kontexten, det vill säga i den 
textuella kontexten. Till exempel kan ett identifierat texttema verka tomt när 
det betraktas självständigt men fa betydelse när kontexten beaktas. Om te
mat syftar tillbaka på föregående mening klassificeras det till samma kate
gori som temat i föregående mening. Vissa svårlösta fall har klassificerats 
till kategorin Övrigt. Temat utgörs ofta av subjektet i meningarna. Flera 
meningar är oftillständiga, till exempel vissa rubriker. 

Modellen för analys av textteman ser ut på följande sätt: 

Texttema-
analys 

Produkt Övrigt Företag Konsument Person 

Helhets- Del- Helhets- Del- Helhets- Del- Helhets- Del
fokus fokus fokus fokus fokus fokus fokus fokus 

.A /Λ /K 
Del av Bransch- Grupp Egenskap Detaljer Egenskap Privat Jobb Egenskap 

företaget anknytning av kons. på prod. 

Figur 5. Modell för analys av textteman 

Som framgår av figur 5 har fyra textteman identifierats; Företag, Konsu
ment, Produkt samt Person. Även en kategori kallad Övrigt ingår i modellen 
eftersom inte alla teman gått att inordna under de fyra temakategoriema. 
Kategorierna har sedan delats in i två undergrupper. Helhetsfokus och Del
fokus, efter hur företaget, konsumenten, produkten respektive personen om
nämns i texterna. Dessa två undergnipper har i sin tur brutits ner i än mer 
detaljerade kategorier som figuren visar. 

Kategorin Delfokus avser textteman som omnämner endast en del av per
sonen, produkten, konsumenten eller företaget. Till kategorin Företag/Del
fokus hör således sådana teman som på olika sätt refererar till en bestämd 
del av företaget, till exempel en avdelning eller en händelse inom företaget. 
Denna kategori benämns Del av företaget. Till Företag/Delfokus hör även 



teman som avser den bransch som företaget verkar inom. Denna kategori 
benämns Branschanknytning. 

Konsument/Delfokus består av undergrupperna Grupp av konsumenter 
och Egenskap. Kategorin Grupp av konsumenter avser sådana teman som 
omnämner exempelvis en testgrupp eller en produkts målgrupp. De exem
pel som har klassificerats till kategorin Egenskap handlar om beskrivningar 
av tänkbara egenskaper hos konsumenten. 

Även vad gäller Produkt/Delfokus har två undergrupper identifierats. 
Vissa identifierade teman avser en mindre del av produkten. Här ligger fo
kus således på en del av helheten, till exempel mimstycket på produkten. 
Denna kategori benämns Detaljer på produkten. Den andra kategorin som 
handlar om delfokus på produkten är Egenskap. De meningar som klassifi
cerats till denna kategori handlar om egenskaper som rör produktens utse
ende, fonn eller design. 

Till Person/Delfokus hör teman som handlar om något privat relaterat till 
personen såsom exempelvis teman som avser familjen. Denna kategori be
nämns Privat. Kategorin Jobb avser jobbet ur huvudpersonens perspektiv 
och kategorin Egenskap en egenskap hos huvudpersonen. 

5.1.2 Innehållsstruktur" 
I analysen av texternas övergripande innehållsstmktiir jäinfor jag texter som 
handlar om saimna ämne och som delvis har producerats utifrån ett och 
samma råmaterial. Jag undersöker även vad som eventuellt är utelämnat 
samt om tillägg görs i texterna, och vilka dessa tillägg i så fall är. Syftet 
med analysen av innehållsstrukturen i texterna är således att undersöka hur 
sluttextema skiljer sig dels fiån råmaterialen, dels från varandra i fråga om 
hur innehållet är strukturerat. 

5.1.2.1 Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Analysen av texternas innehållsstruktur följer den så kallade drag-steg
modellen. Ursprunget till modellen är Swales (1981, 1990) analys av mled-
ningen i vetenskapliga artiklar. Swales modell, "Create A Research Space" 
(CARS, vilket antas vara den grundläggande funktionen eller uppgiften for 
en vetenskaplig artikels inledning) ger en metod for att studera den retoriska 

Jag har valt att kalla denna delanalys för "innehållsstruktur" eftersom jag vill kunna 
beskriva hur mnehållet i texterna är strukturerat. En rad alternativa temier har använts 
för likartade analyser, men med något varierade fokus. Skulstad (1997:79) skriver sam
manfattande om några av de temier som förekommer och anger vem som använt vilken 
terni: "Several tenns are used for referring to rhetorical pattems of genre texts, for ex
ample structure (Swales 1981 and 1990), organization (Bazerman 1988), schematic 
structure (Bloor and Pindi 1990), cognitive move-structure (Bhatia 1993) and rhetorical 
structure (Lindeberg 1994)." Skulstad själv väljer att kalla sin analys för "rhetorical or
ganization". 



organisationen av texter definierade som drag och steg.'^ Benämningen på 
dragen syftar till den övergripande intentionen med den analyserade texten 
och steg är de retoriska språkliga medel med vilka dessa drag sedan realise
ras i texten. 

Modellen har influerat andra undersökningar med syftet att analysera 
strukturen i olika typer av texter. Beroende på vilken texttyp som analyseras 
måste modellen utvecklas och omarbetas for att passa det material man 
analyserar. Bhatia (1993) har bland annat analyserat säljbrev utifrån de drag 
sändaren använder for att nå sina koimnunikativa mål. Bhatia skriver om 
drag att "each move [...] serves a typical communicative intention which is 
always subservient to the overall communicative purpose of the genre" 
(1993:30). De säljbrev som Bhatia analyserar har som huvudsyfte att över
tyga och fa mottagaren att handla enligt sändarens önskan. Andra syften i de 
texter Bhatia undersöker är att fanga mottagarens uppmärksamhet samt att 
etablera en relation mellan sändare och mottagare vilket kan sägas gälla 
även i de texter jag analyserar. Bhatia har även analyserat jobbansökningar 
enligt drag-steg-modellen och menar att dessa texter och säljbreven har 
gemensamma kommunikativa syften; de är övertalande och har liknande 
retorisk organisation, och hör därför till samma genre, vad han kallar en 
"promotional genre". 

Kritik har dock framförts mot detta, bland annat av Skulstad (1997), ef
tersom säljbreven tillhör företagskommunikation medan jobbansökningar 
kan tillhöra både akademiska och andra professionella sammanhang. Även 
Askehave (1999) frainfor kritik mot detta sätt att klassificera texter. Hon 
menar att det är for problematiskt att tala om kommunikativa syften efter
som det i en text kan finnas flera syften. Dessutom kan texter av olika ka
raktär dela något eller några koinmunikativa syften. Askehave diskuterar 
även problemen med att bestämma en texts primära syfte och menar att det 
är svårt att säga att ett syfte är mer primärt än ett annat: 

[A]ccording to which purpose should we categorise the text - is one purpose more 
primary than the other? And which of the purposes can be said to have a linguistic 
reflex - in terms of realising a specific schematic structure? (1999:22) 

Swales (1990) påpekar att det inte alltid lätt och tydligt går att definiera en 
genres syfte och talar om knippen av syften, "sets of communicative purpo
ses". Som exempel nämner han nyhetssändningar: 

While news broadcasts are doubtless designed to keep their audiences up to date 
with events in the world (including verbal events), they may also have puiposes of 
moulding public opinion, organizing public behavior (as in an emergency), or pre
senting the controllers and paymasters of the broadcasting organization in a favo
rable light. (1990:47) 

" De urspiungliga benämningarna av Swales analyskategorier är "move" och "step". I 
Melander (1996) används svenska motsvarigheterna 'drag' för "move" och 'steg' for 
"step". I min analys använder jag dessa svenska motsvarigheter. 



Trots denna kritik menar jag att när det handlar om såväl broschyrer riktade 
till kunder, där en produkt framställs ur olika fördelaktiga synvinklar i både 
text och bild, som personaltidningar riktade till anställda på olika nivåer 
inom företaget, kan man tala om ett primärt kommunikativt syfte som ge
nomsyrar alla delar av texterna, nämligen att sälja respektive informera. Att 
det går att tala om ett primärt kommunikativt syfte i texterna kan även be
kräftas av intervjuerna. I intervjuerna med säljbolagen, huvudkontoret, an
läggningen och reklambyrån har det framliävts att texterna främst går ut på 
att sälja en produkt. I intervjuerna med personaltidningsredaktörema fram
hålls att texterna främst går ut på att informera de anställda om små och sto
ra, mer eller mindre lokala nyheter inom koncernen. Samtidigt vill jag påstå 
att det kan fumas flera underordnade syften i texterna (vilket diskuteras i 
textanalyserna i kapitel 6 och 7). 

Skulstad (1997) har i sin avhandling analyserat årsredovisningsförord 
efter Swales modell. Skulstad kallar sin modifierade modell för RECON 
("Relationship and Confidence") vilket åsyftar såväl analyskategoriema 
som det hon är ute efter, det vill säga hur relationen mellan sändare och 
mottagare byggs upp och hur förtroende för sändaren skapas. I analysen un
dersöker Skulstad hur sändare far sina kommunikativa syften överförda till 
läsaren/mottagaren. I undersökningen betonas även att varje drags egna 
kommunikativa syfte kan relateras till genrens övergripande kommunikativa 
mål. Dessa drag realiseras sedan språkligt av stegen. Skulstad föreslår en 
definition av drag och steg som fångar detta faktum; 

I propose the followiiig definition of moves: discriminative elements of rhetorical 
organization which identify and capture the communicative pu ose of the genre. I 
defme steps as rhetorical strategies for realizing the communicative pu oses indi
cated by the names of the moves. (1997:49) 

Även Frandsen, Johansen & Nielsen (1997) föreslår en definition av drag: 
"Et træk skal forstås som en del af en tekst, der har et bestemt indhold med 
henblik på at realisere et bestemdt delformål" (1997:112)." Författarna ex
emplifierar drag-analysen med att bland annat analysera ett säljbrev och ett 
personporträtt i en dagstidning. 

Frandsens och Johansens (Frandsen 2001, Frandsen & Johansen 2001, 
Johansen 2001) studier av miljöbroschyrer ("communication verte") och 
presentationsbroschyrer för hotell i Europa följer också mönstret för 
drag-steg-modellen. Genom analyserna försöker de bland aimat komma åt 

" I Frandsen, Johansen & Nielsen (1997) diskuteras även obligatoriska och frivilliga 
drag. De obligatoriska dragen är diskriminerande och måste finnas i en text för att det 
ska vara möjligt att klassificera texten till en bestämd genre. I en reklanitext är till exem
pel uppmärksamhetsväckande drag obligatoriskt. Frivilliga drag är sådana som inte di
rekt utmärker genren, till exempel uppmaningar till att kontakta sändaren. Då mitt syfte i 
denna undersökning inte är att diskutera genrer eller att definiera broschyrgenren disku
terar jag inte obligatoriska eller frivilliga drag. Jag nöjer mig med att diskutera vilka 
drag som fmns och inte fmns i de olika texterna och vad detta kan bero på. 



kulturella skillnader och imageskapande drag samt argumentation och ar
tighetsstrategier i broschyrerna. Deras studie visar att modellen ftmgerar 
även på broschyrtexter. 

I Gunnarsson (1989) analyseras ett antal texter med avseende på den te
matiska och den pragmatiska makrostrukturen. Den tematiska analysen är 
riktad mot textens makronivå och mot att beskriva den tematiska grov
strukturen, det vill säga vad texten och textdelama allmänt sett handlar om. 
Även skillnader mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar un
dersöks. Den pragmatiska makroanalysen avser att belysa textens huvud
syfte och textdelamas funktion i den pragmatiska målstruktur som texterna 
som helhet utgör. Bland aimat är Swales drag-steg-modell utgångspunkt i 
den makrotematiska analysen. 

I föreliggande analys tillämpar jag en kombination av här nämnda defini
tioner av drag och steg, men framför allt har Frandsen, Johansen & Nielsen 
(1997) influerat mig.'^ Jag analyserar drag som en del eller ett avsnitt av en 
text som har ett specifikt innehåll vilket på olika sätt bidrar till textens 
övergripande budskap, det vill säga ett avsnitt som på en generell nivå reali
serar en del av textens budskap. Steg definierar jag som en utveckling, en 
precisering eller en vidare realisering av dragen. 

En drag-steg-analys utgör inte en avslutad analys i sig. Den är för över
gripande för att förklara språkliga skillnader på en detaljerad nivå. I min 
analys fungerar den som en utgångspunkt för andra analyser, vilka omfattar 
en mer ingående analys av språkliga och retoriska drag i texterna (jfi· stil
analysen som presenteras i 5.1.3 och bildanalysen i 5.1.4). En retorisk ana
lys som följer Swales modell har i de allra flesta av de här diskuterade fal
len intentionen att undersöka typiska egenskaper för en specifik genre. De 
drag och steg som förekommer i en text sägs vara typiska för den genre den 
analyserade texten tillhör, som till exempel vetenskapliga artiklar eller sälj-
brev. Min avsikt är emellertid inte att diskutera genrer och bestämma genre
specifika drag i de analyserade textema. Jag har istället inspirerats av mo
dellen för att den på ett tydligt sätt ger en överblick över texters innehålls
struktur. En annan fördel med drag-steg-modellen är att den underlättar 
jämförelser av texter. 

5.1.2.2 Modeller för analys av innehållsstrukturen 

I analysen av iimehållsstrukturen söker jag alltså komma åt textemas över
gripande innehållsstruktur. Varje drag representerar ett kommunikativt syfte 
som sedan realiseras retoriskt i stegen. Analysen av iimehållsstrukturen 
måste mer än övriga analyser knytas till den specifika texten och det speci
fika iimehållet. Därför har jag utvecklat tre varianter av modellen: en för 

Frandsen, Johansen & Nielsen har i sin tur inspirerats av Swales och Bhatias definitio
ner. 



analysen av prodiiktbroschyremas innehållsstruktur och två för respektive 
ämne som personaltidningsartiklama behandlar. 

När jag har arbetat fram de tre varianterna har jag haft respektive råmate
rial som utgångspunkt eftersom de också varit utgångspunkten för de analy
serade textema. Jag har sett till textema som helhet och identifierat mindre 
enheter som innehållsmässigt ser något olika ut och som har varierande 
kommunikativa syften. Den analyserade enheten är sedan den grafiska me
ningen. Jag har sökt efter vad meningarna handlar om och vilket budskap 
som förs fi-am. Till hjälp för att kunna säga till vilket drag och steg mening
arna hör har jag även tagit rubriker och underrubriker och i vissa fall även 
bilderna. I andra fall har avgörandet stått på en mer detaljerad ordnivå. Till 
exempel har en teknisk fackterm som signalerar att det handlar om produk
tens prestanda fatt avgöra en menings drag-steg-tillhörighet. I förhållande 
till analysen av textteman undersöks och jämförs textema i analysen av in
nehållsstrukturen i större delar. 

Ett problem med kategoriseringen är att det kan vara svårt att säga i vil
ken kategori vissa meningar hör hemma, vilket diskuteras av såväl Bhatia 
(1993) som Skulstad (1997). I sin studie identifierar Skulstad drag och steg 
utifrån språkliga aspekter som signalerar meningars ftmktioner. Där dessa 
inte är tydliga, eller mindre tydliga, tar hon in texten som helhet för att med 
hjälp av kontexten försöka avgöra till vilka drag och steg meningen hör. 
Skulstad menar att en mening kan innehålla enheter som kan klassificeras 
till olika steg eller olika drag. Drag och steg kan alltså överskrida menings-
och styckegränser. Bhatia å sin sida menar att drag inte nödvändigtvis 
sammanfaller med stycken. Ett eller flera drag kan förekomma i ett och 
samma stycke, olika drag kan uppta flera stycken och vissa drag kanske inte 
förekommer alls eller i samma ordnmg som modellen. Det avgörande för 
antalet använda drag, och det sätt de används på, är vad som är relevant för 
olika typer av texter. 

I min modell har varje identifierad innehållsdel, drag, benämnts med en 
rubrik som sammanfattar vad delen handlar om. Dragen bidrar innehålls
mässigt till textens övergripande budskap. Vissa drag kan vidare delas in i 
steg. Den struktur som framträder ur analysen kan sägas följa en logisk-
retorisk ordning; fi-ån bakgrunden via själva handlingen till resultatet och 
framtiden. Det är en process som beskrivs och som återspeglas i de tre mo-
dellvariantema. 

Figur 6 visar den modell jag utarbetat för analysen av innehållsstrukturen 
i produktbroschyrema. Kategorierna är konstruerade utifi-ån råmaterialet 
vilket medfört att själva konstruerandet av modellen är en preliminär analys. 
Modellen är inte identisk med någon annan modell för analys av drag och 
steg utan anpassad till mitt material. I Bhatias modell (1993:46-56) finns ett 
drag som kallas "Establishing the company's credentials" vilket har liknan
de innehåll som drag 2 i min modell. Draget realiseras genom hänvisningar 
till konsumentens behov. Bhatia menar att det för företaget handlar om att 



Drag 1 Fokusera företaget och produkten 

Drag 2 Skapa förtroende för företagets produktutveckling 
Steg 1 Produkten baserad på konsumentstudier 
Steg 2 Produkten utprovad genom experiment 

Drag 3 Beskriva produktens relevans för konsumenten 
Steg 1 Bra produkt relaterad till konsumentens behov 
Steg 2 Ny och angelägen produkt för konsumenten 

Drag 4 Beskriva den avsedda konsumenten 

Drag 5 Presentera fakta om produkten 
Steg 1 Produktens ergonomiska, praktiska egenskaper 
Steg 2 Produktens prestanda, tekniska egenskaper 
Steg 3 Produktens milj ovänliga detaljer 
Steg 4 Produktens estetiska egenskaper 

Figur 6. Modell för analys av innehållsstruktur i produktbroschyrema 

visa att man har ett väletablerat rykte på marknaden, vilket görs genom re
dogörelser för vad företaget uppnått, vilken profil och specialitet man har, 
vilken lång marknadserfarenhet man har etc., framför allt inför nya potenti
ella kimder. Detta görs ofta genom att uttrycka argumenten med ett inklu
sivt "vi". 

Det finns också likheter mellan drag 3 och 5 i min modell och drag 2 i 
Bhatias modell. I sin analys kallar Bhatia drag 2 "Introducing the offer". 
Han identifierar tre viktiga aspekter vilka utgör steg 1, 2 och 3: "offering 
the product or service", "essential detailing of the offer" och "indicating the 
value of the offer". Bhatia menar att detta är det viktigaste draget i en säl
jande text och hänvisar till Grices "maxim of relevance". I drag 5 i min mo
dell är det främst det iimehåll som motsvaras av Bhatias steg 2 och 3 som är 
centralt. Drag 5 i min modell presenterar de viktigaste detaljerna hos pro
dukten samt produktens värde. Den första aspekten, "offering the product or 
service", presenteras i drag 1 och, framför allt, i drag 3. 

Övriga analyser, till exempel Swales (1990), Skulstad (1997), Frandsen 
(2001), Frandsen & Johansen (2001) och Johansen (2001), har inspirerat på 
en mer övergripande nivå. 

I analysen av personaltidningarna har utgångspunkten för modellerna så 
långt som möjligt varit två pressmeddelanden som gällt samma ämnen som 
de analyserade tidningsartiklarna. Dessa ämnen är ett chefsbyte respektive 
omstmktureringsplaner. Pressmeddelandena har fungerat som råmaterial för 
tidningsartiklarna. Men vissa artiklar har också utgått från annat råmaterial i 
form av intervjuer och därför har analysmodellerna utvidgats för att också 
omfatta detta material. I figur 7 redovisas de drag och steg som texterna om 
ny vd innehåller och i figur 8 redovisas dragen och stegen i texter om om-
stmktureringsprogrammet. 



Drag 1 Introducera/presentera äinnet 

Drag 2 Presentera avgående vd 

Drag 3 Presentera ny vd 
Steg 1 Yrkesmässig bakgiamd 
Steg 2 Privat 

Drag 4 Beskriva ny vd:s syn på jobbet 
Steg 1 Erbjudandet 
Steg 2 Företagets styrka 

Övrigt 

Figur 7. Modell för analys av innehållsstmktur i personaltidningarna: texter om ny vd 

Linebörden i dragen och stegen kan beskrivas som svaren på enkla frågor. I 
det första draget besvaras frågan om vad som ska hända. I det andra pre
senteras vem som ska avgå och i det tredje vem som ska tillträda chefspos
ten. Det ^ärde draget besvarar frågan om hur den nye vd:n ser på sitt nya 
jobb. 

Drag 1 Introducera/presentera ämnet 

Drag 2 Presentera orsaker/bakgrund till omstmktureringen 

Drag 3 Beskriva vad omstruktureringen innebär 

Drag 4 Beskriva omstruktureringens effekter 
Steg 1 Effekter för anställda 
Steg 2 Effekter på marknaden 
Steg 3 Nationella effekter 

Drag 5 Beskriva företaget i framtiden 

Övrigt 

Figur 8. Modell för analys av innehållsstruktur i personaltidningarna: texter om om
struktureringen 

Även här kan kategorierna enklast beskrivas genom frågor. I drag 1 besva
ras frågan 'Vad ska hända?' Drag 2 besvarar frågan 'Varför ska omstruktu
reringen genomföras?' Drag 3 ger svar på frågan 'Vad imiebär omstrukture
ringen?' I drag 4 besvaras frågan 'Vilka effekter kommer omstruktureringen 
att få?' Slutligen, i drag 5, besvaras frågan 'Hur ser företagets framtid ut?' 



5.1.3 Stil 
Syftet med att analysera stilen i texterna är att identifiera de språkliga medel 
med vilka texterna förmedlar ett innehåll. Jag jäinför även råmaterial och 
sluttexter samt sluttextema sinsemellan på stilistisk nivå. De kategorier som 
jag analyserar texterna med synliggör stilen i texterna på olika språkliga 
nivåer. 

5.1.3.1 Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Det firms inte någon egentlig analysmodell att utgå ifi-ån i en stilanalys och 
det finns inte heller någon enhetlig definition av stil. Hur man väljer att de
finiera begreppet beror på vad syftet med stilanalysen är och vilket material 
som analyseras. Enkvist (1974:99ff) nämner några sätt att nå fram till en 
definition av stil; stilen som val, det vill säga sändarens val då han eller hon 
vill fömiedla något på ett särskilt sätt; stilen som jämförelse, vilket iimebär 
att söka bestärmna stilen på något eller hos någon genom en jämförelse; stil 
och kontext, här söks ett sammanhang där stilen hänger ihop med en verk
lighet utanför språket som ger yttranden en stilistisk farg. 

Enkvist resonerar kring en stildefinition och kommer fram till att stilen 
hos en text bestäms av "summan av de signifikanta skillnaderna mellan fö
rekomsten av språkliga drag i denna text och i en med texten jämförbar, till 
den kontextuellt relaterad nonn, eller ett nätverk av sådana normer" 
(1974:117). Att klassificera de olika kontextdrag som omger en text eller en 
konversation kan vara komplicerat eftersom de i regel är så många och av så 
skiftande karaktär från kommunikationstillfalle till komiminikationstillfalle. 
Klassificeringen är inte desto iTiindre viktig för förståelsen och stilbestäm
ningen. Det är åtminstone möjligt att precisera de kontextfaktorer som är 
mest betydande för just den undersökning man gör för tillfallet. Som ut
gångspunkt i kontextbestämningen kan man till exempel se på tid, rum, si
tuation, inblandade individer och deras roller, relationen mellan de inblan
dade samt vilken kanal kommimikationen äger rum i. Beroende på den un
dersökning man gör kan dessa faktorer ha betydelse för stilen. 

Westman (1974) skriver att "[sjtilen innebär från språkbrukarens sida ett 
val. För varje språkbrukare i varje situation styrs detta val av subjektiva och 
av objektiva faktorer. De subjektiva faktorerna är de som ligger bakom den 
individuella stil som t.ex. en författare har, de objektiva faktorerna bestäms 
av kontexten" (1974:199-200). Westmans stildefinition påminner om En
kvists resonemang kring stilen som val och förhållandet mellan stil och 
kontext. 

Även Cassirer (1972) föreslår en enkel defmition av stil: "Hur en förfat
tare framställer ett visst iimehåll - det skulle kunna vara en definition av 
begreppet stir (1972:9). Cassirer menar att stilistikems mål är att ta reda på 
hur något framställs och "på vilket sätt och med vilka medel en talare eller 
skribent framställer sitt motiv" (ibid:9-10). hite heU oväntat konstateras 



dock att en definition som denna kräver preciseringar. Enligt Cassirer beror 
vilken stildefinition man väljer på undersökningens syfte och material, men 
även omvänt, det vill säga vad stilanalys är beror på vad man menar med 
stil. Han urskiljer ett antal olika typer av stilistik (ibid: 1 Off), däribland ar
gumentativ (argumentationsanalyserande) stilistik. Den argumentativa Stili
stiken "undersöker alla språkliga faktorer som vi har till vårt förfogande fÖr 
att övertyga, övertala och överlista andra att acceptera våra synpunkter" 
(ibid: 13). Denna del av stihstiken har flera beröringspunkter med den analys 
jag genomför. 

Teleman & Wieselgren (1980) beskriver två olika tillvägagångssätt vid 
stilanalys: dels kan man ställa frågor till texten med utgångspunkt i en kun
skap om kontexten, dels kan man utfonna analysen med utgångspunkt i 
själva texten. De föreslår ett analysschema med åtta huvuddrag utifrån detta 
andra analyssätt, alltså en analysmodell med utgångspunkt i texten 
(1980:104f). Under varje huvuddrag foreslås ett antal frågor som ytterligare 
preciserar en texts stilistiska egenskaper. Schemat innehåller likheter med 
den analys jag har fÖr avsikt att göra. Vad Teleman & Wieselgrens och min 
analysmodell har gemensamt är följande enlieter: textimiehåll (såsom hur 
sändaren är närvarande i texten genom att exempelvis omtala sig själv som 
jag eller vi, genom att tilltala mottagaren, eller förekomster av belysande 
exempel, jämförelser, liknelser, komposition); samverkan mellan text och 
bild (layout, fotografier, illustrationer); ordval (förekomst av facktenner, 
ord med värdeladåiing, plusord och niinusord) samt stilfigurer (upprepning, 
variation, jämförelse, retorisk fråga). I Teleman & Wieselgrens analysmo
dell återfinns fler drag än de jag redovisar. De som nämnts här är enbart de 
som haft betydelse fÖr och som återkommer i min analys. 

Stilen kan även gälla på vilket sätt en person eller en företeelse i en text 
omtalas. Hellspong & Ledin (1997) menar att omtal av personer i en text 
bidrar till att definiera textens ram. Förekomster av omtal i första person 
singular, första person plural och tredje person genom namnformer och tit
lar pekar exempelvis på olika attityder i texter (1997:173-174). Omtalet kan 
signalera sändarens egen närhet eller distans i texten och sändarens önskan 
om att ta mottagaren närmare texten och dess budskap. Bruket av omtal kan 
också ha retorisk fVinktion. Till exempel kan en upprepad användning av 
någons eller någots egennamn fa mottagaren att lägga namnet på ininnet 
vilket ofta är en önskad effekt i reklamsammanhang. Förekomster av direkt 
tilltal kan ha effekten att mottagaren dras in i texten och en länk mellan 
sändare och mottagare skapas. 

5.1.3.2 Modell för analys av stil 

Med stilanalysen vill jag alltså identifiera de språkliga medel med vilka 
texterna förmedlar ett innehåll samt analysera hur detta innehåll förmedlas. 
På så sätt kan stilanalysen kopplas till analysen av innehållsstrukturen. 



På textuell nivå undersöker jag hur innehållet konkretiseras genom ex
empel eller beskrivningar av konkreta situationer eller företeelser. På lexi-
kal nivå undersöker jag förekomsten av värderande respektive specialisera
de ord. Vidare undersöker jag förekomsten av stilfigurer såsom upprepning
ar, jämförelser, utrop och retoriska frågor. Slutligen undersöks omtal. 

I figur 9 redogör jag for de kategorier jag analyserar samt ger en kort be
skrivning av varje kategori. En mer ingående beskrivning följer figuren. 

Konkretisering 
Konkretisering av sändares, adressats eller produkts kontext genom belysande exem
pel, bakgrundsbeskrivningar, personlig üifonnation eller liknande. 

Stilfigurer 
Upprepning, jämförelse, retorisk fråga, utrop. 

Specialiserade ord 
Tekniska och ekonomiska termer, facktermer, sifferangivelser, tabeller och exakta 
procentangivelser. 

Värderande ord 
Adjektiv, adverb, förstärkningsord, värdeladdade ord och uttryck. 

Omtal 
Sätt att oinnänma personen, företaget och konsumenten i textema genom egennamn, 
pronomen eller omskrivning. 

Figur 9. Modell för analys av stil 

Den första analyskategorin. Konkretisering, fiingerar retoriskt som ett kon-
taktskapande verktyg. Genom konkreta exempel från bekanta miljöer söker 
sändaren etablera en relation mellan sig och mottagaren, vilket är vanligt 
förekommande i produktbroschyrema. Ett annat exempel på konkretisering
ens funktion är att den gör texternas huvudperson mer konkret och mer per
sonlig genom att förmedla information av personlig karaktär, vilket fÖre-
komiiier i personaltidningstextema. 

Den andra kategorin är Stilfigurer. En uppgift som stilfigurema har är att 
stimulera läsningen och engagera läsaren. Hellspong & Ledin skriver att 
stilfigurema är "speciella språkliga konstruktioner som bidrar till att framfö
ra textinnehållet på ett slagkraftigt sätt" (1997:183). Teleman & Wieselgren 
menar att stilfiguremas uppgift är "att intensifiera läsningen, att få mottaga
ren att stanna upp och tänka eller kämia efter" (1980:42). Lioni retoriken 
finns många stilfigurer som har olika språkliga fiinktioner. De stilfigurer 
som jag har identifierat i mina texter är upprepning, jämförelse, retorisk frå
ga och utrop. De bidrar till att göra textema mer lättillgängliga och läsning
en mer underhållande och engagerande. 

Den tredje analyskategorin är Specialiserade ord. Kategorin avser teknis
ka och ekonomiska facktemier, det vill säga ord som kan vara svåra att fÖr



stå, som kan kräva förkunskaper, som försvårar och tynger läsningen och 
som hör heiruna i ett fackregister. Sifferangivelser, tabeller och exakta pro
centangivelser som hör üiop med de specialiserade orden har räknats till 
denna kategori. Även titlar, benäirmingar på avdelningar och sektioner inom 
företaget samt ekonomiska förkortningar har räknats hit. Bedömningen av 
vad som kan räknas som svåra och specialiserade ord kan i vissa fall verka 
godtycklig. I min bedömning har jag varit relativt generös och räknat in alla 
termer som kan tillhöra ett ekonomiskt och/eller tekniskt register. I vissa 
fall har jag tagit hjälp av ordböcker. Ord som finns upptagna i SAOL och 
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok med beteckningen 'hand.', han
delsterm, liksom ord upptagna i The Oxford Dictionary for the Business 
World, Ekonomisk uppslagsbok. Engelsk-svensk teknisk ordbok samt Nor
stedts affarsordbok har noterats och räknats in i kategorin. 

Den Qärde kategorin i den stilistiska analysen är Värderande ord. Även 
här har bedömningen varit generös. Kategorin avser icke-neutrala ord som 
är laddade med värderingar. Till värderande ord har jag räknat ord som ap
pellerar till läsarens känslor och som ger uttryck för en positiv (eller nega
tiv) värdering från sändarens sida. Ofta handlar det om adjektiv och adverb 
som förstärker (eller försvagar) det ord det bestämmer. Även kompareringar 
samt uttrycksfulla talspråkliga drag har räknats som värderande ord efter
som de kan förstärka en redan positiv attityd. Värdeorden brukar delas upp i 
plusord och minusord (Walton 1970:43, Hellspong & Ledin 1997:170). 
Plusorden avser ord som uttrycker något positivt medan minusorden avser 
en negativ attityd. Särskilt tydlig blir skillnaden mellan plusord och minus
ord där avsändaren argumenterar för den egna verksamheten och emot kon
kurrensens verksamhet. 

Den femte och sista kategorin i stilanalysen är Omtal. Med omtal menar 
jag omnämnande av någon eller något. Här utvecklas de förekomster av 
helhetsfokus som noteras i analysen av textteman (jfr modellen för analys 
av textteman i figur 5, s. 70). Inspiration till dessa kategorier har bland an
nat hämtats från Gunnarsson (1989). Där identifieras undergruppen "del
identitet" i den semantiska analysen och "delfokus" och "hellietsfokus" i 
den kognitiva analysen. I den pragmatiska analysen fiims kategorierna 
"auktoritets- och adressatmarkering" med undergruppema "sändare via 
namn" och "sändare via pronomen". I min analys avser Helhetsfokus teman 
som omtalar personen, produkten, konsumenten eller företaget i sin helhet 
genom pronomen, egeimamn eller omskrivning. Egemiamn avser det ord 
med vilket man refererar till hela företaget, personen eller produkten, till 
exempel företagets namn Electrolux. Naturligt nog firms ingen förekomst av 
egermamn vad gäller konsumenten. Pronomen avser i de allra flesta fallen 
personliga eller possessiva pronomen, då personen exempelvis omtalas ge
nom pronomen han. I kategorin Omtal har även inkluderats de exempel på 
tilltal, till exempel du, som jag funnit i texterna. Omskrivning avser sådana 
fall där hela produkten, företaget, personen eller konsumenten omnämns på 
något annat sätt än med egennamn eller pronomen. Det görs genom att 



istället för att omnämna exempelvis personen med namn eller pronomen 
skriva koncernchefen. Omskrivningarna handlar i de flesta fallen om nomi
nalfraser och i några fall adjektivfras. 

5.1.4 Bilder 
Syftet med att analysera bilderna i broschyrerna och personaltidningarna är 
att undersöka dessas roll i förhållande till skriften. Även om textproduktion 
i fonn av den verbala texten, det vill säga skriften, utgör huvuddelen av min 
undersökning, har jag inte velat bortse fi*ån bildemas roll. Bildema är vikti
ga för skriftens budskap, och jag kommer därför undersöka vad i textema 
som framförs enbart i skrift eller enbart i bilder och vad som framförs i både 
bild och skrift. Bildanalysen görs dock på en relativt enkel nivå. Även här 
ställs sluttextema mot varandra och mot råmaterialet. 

5.1.4.1 Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Johansen (1999) undersöker kultursignaler i text och bild i ett antal företags 
presentationsbroschyrer. Om förhållandet mellan text och bild ställer Johan-
sen följande frågor: 

Hvorledes interagerer de visuelle elementer (billede) og de verbale elementer (pa-
ratekst, billedtekst og hovedtekst)? Er alle elementer lige vigtige for 'hele teks
ten'? Er det de verbale elementer, der tilfører information til billedet - eller er det 
omvendt? Dette for blot at nævne nogle af de spørgsmål, der kan stilles for at bely
se det særdeles komplekse samspil mellem tekst og billede. (1999:171) 

Som framgår av citatet kan en rad frågor ställas i en analys av alla element 
som ingår i tolkningen av ett budskap i olika typer av texter. Johansen näm
ner tre möjliga förhållanden i relationen melian skrift och bild som har be
tydelse för förståelse av texter: 

a) Billedet er det vigtigste element for afkodningen: teksten kan ikke forstås, 
hvis ikke billedet er med. 
b) Den verbale tekst er det vigtigste element for afkodningen: billederne er blot 
en illustration af teksten. 
c) De to semiotiske registre er lige vigtige for afkodningen: billede og verbal 
tekst supplerer hinanden. ( 1999:171) 

I förhållande a) kan skriften inte förstås utan bildens hjälp. I b) menar Jo
hansen att bildemas roll är att illustrera skriften och således utgöra ett kom
plement. Det tredje förhållandet, c), innebär medelvägen. Här är skriften 
och bilden lika viktiga och de skapar betydelse i ett samspel. Johansen på
pekar att en indelning som den i citatet avser innehållet i en text och inte 
dess omfång. I undersökningen av franska och danska företags presenta
tionsbroschyrer konstaterar Johansen att bildema doininerar kvantitativt och 
menar att detta hänger ihop med att bilder vanligtvis är lättare att ta till sig 



och att de fonnedlar budskap fortare och bättre än den verbala texten och att 
bilderna stannar längre i läsarens medvetande. Å andra sidan är det oftast i 
den verbala texten som den viktigaste och mest konkreta och detaljerade 
infomiationen förmedlas (1999:172). 

När man undersöker texters visuella realisering är begreppet multimoda-
litet centralt. Med muhimodala texter menas, enligt Kress & van Leeuwen 
(1996), texter som far betydelse genom mer än en semiotisk kod. Enligt 
Kress & van Leeuwen gäller detta alla texter. Allt i en text är meningsbä
rande, från materialet texterna skrivs på, grafiken, tecknens form och utse
ende till interpunktionen (jfr Kress & van Leeuwen 1996:39, Ledin 
2000:16). Cook (1992) skriver exempelvis om reklamtexter på följande sätt: 
"ads are multi-modal, and can use pictures, music and language, either 
singly or in combination, as the medium permits" (1992:214). Detta synsätt 
innebär att betydligt fler element är viktiga i tolkningen och förståelsen av 
en text än enbart skriften och bilden. Frandsen, Johansen & Nielsen (1997) 
menar att de språkliga och visuella tecknen kompletterar varandra, det vill 
säga att bilder och språkliga tecken doiTiinerar i broschyrer, men att man i 
en analys inte ska förbise andra semiotiska koder som till exempel grafik 
och layout (1997:196-197). 

Även om mitt mål inte är att identifiera och tolka alla de semiotiska ko
der som samspelar i texterna ser jag relevansen i att ge koderna sarmna sta
tus och att de tillsammans bidrar till att bygga upp en texts betydelse. I 
analysen undersöker jag i första hand bildemas förhållande till den skrivna 
texten och mte alla de semiotiska koder som den skrivna texten och bilderna 
samspelar med i texterna. Jag diskuterar bildkomposition samt bildernas 
relation till den skrivna texten (jfr Frandsen, Johansen & Nielsen 1997:116). 

5.L4.2 Modell för analys av bilder 

Den modell för analys av bilder vilken presenteras här gäller enbart för de 
bilder som förekommer i produktbroschyrema som analyseras i kapitel 6. 
När det gäller personaltidningarna, där endast ett fåtal bilder förekommer, 
har jag inte utgått från någon särskild modell i analysen. 

Analyskategori erna visas i figur 10. 

1. Detaljbilder 
2. Hela produkten 
3. Miljöbilder 

Figur 10. Modell for analys av bilder i produktbroschyrema 

Bilderna i produkttextema kan delas in i tre grupper efter innehåll. Den för
sta typen av bilder avbildar olika delar av produkten. De är detaljbilder som 
illustrerar produktens olika funktioner. Den andra typen är foton av hela 
dammsugaren. Den tredje typen är de som visar mer än bara produkten så-
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som foton från olika hemmiljöer. På dessa foton är produkten placerad så att 
textens mottagare ska förstå att produkten är naturlig i den miljö som avbil
das. 

5.2 Kompletterande intervjuer och enkäter 
Ett sätt att komma åt hur broschyrerna kommit till, varför de ser ut som de 
gör och innehåller de delar, bilder och argument de gör är att ställa frågor 
till dem som har producerat texterna. Fömtom intervjuer med personer på 
huvudkontoret och anläggningen som varit inblandade i skrivprocesserna 
kring de analyserade texterna, har jag i form av enkäter riktat frågor till de 
personer vid säljbolagen som varit huvudansvariga för säljkampanjema 
kring den aktuella produkten. Det är således enskilda personer som svarat 
på frågorna. Även om dessa personer med stor säkerhet har den största kun
skapen om produkten och om marknadsföringen av denna kan svaren vara 
uttryck för personliga åsikter och tankar. 

Enkäterna sändes under våren 2000 via fax till säljbolagen i Sverige, 
Norge, Damnark, Frankrike, Schweiz och Österrike. Därefter avtalade jag 
tid för en intervju, varför frågorna och svaren kommit att diskuteras munt
ligt. Från vissa av säljbolagen har jag även fått svar i skriftlig form. Efter
som säljbolagen ligger utspridda runt om i Europa har det inte varit möjligt 
att genomföra regelrätta personliga intervjuer utan de har skett via telefon. 
Undantaget är det svenska säljbolaget; intervjun med representanten för det 
svenska säljbolaget gjordes på huvudkontoret i Stockholm och spelades in. 
Vid de övriga intervjuerna antecknades svaren under telefonsamtalets gång. 
Från säljbolaget i Schweiz har jag inte kunnat fa något svar överhuvudtaget, 
bland annat på grund av personalbyte. 

I enkäten ställde jag såväl allmänna som specifika frågor rörande bro
schyren för den produkt som jag följt textmässigt. De allmänna frågorna 
gällde till exempel det lokala säljbolagets relation till huvudkontoret och 
företagets image och status i respektive land. De specifika frågorna gällde 
lanseringen av produkten i respektive land, till exempel hur broschyren till
kommit och hur produkten marknadsförts. Uppgifter om vilka personer som 
kunde kontaktas förmedlades av en person på huvudkontorets marknadsav
delning för dammsugare som är ansvarig för affärsområde Europa. I 6.3 re
dogör jag mer ingående för frågorna och redovisar enkätsvaren. 



6 Produktbroschyrer inom Electrolux 

Produktbroschyrer är en viktig del av ett företags marknadskommunikation 
och presenterar i första hand en eller flera produkter. De riktar sig externt 
till marknaden, men kan också fungera som internt säljmaterial. En stor del 
av Electrolux produkter är konsumentprodukter såsom diskmaskiner, kyl
skåp, småapparater och dammsugare. De externa mottagarna av produkt-
broschyrerna är i de fallen konsumenter. 

I detta kapitel undersöks texter kring en enskild produkt, en broschyr om 
en av Electrolux dammsugare, Clario. Undersökningen syftar till att pröva 
parallellskrivningsmodellen på ett empiriskt underlag. Detta görs på två 
sätt: dels genom resultat från intervjuer och enkäter som genomförts med 
personer i olika länder som varit engagerade i tillkomsten av de undersökta 
texterna, dels genom analyser av textemas textteman, innehållsstruktur, stil 
samt bilder.'^ Textanalyserna syftar även till att relatera de likheter och 
skillnader som framkonuner ur analyserna till företagskultur på olika nivå
er. Inledningsvis diskuterar jag några studier av broschyrer och reklam. 

6.1 Inledning 
Huvudmålet för en produktbroschyr är att presentera produkten (eller pro
dukterna) för intresserade presumtiva köpare. Andra mål kan vara att infor
mera om företagets verksanAet eller om andra produkter. I produktbroschy-
rema ingår ofta mslag av verksamlietsbeskrivningar eller underliggande ar
gument till företagets fördel. 

Frandsen, Johansen & Nielsen (1997) definierar den typiska produkt- och 
imagebroschyren på följande sätt: 

Den prototypiske prodiiktbrochure (a) og imagebrochiire (b) kan defineres som 
[...] et dokument, der er artikuleret ved hjælp af verbale og non-verbale koder, og 
som har fokus på en infonnerende præsentation af en virksomheds produkter (a) 
eller på en virksomhed i sin helhed (b), dvs. på infomiation om forhold af organi
satorisk og kulturel art samt på synliggørelse af virksomhedens personlighed. Do
kumentet tegner tillige et ikkeflygtigt billede af virksomheden og har funktion som 
virksomhedens ansigt udadtil og indadtil [...]. (1997:196) 

En produktbroschyr har alltså som syfte att väcka intresse för en produkt 
och sälja den. Den liknar viss reklam genom att det handlar om övertahiing 
och övertygelse. Målet är att kunden ska välja den produkt som broschyren 

Delar av undersökningen fmns publicerade i andra sammanhang (Jämtelid 1999, 
2000a, 2000b, 2001a, 2001b). 



gäller och att företaget ska gå med vinst, även om detta inte uttrycks expli
cit. 

I reklamen framställs ofta kiinden som i behov av produkten, och re
klamobjektet blir en problemlösare. Produkten presenteras då i identifierba-
ra situationer som gör den attraktiv och nödvändig. Hedlund & Johannesson 
menar att det firms tre sätt att övertyga: "Man bör vädja till förnuftet, un
dervisa, upplysa och förklara. Man bör också gå på känslorna. Och dessut
om skall man vinna mäimiskomas behag, sympati eller förtroende genom 
att visa sin egen karaktär, sitt ethos [...]" (1993:147). Förtroende gäller så
väl varan som företaget som säljer. Marknadsföring som avser företag be
nämns "corporate advertising" (ibid: 151). 

För att en reklamtext ska vara meningsflill och koherent fönitsätts ofta 
stor kulturell kunskap från mottagarens sida, vilket är fallet även i andra 
texter. Men i reklamen är det vanligt med outtryckta, underliggande teser. 
Cook ger ett exempel på en reklamannons för ett diskmaskinsmedel och 
diskuterar några faktorer som gör att implicita argument (ellipser) fiingerar 
väl i reklam ("it" i citatet avser ellipser): "it is indicative of shared know
ledge and interests. [...] it suggests a trusting relationship [...]. So its use 
can imply co-operation, informality, shared knowledge and intimacy" 
(1992:171-172). Cook menar att man på så sätt kan säga att reklamen ofta 
parasiterar på vardagliga samtal i och med att den strävar efter närhet och 
intimitet. 

Några imdersökningar som behandlar broschyrer, tekniska texter och 
bruksanvisningar berör översättningsproblematiken och då speciellt svårig
heter med att överföra kulturella drag från en text till en annan. Ciliberti 
(1990) har undersökt bmksanvisningar stilistiskt och fann att de inte alltid 
hade en tydlig och identifierbar ftinktion. Ofta kunde flera ftinktioner identi
fieras och texterna var i många fall av aiman karaktär än vad som brukar 
anses vara typiskt för bruksanvisningar. Flera av bruksanvisningarna var 
kommersiella och utgjorde tydliga led i en hel reklamkedja. De var en del 
av lanseringen och inte enbart instruerande och anvisande. 

En annan undersökning (Carroll & Delin 1998) riktades mot bruksanvis
ningar på japanska och engelska och omfattade kulturella och språkliga 
jämförelser. Där studerades bland armat bildemas roll och layout, till exem
pel i en bruksanvisning för en Electroluxdammsugare, och det kunde kon
stateras att bilderna bar på starka kulturella koder som gjorde översättning 
problematisk. Koming Zethsen (1999) diskuterar i en artikel översättning av 
tekniska texter samt textemas ftinktion. Hon menar att det inte går att be
stämma dessa texters genretillhörighet. De har ofta flera syften och gränser
na mellan en genre och andra blir otydliga. Koming Zethsen menar att tek
niskt språk även förekommer i texter som inte tillhör genren för tekniska 
texter. 

Norlyk ( 1999) visar i en undersökning av engelska och danska broschyrer 
för öppna spisar att faktorer som språk, stil, produktbeskrivningar och pro
duktmiljöer varierar starkt mellan textema, även om målet för samtliga bro-
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schyrer är att komniunicera samina budskap. I undersökningen fokuseras 
den kulturella kontextens påverkan på hur produkterna presenteras visuellt, 
hur kodning och avkodning av textemas budskap påverkar produktbeskriv
ningamas stilistiska nivå samt vilka säljargument som betonas i de två ana
lyserade kuhurema. Norlyk konstaterar genom sina analyser att även stan
dardiserade broschyrer som ska fungera i en intemationell miljö innehåller 
kulturspecifika drag. Därför bör man i framtagandet av broschyrer ta hänsyn 
till sådana drag även när det gäller två relativt homogena kulturer som 
England och Danmark (1999:91). 

Broschyrerna i mitt material kan sägas ha flera funktioner där den primä
ra funktionen är att sälja en produkt. Meningarna i textema går mer eller 
mindre explicit ut på att sälja produkten. Genom att produkten framliävs 
och presenteras på ett tiUtalande sätt följer indirekt att även företaget som 
har utvecklat produkten marknadsförs. Men textema kan även sägas ha 
syftet att infomiera. Vissa inslag i broschyrerna är av infonnerande och/ 
eller mstmerande karaktär och kan då liknas vid bmksanvisningar. Infor
mationen, i både text och bild, är på vissa ställen på en sådan detaljerad nivå 
att den till viss del skulle kunna ersätta bmksanvisningen. 

6.2 Analyserat material 
De produkttexter som analyseras handlar alltså om daimnsugaren Clario. I 
detta avsnitt redogör jag fÖr såväl det råmaterial som broschyrerna bygger 
på, vad jag kallar bastexten, som de fardiga broschyrema. Tabell 5 visar 
vilka de analyserade textema är. 

Tabell 5. Förteckning över analyserade broschyrtexter 

Texttyp Text Språk Beteckning^^ 

Råmaterial Bastext Engelska Bt 

Sluttexter Svensk broschyr Svenska Sv 
Norsk broschyr Norska No 
Dansk broschyr Danska Da 

Fransk broschyr Franska Fr 

Schweizisk broschyr Tyska Schw 

Österrikisk broschyr Tyska Öst 

Bastexten fick sin slutliga utfomining genom den reklambyrå som Electro
lux samarbetade med i Clariokampanjen. Broschyrema härrör fi-ån säljbolag 
i Sverige, Norge, Damnark, Frankrike, Schweiz och ÖsteiTike. Att det är 

Förkortningarna är de jag i fortsättningen kommer att använda när jag talar om bas
texten respektive broschyrema från de olika länderna. 



från just dessa säljbolag material samlats in beror på att det var dessa länder 
i Europa som först lanserade Clario." 

6.2.1 Bastexten 
Råmaterialet till de produktbroschyrer jag studerar utgörs alltså av en bas
text skriven på engelska. Bastexten ska fimgera som ett företagsintemt re
klammaterial för dammsugaren Clario. Textens innehåll ger fakta och in
formation om produkten, hmehållet ger också idéer och underlag till nya 
texter. När säljbolagen i de olika länderna ska lansera produkten kan de med 
utgångspunkt i bastexten bestänmia vilka innehållsdelar som är relevanta 
för den egna lanseringen. 

Bastexten har producerats genom ett samarbete mellan produktansvariga 
på tillverkningsanläggningen, produkt- och marknadsföringsansvariga på 
huvudkontoret samt en extern reklambyrå. I samarbetet står anläggningen 
framför allt för den detaljerade produktinformationen i bastexten. De ger 
tillsammans med de inblandade från huvudkontoret även anvisningar om 
produktpositionering och imagetankar inom företaget. Reklambyrån står för 
den kreativa delen av arbetet vilket gäller såväl texterna som bilderna. I en 
intervju berättade en produktplanerare på tillverkningsanläggningen att alla 
texter korrekturläses noggrant av de produktansvariga både på anläggningen 
och huvudkontoret: "Vi korrekturläser precis allt. Så vi styr egentligen tex
ten väldigt mycket. Bilderna, vad art designern gör, det sker väldigt mycket 
på byrån [reklambyrån]" (Pp). Det är således ett nära samarbete mellan flera 
olika parter som ligger bakom bastexten. Om bastextens roll för säljbola-
gens broschyrer sade dammsugarchefen följande: "Mycket av det här ska gå 
nästan rakt in i den externa annonseringen också. De ska inte behöva ta nya 
bilder. De ska inte behöva fundera över budskapet i stort. Men de ska appli
cera det lokalt på sitt eget språk" (Dc). 

Skillnaden mellan bastexten och produktbroschyrema är att bastexten 
främst riktar sig till säljbolagen. Den är dock formulerad så att säljbolagen 
ska kunna använda sig av innehållet i den när de producerar den egna bro
schyren. Bastexten är också den mest omfattande texten i produktmaterialet. 
Tanken är att den ska irmehålla all information om produkten som säljbola
gen kan tänkas behöva i lanseringen. Texten ska således sälja produkten 
internt: "Det här är alltså ett material som är till våra säljbolag [...]. Det 
krävs en hel del för att man ska övertyga internt att den här produkten är 
bra. Så det är vad vi gör, och det gör ju också att vi styr lite graim imagen 
för hur vi vill att den här produkten ska marknadsföras" (Pp). 

Ur bastexten väljer säljbolagen själva vad de vill använda för att det ska 
passa det mål man har med lanseringen. Varje säljbolag har viss frihet att 
styra den egna kampanjen och broschyrerna mot det som bäst passar den 

" Uppgiften kommer från en marknadsförare på huvudkontorets avdelning för dammsu
gare (Mf). 



nationella kulturen och den status varumärket har i landet, samtidigt som 
man från centralt håll till viss del vill centralisera budskapet och företagets 
image: 

De får alltså ett kit, där katalog, bilder och texter finns. Sen är det ju upp till dem. 
[...] det de får det är den här texten [bastexten] och sen så är det som så att när det 
gäller de här tekniska beskrivningarna så finns det ingen anledning att de hittar på 
någonting annat, för det här är ju det som är fakta. Själva sell-in-et det kan de ju 
välja, de slogans de vill. Och det är ju kulturella skillnader. Och där har vi sagt 
som tillverkningsanläggning att vi vill bara se till att det faktamässiga är rätt så att 
vi inte går ut med falsk infonnation. Däremot alla slogans och rubriker, det tycker 
vi det är bättre att alla säljbolag kan få bestämma själva. För sen är det ju också 
som så att i ett land så kanske Electrolux är något exklusivt och då har de sin ima
ge för det hela, men sen i ett annat land så kan det ju vara ett lågprismärke och då 
har de lite olika approach för hur de gör sina broschyrer. Vi har tyckt att det där 
hanterar varje säljbolag bäst själva, men just nu tror jag att det är mycket mer så 
här att från centralt håll så vill man ju, både ur kostsynpunkt och ur positionermgs-
strategisk synpunkt, kontrollera det mycket mer. Så därför vill man ju minska sälj-
bolagens frihet att göra eget material, man vill ta upp det i koncernen och så gör 
man mer fardiga saker som sälj bolagen har betydligt mindre utrymme att påverka. 
(Pp) 

Bastexten är således en vägledning till hur företaget vill lansera sina pro
dukter. 

Nio innehållsdelar kan urskiljas i bastexten. Dessa återges i figur 11. 

1. Rubrik 
2. Hur produkten arbetats fram 
3. Produktens egenskaper 
4. Produktens fördelar samt målgruppsbeskrivning 
5. Produktens design och funktion 
6. Fakta om dammsugare i allmänhet 
7. Fakta om dammsugare och miljön 
8. "33 orsaker till att köpa produkten" 
9. Tekniska fakta om produkten 

Figur 11. Innehållsdelar i bastexten 

Som framgår av figuren är innehållet i bastexten av olika karaktär. Några 
delar består av löpande text och behandlar exempelvis arbetet som ligger 
bakom produkten eller ger en målgruppsbeskrivning, del 2 och 4, medan 
andra delar innehåller mer teknisk detaljinformation om produkten, del 9. 
Innehållet i del 3, som utgörs av fyra uppslag, presenteras till stor del ge
nom foton av olika miljöer. Uppslagen täcks helt av bilder och skriften är 
tryckt på bilderna. I del 5 presenteras den mest konkreta mformationen om 
produkten både genom textavsnitt och detaljbilder på produkten. Del 6 och 
7 är av mer allmän karaktär och gäller inte fakta som är specifika för Clario. 
Dessa delar är troligen främst riktade till återförsäljama som allmänbildande 



och kunskapsvidgande information. I del 8 sammanfattas de 33 starkaste 
orsakerna till varför konsumenten ska köpa just Clario. 

Bastexten är av formatet 25 χ 25 cm och består av 16 sidor samt fyra lösa 
blad placerade i en ficka längst bak i häftet. På de lösa bladen specificeras 
tekniska data för de fyra modellerna som produkten tillverkas i. Häftet har 
ett mörkrött omslag av hård papp. Även sidorna inuti häftet är av en hård 
kvalitet. 

I tabell 6 redovisar jag antal ord, antal grafiska meningar (GM), antal ord 
per mening samt antal bilder i bastexten. 

Tabell 6. Antal ord, grafiska meningar och bilder i bastexten 

Antalet ord i hela bastexten är 2 443 fördelade på totalt 346 grafiska me
ningar. Antalet ord i löpande text, det vill säga tekniska specificeringar ex-
kluderade, är 758 fördelade på 69 grafiska meningar. Bastexten innehåller 
med andra ord en stor del tekniska fakta som presenteras sist i texten. An
talet ord per mening har beräknats på ord och meningar med den tekniska 
infonîiationen frånräknad. Summan blir då 11, vilket kan tyckas vara lågt. I 
Petterssons (1974) undersökning av svenska reklamtexter från 1967 har bil-
och hygienvaniaimonser 9 respektive 9,5 ord per grafisk mening (1974:53). 
I Bjömssons (1968) undersökning av bland annat saklitteratur är det ge
nomsnittliga antalet ord 18 per mening (1968:98).^* Eftersom bastexten både 
ska ge faktainformation och förslag på reklamargument till säljbolagen in
nehåller den inslag av såväl reklam som sakprosa. Detta kan förklara det 
låga genomsnittliga antalet ord i jämförelse med saklitteraturgruppen i 
Bjömssons undersökning och det något högre värdet jämfört med Petters
sons reklamannonsundersökning. 

6.2.2 Produktbroschyrema 
Säljbolagen i de länder där produkten ska lanseras far bastexten som un
derlag för att producera egna texter: infomiationsblad riktade till återförsäl-

Textgruppen saklitteratur består av sakprosa som vänder sig till allmänheten såsom 
skrivelser, reklam, texter i tidskrifter och tidningar. Antalet ord per mening varierar 
mellan 11 och 25 (Bjömsson 1968:258ff). 

Bastexten 

Antal ord totalt 

Antal ord exkl. teknisk fakta 

Antal GM totalt 

Antal GM exkl. teknisk fakta 

Antal ord per GM 

Antal bilder 

2443 

758 

346 

69 

11 

23 



jare, texter knutna till enskilda kampanjer hos återförsäljare samt broschyrer 
riktade till konsumenter. De texter jag analyserat tillhör alla den senare 
texttypen. 

Broschyrerna är alltså producerade med utgångspunkt i bastexten. Sins
emellan ser de olika ut och man har använt bastexten på olika sätt. I enkät
svaren som redovisas i 6.3 framgår bland aimat hur man arbetat på de olika 
säljbolagen när broschyrerna har producerats och hur bastexten använts. 

Inledningsvis presenterar jag några yttre data om de studerade broschy
rerna. I tabell 7 finns en översikt över antal ord, antal grafiska meningar 
(GM), antal ord per mening samt antal bilder i broschyrerna. 

Tabell 7. Antal ord, grafiska meningar och bilder i produktbroschyrema 

Sv No Da Fr Schw Öst 

Antal ord totalt 721 591 664 519 343 690 
Antal ord exkl. 
teknisk fakta 428 491 175 290 197 403 
Antal GM totalt 115 63 91 59 58 103 
Antal GM exkl. 
teknisk fakta 45 41 18 12 29 31 
Antal ord per GM 10 12 10 24 7 13 
Antal bilder 20 14 11 1 11 19 

Antalet ord totalt avser hela broschyrerna inklusive tekniska specificeringar. 
Som framgår av tabellen innehåller vissa broschyrer en stor del teknisk in
formation. Den danska innehåller 664 ord medräknat och endast 175 ord 
frånräknat den tekniska informationen. I den norska broschyren, å andra 
sidan, är skillnaden mellan totalt antal ord och antal ord utan teknisk data 
endast 100 ord. Antal grafiska meningar totalt avser antalet meningar i hela 
broschyrerna inklusive den tekniska infoniiationen. Det genomsnittliga an
talet ord per mening är, liksom i fallet med bastexten, baserat på antal ord 
och antal meningar i löpande text, utan den tekniska specifikationen. I bro
schyrerna har den tekniska detaljinformationen redovisats på varierande vis 
vilket gör jämförelser svåra. De totala suminoma for antal ord per mening 
är avrundade till näniiaste heltal. 

Vad gäller antalet ord per mening återfimis de största skillnaderna mellan 
den franska och den schweiziska broschyren, som tabell 7 visar. I den 
franska består den löpande texten av tre stycken som innehåller mycket in-
fonnation som räknas upp med kommatecken som meningsskiljare istället 
for punkter, vilket gör meningarna långa och fa till antalet. Den schweiziska 
texten innehåller å andra sidan korta meningar som kan se ut på följande 
sätt: Ergonomischer Handgriff. Leicht und einfach zu tragen. I övrigt gäller 
samma förklaring som för bastexten, nämligen att texterna imiehåller både 
informerande text och säljargument, det vill säga både faktatext och re
klamtext. Även antalet bilder varierar. Den svenska broschyren innehåller 



20 bilder av såväl hela dammsugaren som detaljer, medan den franska en
dast innehåller en bild föreställande dammsugaren i helbild. 

Vad gäller broschyremas utseende och format är den svenska broschyren 
ett tunt häfte i A4-fonTiat och består av tre uppslag. Papperskvaliteten är ett 
blankt lite kraftigare broschyrpapper. Mittenuppslaget domineras av ett an
tal detaljbilder av produkten. Den tekniska infonnationen redovisas både i 
tabellform och i punktfonn i slutet av häftet. Omslaget täcks av en bild på 
Clario. Den norska broschyren är ett häfte på 11 sidor där också en annan 
produkt samt allmän dammsugarinformation presenteras. Clario presenteras 
på sidorna 8-11. Formatet är A4 och kvaliteten är blankt papper. Den tek
niska infonnationen presenteras i tabellfonn sist i häftet. Bilderna är ut
spridda över sidorna och avbildar produkten. Omslaget täcks av en bild på 
den andra Electroluxdammsugaren som presenteras i broschyren. Den dans
ka broschyren är ett tunt A4-häfte som är enkelvikt och består av två blad. 
Den är tryckt på ett blankt papper och på omslaget finns en bild på Clario. 
Tekniska data presenteras i punktform och i en tabell. Den franska broschy
ren består även den enbart av ett enkelvikt A4-häfte i blankt papper. Omsla
get är blått med en vit tonad vertikal linje." Inuti häftet utgörs hela vänstra 
uppslaget av en bild av produkten och på det högra uppslaget presenteras 
fakta om produkten till stor del i punktform. Den schweiziska broschyren är 
ett häfte på 12 sidor i A4-format där även andra produkter och allmän in
formation, bland annat om miljön, ingår. Clario presenteras på sidorna 8 
och 9 i form av uppräkningar och i en stor tabell, mer än i löpande text. 
Omslaget är blått med ett foto på en annan dammsugare. Den österrikiska 
broschyren slutligen är ett häfte på sex sidor enbart om Clario. I formatet 
liknar den bastexten mer än de övriga broschyrerna; den mäter 25 cm på 
höjden och 21 cm på bredden. Den iimehåller en stor del löpande text och 
den tekniska informationen presenteras i punktform och i en tabell i slutet 
av häftet. Liksom den franska broschyren har den österrikiska en blå färg 
med en vit tonad vertikal linje på omslaget. På samtliga broschyrers omslag 
finns företagets namn och logotyp. 

6.3 Resultat av enkäter och intervjuer 
I samband med analysen av broschyrerna sände jag ut enkäter till de sälj-
bolag som producerat broschyrerna. Enkätfrågomas funktion var att komma 
åt arbetet bakom varje enskild broschyr. I 5.2 redogjorde jag för hur enkät
undersökningen genomfördes. Här ska jag nu redovisa frågorna och svaren. 

Frågorna i enkäterna var av både generell och specifik karaktär. De gene
rella var desamma till samtliga säljbolag. Jag frågade om företagets sälj-

Den blåa färgen och den vita randen återkommer på flera av Electrolux skriftliga do
kument. Enligt dammsugaravdelningens marknadsföringschef är den blå färgen en 
"officiell Electroluxfärg" (Mc). 



kampanjer i allmänhet, om riktlinjer och principer för reklamkampanjer på 
de olika säljbolagen samt om säljbolagens förhållande till huvudkontoret. 
De generella frågor som ställdes var: 

1. Hur mycket kontroll har huvudkontoret över era reklamkampanjer? Är 
ni fria att producera ert eget material och fria att välja iimehåll, fakta 
och språk eller är detta styrt på något sätt från centralt håll? 

2. Vilken bild (image) av Electrolux försöker ni förmedla genom bro
schyrer i ditt land? 

3. Vilken status har Electrolux och dess produkter i ditt land? 
4. Vad är viktigt i en produktbroschyr (till exempel språk, bilder, teknisk 

information)? 

Med de specifika frågorna sökte jag svar på fi-ågor som gällde enbart Clario. 
Dessa frågor var till viss del unika för de olika säljbolagen och när jag for
mulerade dem utgick jag ifrån de enskilda broschyrerna. Här ville jag 
komma åt textproduktionsprocessema, Clariobroschyren i förhållande till 
andra broschyrer, bastextens roll i arbetet samt annan marknadsföring av 
Clario. De specifika frågorna löd: 

5. Hur har Clariobroschyren kommit till? 
6. Var Clariobroschyren annorlunda jämfört med andra broschyrer som 

producerats i ditt land? 
7. Vilken roll hade bastexten i produktionen av Clariobroschyren i ditt 

land? 
8. Hur har Clario marknadsförts i ditt land, förutom med broschyren? 

Svaren på enkät- och intervjufrågorna har varierat och varit antingen ut-
törmnande eller relativt korta. Exempelvis är intervjun med den svenska 
kontaktpersonen av naturliga skäl längre. Denne hade jag möjlighet att träf
fa och intervjun spelades in på band. Av olika anledningar har vissa frågor 
inte besvarats av alla säljbolag. Nedan redovisar jag de svar jag fatt. 
Kopplingar kommer senare att göras mellan de resultat som framkoiTuner av 
textanalyserna och de svar som kontaktpersonerna givit i enkäterna. 

6.3.1 Sverige 
Den svenska kontaktpersonen, nedan kallad KpSv, arbetar med reklam och 
marknadsföring på avdehiingen för dammsugare och småapparater på hu
vudkontoret. Han var den som skrev den svenska Clariobroschyren. Under 
intervjun talade vi om marknadsläget i allmänhet och om informationsflö
det. KpSv påpekade vid ett flertal tillfallen (liksom kontaktpersonerna från 
flera av de övriga säljbolagen) att det oftast är tiden som styr både hur am
bitiös man kan vara när man producerar en produktbroschyr och hur man 
utformar broschyren. Marknaden är sådan att produktflödet går allt fortare 



och därmed måste broschyrer för produkter framställas på kort tid. Konsu
menter gör i regel snabba val och det är därför viktigt att kunna presentera 
produkter kort och snabbt. Innehållet i broschyrerna presenteras på ett aUt 
mer effektivt sätt och det blir vanligare att informationen framställs i punkt-
fonn. 

Under intervjun talar KpSv om förhållandet mellan huvudkontoret och 
säljbolagen generellt sett. KpSv menar att huvudkontoret inte egentligen har 
någon direkt kontroll över det material säljbolagen gör i marknadsförings
kampanjer. Sättet att utforma en broschyr och sättet att uttrycka sig i den 
lämnas till den lokala nivån att bestämma. Att släppa sådana beslut till lokal 
nivå är något som är typiskt för Electrolux menar KpSv. Styrningen sker på 
en högre försäljningsnivå och handlar till exempel om att besluta vilka pro
dukter som ska säljas var. 

Att företaget släpper vissa beslut till lokal nivå återspeglas i vissa texter, 
till exempel produktbroschyrema. Även om bastexten finns, det så kallade 
sell-in-materialet, så har säljbolagen frihet att forma sina texter själva. Hur 
man gör det beror på en rad olika faktorer. KpSv nämner några faktorer som 
är avgörande för vad som firms med i en broschyr: företagets marknadssitu
ation i de olika länderna, konkurrerande vammärken och produkter, tradi
tioner på marknaden och traditioner i företaget. I ett land där företaget har 
liten andel av försäljningen blir bastexten en viktig hjälp i arbetet. I ett land 
som Sverige däremot, där Electrolux enligt KpSv har en marknadsandel på 
60 %, finns större resurser till att göra eget material. 

När vi talar om bastexten menar KpSv att det är bättre att tala om refe
rensbok än om mall. Bastextens fiinktion är att vara till hjälp och ge ett un
derlag för broschyremas utförande samt att ekonomisera i arbetet snarare än 
att styra. Genom bastexten finns också en möjlighet att delvis driva de po-
sitioneringstankar som finns centralt i företaget och därmed driva företagets 
kommunikation mot en gemensam profil. Detta är dock i nuläget svårt ef
tersom företaget består av flera varumärken och marknaden är relativt splitt
rad. 

På inin fråga om hur säljbolagen använt bastexten vid produktionen av 
broschyrerna och varför, svarar KpSv att det ofta är säljbolagens ekonomi 
som styr. Att producera en broschyr som innehåller alla delar i bastexten 
kräver en relativt stor budget. Därför väljer man att använda endast de mest 
relevanta delarna och betonar eller lägger till information som gäller för det 
egna landet. I Sverige, där företaget är marknadsledande, är det exempelvis 
viktigt att framhålla att dammsugaren är en luftrenare. En annan aspekt som 
ofta betonas i en svensk broschyrtext är det trygga och säkra med produk
ten. I andra länder, där företaget mer har status av att vara en "uppstickare" 
är det andra grundläggande egenskaper, såsom att produkten suger effektivt, 
som framhävs. KpSv kommenterar några av de andra broschyrerna som in
går i mitt material. I Norge till exempel betonar man gärna att andra kon
sumenter har testat materialet samt redogör för referenser. 



Bilderna i bastexteii har producerats centralt, inga lokala bilder före
kommer. KpSv menar att detta gör att bilderna måste vara så pass allmämia 
att de kan flingera i olika länder. Ju mer rekvisita på bilden, desto svårare är 
det att använda den i en lokal miljö. Därför är det främst produktbildema 
och inte hemmiljöbildema som de flesta av säljbolagen tagit med i broschy
rerna. 

När KpSv beskriver arbetet med broschyren och bastexten säger han att 
man har "adapterat" texten. Man har tagit vissa delar ur bastexten, främst 
huvudimiehållet, gjort om och formulerat om det, utelämnat vissa delar men 
lagt till annat: "Det här är inte översatt härifrån, men det är adapterat så att 
du tar vissa delar och du tar huvudinnehållet, men du kanske formulerar om 
dig, du tar inte med allt" (KpSv). När jag frågar vad det svenska säljbolaget 
anser är viktigt i språket svarar KpSv att det främst gäller att omforma mål
gruppen till en enda person. Man ska tala med och inte till läsaren och tänka 
sig att man "sitter i samma soffa" som den som ska köpa produkten. Det är 
också viktigt att respektera läsaren och skriva på ett enkelt och lättförståe
ligt sätt utan att göra det för enkelt. Den personliga stilen kommer till ut
tryck i sättet KpSv beskiiver hur han tänkte då han skrev Clariobroschyren. 
Här är betoningar viktiga, anser han; man ska tänka att man talar, inte skri
ver, genom att använda olika tecken som utropstecken, tankstreck och 
punkter. 

6.3.2 Norge 
Den norska broschyren har många liklieter med bastexten vad gäller såväl 
bildval som mängden information och sättet att argumentera. Något som 
kontaktpersonen på det norska säljbolaget, KpNo, betonar vid intervjun är 
att det är dyrt att göra eget material. Det är enklare och billigare att använda 
det material som säljbolagen förses med och eftersom man försöker vara så 
rationell som möjligt på säljbolagen används det som redan fiims. Å andra 
sidan krävdes viss anpassning när Clariobroschyren skulle produceras, en
ligt KpNo. Eftersom bastexten var ämnad för hela Europa var såväl bilder 
som argument relativt allmänna. KpNo menar att den stora skillnaden mel
lan länderna ligger i den tekniska specificeringen; i Norden betonar man 
gärna ljudnivå, filtrering, luftkvalitet och miljö medan man inte anser sig 
behöva framhäva andra detaljer hos produkten eftersom de är självklara 
egenskaper hos en daimnsugare för nordbor. En sådan självklar detalj är till 
exempel sladdvindan. 

Säljmaterialet framställs på ungefar samma sätt varje gång en produkt ska 
marknadsföras i Norge, och underlaget, bastexten, har samma funktion. Un
derlaget ger anvisningar om layout, farg och innehåll och utifrån den tas 
broschyren fram av säljbolaget i samarbete med tryckeriet, higen reklamby
rå är alltså inkopplad. När Clariobroschyren var färdig placerades den i bu-



tiker så kunder kunde förse sig. I vissa fall skickades den ut till kunder som 
beställt per telefon. 

Vad gäller relationen till huvudkontoret menar KpNo att det inte finns 
någon direkt kontroll eller några krav på reklamkampanjens utförande från 
huvudkontorets sida. Men i och med att mallen finns och ger anvisningar 
om hur produkten ska säljas finns också indirekta riktlinjer. 

I Norge har dammsugare av märket Electrolux hög status enligt KpNo. 
Delvis beror detta på att maskinerna enbart såldes vid dörren. Eftersom de 
inte gick att köpa i butiker var de svåra att fa tag på och märket blev exklu
sivt. I Norge har Clario dock inte varit någon större säljsuccé. Det menar 
KpNo beror på att Norge är ett konservativt land med en konservativ mark
nad vad gäller dammsugare; konsumenterna vill ha stora dammsugare och 
eftersom Clario är en kompakt dammsugare har den inte såh så bra som 
förväntat. 

6.3.3 Danmark 
Den danska broschyren har i första hand bilderna gemensamt med bastex
ten. I övrigt är den danska versionen betydligt friare i förhållande till bas
texten än till exempel den norska. Den danska kontaktpersonen, KpDa, 
kommenterar i enkäten att man inte använde bastexten i någon större ut
sträckning när man skrev texterna i broschyren. Information om produktens 
tekniska egenskaper och detaljer hämtades på aimat sätt från huvudkontoret, 
muntligt eller via den interna produktdatabasen. 

Viktiga i det danska kampanj arbetet var tidigare kampanjer och tidigare 
broschyrer. Att reklamavdehiingen på det danska kontoret fick instruktioner 
om att producera en broschyr liknande tidigare produktbroschyrer beror 
delvis på ekonomiska, delvis på tidsmässiga orsaker. Även texten skulle 
likna tidigare broschyrer, vilket underlättade uppdraget och bidrog till att 
broschyren kunde tas fram fortare. 

På frågan om vad som är viktigt i en produktbroschyr poängterar KpDa 
att den ska vara lätt och överskådlig. Språket ska vara lätt att läsa och sam
tidigt innehålla alla nödvändiga tekniska data, gärna i en översikt på baksi
dan. Vad gäller bilderna menar KpDa att de ska ge en överblick över vad 
produkten kan och vilka egenskaper den har. En annan fråga gällde mäng
den information i broschyren. Eftersom den danska broschyren är mer kom
primerad än till exempel den norska, ville jag veta hur medveten den strate
gin var när man producerade broschyren. KpDa förklarar att man i alla bro
schyrer försöker vara så kortfattad och precis i infonnationen som möjligt. 
Man prioriterar därför bort sådan information som beskrivningar av pro
duktutvecklingsarbetet till förmån för mer konkret och relevant produktin
formation. 

I Danmark har varumärket Electrolux hög status och produkterna anses 
vara kvalitetsprodukter som ligger på en något dyrare nivå på prisskalan. 



Den produktimage man försöker förmedla är den av en dammsugare av 
mycket hög kvalitet med de bästa egenskaperna som erbjuds på marknaden. 

Vad gäller relationen till huvudkontoret och anläggningen i Sverige me
nar KpDa att man har fria händer i broschyrförfattandet. Ofta är arbetet 
tidsbegränsat och det är viktigt att material framställs snabbt. Därför fmns 
sällan tid till att låta materialet genomgå kontroller hos högre instanser. 
Även här poängterades att man oftast har god hjälp av tidigare broschyrer 
och kampanjer. 

6.3.4 Frankrike 
Grunden för det produktniaterial som görs i Frankrike är oftast den infor
mation man får från anläggningen och den centrala marknadsavdelningen. 
När broschyrer produceras arbetar man mte med en reklambyrå utan oftast 
är det en och samma person inom företaget som gör all reklam, vilket gör 
att den personen känner till företagets önskemål om hur produkterna ska 
säljas. 

I Frankrike har varumärket Electrolux hög status och produkterna anses 
vara av hög kvalitet. Den image man vill förmedla genom produktbroschy-
rema är den som man menar kännetecknar Electrolux, det vill säga ett hög
statusföretag med kvalitetsprodukter. I broschyrer i allmänhet är både bil
der, tekniska fakta och produktemas konsumentfördelar viktiga komponen
ter. Vad som var viktigt att framliäva i Clariobroschyren var enligt den 
franska kontaktpersonen KpFr att produkten är stark, liten och lätt att förva
ra, kompakt och effektiv. I den franska broschyren betonade man även pro
duktens låga ljudnivå, filtreringen och kvaliteten på detaljema. Dammsuga
ren Clario är i Frankrike en stor framgång, och Frankrike var det första lan
det som köpte in Clario, enligt KpFr. 

6.3.5 Österrike'" 
Förutom den här analyserade broschyren gjordes i Österrike ett enkelt in
formationsblad som placerades i butiker. Detta var mindre i omfang än bro-
schyien och producerades helt fristående från bastexten. Broschyren där
emot gjordes helt med utgångspunkt i bastexten. Att den liknar bastexten till 
stor del har enligt kontaktpersonen, KpÖst, ekonomiska förklaringar. När 
broschyren skulle produceras samarbetade man med en reklambyrå som 
översatte bastexten till tyska. Viss anpassning gjordes genom att inte alla 

Vid tidpunkten för enkäten fanns Clario inte i det österrikiska sortimentet. Produkten 
fanns för ett par år sedan och är planerad att pånyttlanseras inom kort med en uppgrade
rad modell. Frågorna har ändå ställts på samma sätt till det östemkiska säljbolaget som 
till de övriga säljbolagen eftersom produkten fanns på marknaden vid tiden för mate
rialinsamlingen. Textproduktionsprocessen liknar dessutom de övrigas. Med andra ord 
har bastexten legat till grund även här. 



delar ur bastexten togs med i den österrikiska broschyren. Layout och bilder 
var dock desamma, vilket enligt KpÖst gjorde processen mindre kostsam. 
På frågan om någon anpassning till österrikisk kultur eller tradition gjordes 
svarar KpÖst nekande. 

Viktigt i en produktbroschyr är enligt KpÖst för det första att produktens 
egenskaper presenteras på ett enkelt och tydligt sätt för konsumenten, för 
det andra att bilderna är av hög kvalitet och visar produkten ur en fördelak
tig vinkel. För det tredje är det viktigt för konsumentens igenkännande att 
använda den layout som vammärket i allmänhet använder. Att det anses 
viktigt att förmedla samma layoutmässiga image märks i broschyren efter
som den är mycket lik bastexten. I Österrike har varumärket Electrolux hög 
status och den image man önskar förmedla av sina produkter är att de är av 
hög och god "svensk" kvalitet, vilket enligt KpÖst innebär att de förväntas 
vara robusta och hållbara. 

6.3.6 Sammanfattning 
Då enkäten besvarades muntligt och i samtalsfonii har relationen mellan 
fråga och svar inte blivit så strikt. Några svar sändes först skriftligt och följ
des upp muntligt. Alla frågor har inte besvarats av alla säljbolag och vid 
några intervjuer har jag fatt svar på andra frågor utöver de som presentera
des inledningsvis i detta kapitel. Nedan sammanfattar jag svaren på de åtta 
gemensaiTuna frågor som jag ställde till samtliga säljbolag. Hur frågorna löd 
mer exakt återgavs i 6.3 (se s. 93). 

Den första frågan gällde hur mycket kontroll huvudkontoret har över 
säljbolagens reklamkampanjer. Jag ville veta om säljbolagen är fria att pro
ducera sitt eget material och fria att välja innehåll, fakta och språk eller om 
detta är styrt på något sätt från centralt håll. Kontaktpersonerna på säljbola
gen svarar att det inte finns någon direkt kontroll från huvudkontorets sida 
vad gäller reklamkampanjer. KpNo svarar att det inte finns några uttalade 
krav på kampanjemas utformande och KpSv menar att utformningen av 
broschyrer och annat reklaimnaterial lämnas till den lokala nivån att be
stämma. KpDa svarar att man ofta måste producera material på kort tid vil
ket gör att det inte finns tid att få materialet kontrollerat. Samtidigt menar 
de intervjuade kontaktpersonerna att i och med att det firms en förebild i 
form av bastexten med förslag på hur produkten ska säljas, ger detta en 
slags riktlinje från centralt håll. 

I den andra frågan undrade jag vilken bild (image) av Electrolux säljbo-
laget försöker fönnedla genom broschyren i det egna landet. Kontaktperso
nerna svarar här att det är bilden av ett företag med bra produkter av hög 
kvalitet som man vill fönnedla. KpÖst svarar även att man försöker fa fram 
att produkterna är av hög och god "svensk" kvalitet, vilket betyder robusta 
och hållbara produkter. 



Fråga tre gällde vilken status Electrolux och dess produkter har i respek
tive land. Electroluxprodukter har i de undersökta länderna hög status i för
hållande till andra liknande produkter på de lokala marknaderna. KpDa sva
rar att Electroluxdanmisugare har mycket hög status i Danmark och att de är 
något dyrare än nonnaldammsugaren. 

I fråga fyra efterfrågade jag vad kontaktpersonerna anser är viktigt i en 
produktbroschyr (till exempel språk, bilder, teknisk infomiation). KpSv är 
utförlig när han redogör fÖr vad som är viktigt i en produktbroschyr. Han 
anser att det är viktigt att ta läsaren på allvar, att respektera läsaren och att 
tala med och inte till läsaren. KpSv menar, i likliet med KpDa, att det är 
viktigt att skriva enkelt och lättfÖrståehgt. KpSv anser även att det är viktigt 
att texten är personlig och KpDa anser att det är viktigt att texten är 
lättöverskådlig och att bilderna ger en överblick av vad det är produkten 
kan. KpFr svarar att både bilder, tekniska fakta och produktens konsument
fördelar är viktiga att presentera i en broschyr, samt att det är viktigt att all 
infonnation är på franska i de franska broschyrerna. KpÖst betonar, förut
om en enkel och tydlig presentation av produkten, vikten av hög kvalitet på 
bilderna samt en igenkännande layout som överensstämmer med företagets 
image. 

Den femte frågan, som var mer specifik än de fyra första, gällde hur Cla-
riobroschyren kommit till, det vill säga hur själva textproduktionsprocessen 
såg ut. Säljbolagen har relativt likartade metoder när produktbroschyrer 
produceras. Vanligast är att man följer rutiner for tidigare broschyrer. KpDa 
menar att man strävar efter att producera alla sina broschyrer på samma sätt 
eftersom man på så sätt sparar både tid och pengar. Bastexten och en intern 
produktdatabas förser säljbolagen med tillräcklig information fÖr att produ
cera egna broschyrer. KpFr svarar på demia fråga att det är sairana person 
som gör all reklam vilket gör att den personen känner till de mål som sälj-
bolaget har vad gäller sådant som företagets budskap. Flera av kontaktper
sonerna betonar att det är viktigt att hålla kostnaderna fÖr produktion av re
klammaterial nere och att man arbetar efter metoder som gör processerna 
billiga, till exempel genom att använda så mycket som möjligt ur bastexten 
(se även fråga sju nedan). 

I fråga sex undrade jag om Clariobroschyren var annorlunda jämfört med 
andra broschyrer som producerats. Kontaktpersonerna menar att Clariobro
schyren inte var amiorlunda än någon annan broschyr producerad på det 
egna lokala säljbolaget. 

Den sjunde frågan handlade om vilken roll bastexten hade i produktionen 
av Clariobroschyren i respektive land. Av svaren från säljbolagen framgår 
att bastexten spelat olika stor roll i produktionen av Clariobroschyren. KpSv 
talar om att man använt bastexten som en referensbok och använt sig av de 
delar av bastexten som ansetts relevanta. De delar som använts har gjorts 
om och texten har fomiulerats på ett sådant sätt som man önskat. KpNo sva
rar att eftersom man strävar efter att vara så rationell som möjligt när man 
gör nya broschyrer är det effektivt att använda det material som säljbolaget 



förses med från centralt håll. Men även om man försöker använda detta 
material är vissa anpassningar nödvändiga. Exempelvis gör kulturella skill
nader att man måste betona olika detaljer hos produkten olika mycket. 
KpNo menar att i Norden betonar man ofta detaljer som har med god miljö 
att göra. KpDa och KpFr svarar att man inte använt bastexten i någon större 
omfattning. KpDa svarar att tidigare broschyrer använts som inspiration och 
KpFr menar att den interna databasen till stor del innehöll den nödvändiga 
informationen. KpÖst, å andra sidan, svarar att man använde stora delar av 
bastexten när Clariobroschyren skulle produceras. Detta hade ekonomiska 
orsaker. KpÖst anser att det är billigare att använda så mycket av det far-
digproducerade materialet som möjligt. Men även om stora delar av bas
texten översattes till tyska i den österrikiska broschyren så användes vissa 
delar av bastexten inte alls. 

Med den åttonde och sista frågan ville jag veta om och hur Clario mark
nadsförts i de tillfrågade länderna. De flesta säljbolagen har, förutom bro
schyren, framställt informationsblad med nödvändig information om Clario. 
Informationsbladet har fiinnits i butiker och i vissa fall skickats ut till kon
sumenter. I Danmark och Frankrike har det även förekommit reklam i TV 
för Clario. 

6.4 Resultat av textanalyser 
I analyserna som presenteras i de följande avsnitten jämförs texter som pro
ducerats utifrån ett gemensamt material. Jämförelserna görs på olika språk
liga nivåer. Texterna som undersöks är den bastext och de broschyrer som 
presenterades i 6.2. Analysmodellerna presenterades i avsnitt 5.1. 

6.4.1 Textteman 
I den här analysen undersöks vilka textteman som förekommer i broschy
rerna från Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Schweiz, Österrike och i 
bastexten. Texterna jämförs både sinsemellan och i förhållande till bastex
ten. Jag undersöker vad eller vem som är texttemat i hela broschyrerna och i 
enskilda grafiska meningar och på vilket sätt produkten, företaget och kon
sumenten omnämns. Jag undersöker även hur stor del av texterna som ägnas 
åt produkten, företaget och konsumenten samt hur broschyrerna skiljer sig 
åt vad gäller texttemafördelningen. Analysmetoden beskrevs i 5.1.1.1. För 
en presentation av modellen för texttemaanalys se figur 5, s. 70. 

Det är huvudsakligen produkten som är i fokus i samtliga broschyrer. 
Men trots det utgör även företaget och konsumenten textteman. Oftast 
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handlar det då om en eller ett par meningar som i följande exempel" frän 
den svenska broschyren, där företaget är temat med produkten i fokus: 

(1) Electrolux presenterar det tuffa och färgglada kraftpaketet Clario! (Sv 3)"^ 

6.4.1.1 Analys 

Nedan redovisar jag de i texterna förekommande texttemana med under
grupper och ger exempel på dessa. Den analyserade enheten är grafiska me
ningar i löpande text. De avsnitt i texterna som handlar om tekniska detaljer 
och som redovisas i tabeller och liknande har jag inte räknat in i denna del
analys, däremot är de inräknade i analysen av imiehållsstruktur och i stil
analysen.^' I tabell 8 visas förekomsten av textteman i bastexten och bro
schyrerna. Kategorin Helhetsfokus redovisas i detalj i stilanalysen som tidi
gare nämnts. I broschyrtextema förekommer inte något tema tillhörande 
kategorm Person och därför har denna kategori utelämnats i tabellen. Någon 
förekomst av Företag/Delfokus/Branschanknytning har inte heller identifie
rats, varför också denna utelämnats. 

Tabell 8. Förekomster av textteman och undergrupper i bastexten respektive produktbro-
schyrema 

Kategori Underkategori Bt Sv No Da Fr Schw Öst Totah 

Företag Helhetsfokus 4 2 5 1 1 1 1 15 
Delfokus 

Del av föret. 2 - 2 - - - - 4 
Produkt Helhetsfokus 17 5 9 8 4 6 10 59 

Delfokus 
Det. på prod. 14 33 8 7 1 19 13 95 
Egenskaper 15 4 9 1 6 3 6 44 

Konsu Helhetsfokus 6 1 1 - - - 1 9 
ment Delfokus 

Egenskaper - - 4 - - - - 4 
Gr. av kons. 11 - 3 - - - - 14 

Övrigt - - - 1 - - - 1 

Totalt 69 45 41 18 12 29 31 245 

•" Några exempel kommer att förekomma på flera ställen i avhandUngen för att exempli
fiera olika analysnivåer. 

Beteckningen efter exemplet anger vilken text och vilken grafisk mening exemplet är 
hämtat ur. "Sv 3" avser följaktligen den tredje meningen i den svenska broschyren. På 
detta sätt kommerjag fortsättningsvis att hänvisa till texterna. 

Följden av detta blir att det totala antalet meningar som redovisas i tabellerna för varje 
text är lägre än vad omfattningen av texterna i sin helhet verkligen är, jfr tabell 6 och 
tabell 7. 



Ser man till det totala antalet textteman i produkttextema har den allra 
största delen teman klassificerats till kategorin Produkt. Sanmianlagt 198 
förekomster hör till denna kategori. Till kategorierna Företag och Konsu
ment har sammanlagt 19 respektive 27 teman klassificerats. 

Att majoriteten av texttemana i produktbroschyrema hör till kategorin 
Produkt är inte oväntat eftersom det är Clario som broschyrerna presenterar. 
I texterna refereras det till produkten genom både Helhetsfokus och Delfo
kus. Som framgår av tabellen har den största andelen teman inom kategorin 
Produkt klassificerats till Delfokus/Detaljer på produkten. I de flesta av 
texterna är det vanligast förekommande att temat avser någon detalj på pro
dukten. I No och Fr utgör dock produktens egenskaper texttema oftare än 
detaljerna. 

I undergruppen Produkt/Delfokus förekommer stor variation i sättet att 
omnäinna produkten. Av de meningar där produkten utgör tema hör majo
riteten till denna undergrupp. Till kategorin klassificeras sådana teman som 
refererar till en del av helheten, det handlar dels om detaljer hos produkten, 
till exempel The dustbag full indicator (Bt mening 60), Teleskoprør (No 
mening 21) och Das Zubehör (Öst mening 62), dels om egenskaper hos 
produkten som rör produktens utseende, form och prestanda som i följande 
exempel ur No; 

(2) Intelligent design som kombinerer et lekkert utseende med smarte funksjo-
ner. (No 35) 

När det gäller Företag förekommer kategorin Helhetsfokus i samtliga texter, 
jfr tabell 8. Vanligast är att företaget omnämns med egennamnet, men även 
pronomen förekommer (se vidare i stilanalysen i 6.4.3). I Bt och No före
kommer även Företag/Delfokus. Två förekomster av kategorin Del av före
taget har identifierats i vardera av dessa två texter. Ett exempel på kategorin 
är följande hämtad ur den norska broschyren där man redogör för vilka på 
företaget som ingått i arbetet med produkten: 

(3) Da vårt designerteam kom ut av tenkeboksen, hadde de med seg et helt nytt 
konsept for kompaktstøvsugere - Electrolux Clario. (No 9) 

Att konsumenten utgör tema i texterna är inte lika vanligt som att produkten 
gör det. Broschyrerna vänder sig till en grupp konsumenter och inte till nå
gon enskild person. Men kategorin Konsument förekommer i tre av bro
schyrerna, nämligen Sv, No och Öst, samt i Bt. I dessa texter omnämns 
konsumenten i sin helhet, det vill säga Helhetsfokus. I No samt Bt före
kommer dessutom textteman som hör till kategorin Konsument/Delfokus. 
Konsumenten framstår som ett viktigare tema i No än i de övriga broschy
rerna. No innehåller både teman som omtalar egenskaper hos konsumenten 
och teman som omnämner en grupp av konsumenter. Flera av dessa me
ningar handlar om konsumentundersökningar som genomförts i produktut
vecklingsarbetet. Detta överensstämmer med vad KpSv nämnde i intervjun 



(jfr s. 94). KpSv menade att det är vanligt att man i Norge betonar att pro
dukten har testats av konsumenter. 

Undergruppen Delfokus gäller delar av konsumenten såsom egenskaper 
eller konsumentens vardagssituation. Jag har kallat deima kategori Delfo
kus/Egenskaper. Jfr följande exempel: 

(4) Sensitive øyne og rennende nese [...] (No 14) 

(5) Mye nips og liten plass [...] (No 18) 

Till Konsument/Delfokus hör även undergruppen Grupp av konsumenter. 
Hit klassificeras sådana teman som syftar på en grupp av Electrolux konsu
menter, till exempel testgrupper, produktens målgrupp eller mämiiskor i 
allmänhet som behöver en ny daimnsugare. I följande exempel illustreras 
denna delkategori; 

(6) And hundreds of consumers in France, Hungary, Italy, Sweden and the Uni
ted Kingdom tested the results. (Bt 15) 

(7) The target group for Clario has certain things in common. (Bt 47) 

(8) Flere og flere spør etter mindre støvsugere som er like effektive som de sto
re. (No 4) 

Den enda förekomst av Övrigt som noterats återfiims i Da. Här uttrycks ett 
förbehåll om rätt till ändring av uppgifterna i broschyren. Meningen är en 
metakoimnentar och har inte ansetts höra till någon av de övriga analyska-
tegoriema. 

6.4.1.2 Jämförelser 
Bastexten är den mest varierade texten vad gäller textteman, jfr tabell 8 på 
s. 101. Den innehåller den största delen information som säljbolagen kan 
tänkas behöva när de producerar sina broschyrer. Den enda kategori som 
inte förekommer i bastexten, förutom de i inledningen nämnda kategorierna, 
är Konsument/Delfokus/Egenskaper. När broschyrerna jämförs med bas
texten framgår att det främst är den norska broschyren som liknar bastexten 
vad gäller fördelning av teman. No hinehåller samtliga av de kategorier som 
identifierats i broschyrtextenia. Sv och Öst innehåller vardera ett tema till
hörande kategorin Konsument medan Da, Fr och Schw enbart har produkten 
och företaget som teman. 

Grovt sett kan broschyrerna delas in i två kategorier: å ena sidan den 
svenska, norska och österrikiska broschyren som har en något större sprid
ning av teman; å andra sidan den danska, franska och schweiziska broschy
ren som innehåller färre grafiska meningar och där spridningen av teman 
inte är lika stor. I dessa tre broschyrer utgör produkten temat i samtliga me
ningar utom en. Även om dessa skillnader kan identifieras framgår att bas
texten utgjort grunden fÖr samtliga broschyrer vad gäller teman, framför allt 



texttemana Produkt och Företag. Fömtom förekomsten av kategorin Kon
sument/Delfokus/Egenskaper i den norska broschyren har de olika säljbola-
gen inte avvikit från fördelningen av textteman i bastexten. Säljbolagen har 
valt delar av bastexten och skrivit egna texter på de egna språken, men inte 
gjort några tillägg. Eftersom avsikten med samtliga texter är att sälja en ny 
produkt är det förväntat att majoriteten av temana i alla texter hör till kate
gorin Produkt. 

Det är också ett förväntat resuhat att broschyrerna någorlunda följer bas
texten när enkätsvaren i 6.3 tas i beaktande. Flera av kontaktpersonerna på
pekade att vad som ofta styr i framställandet av broschyrer är tidsfaktorn 
och ekonomiska faktorer. Det finns sällan varken tid eller ekonomiska re
surser till att producera helt nya broschyrer och därför är bastexten en till
gång i processen. Å andra sidan skulle ett förväntat resultat ha varit att fler 
konsumenttillvända textteman hade identifierats med tanke på att broschy
rerna vänder sig till konsumenter och det är konsumenterna som ska lockas 
till köp. Vad exempelvis den svenska kontaktpersonen sade om att tala till 
konsumenten som om man sitter i samma soffa styrks åtminstone inte i 
denna analys. Den österrikiska kontaktpersonen sade att man följt bastexten 
relativt nära, men som tabell 8 visade är det den norska broschyren som lik
nar bastexten mest vad gäller fördelningen av textteman. 

6.4.2 Innehållsstmktur 
Det övergripande kommunikativa syftet för texterna i analysen är att sälja 
en produkt och de är i olika grad övertalande. Sändaren/företaget vill fa 
mottagaren/konsumenten att agera på ett visst sätt, nämligen att köpa pro
dukten. Texterna ska fånga läsarens uppmärksamhet, övertyga läsaren om 
produktens goda kvaliteter och egenskaper, skapa en relation mellan företa
get och konsumenten och fa konsumenten att agera. Broschyrerna är riktade 
till konsumenter, medan bastexten främst är riktad till säljbolagen för deras 
kampanj. Bastexten kan därför sägas ha dubbla mottagare; de primära mot
tagarna är säljbolagen, men en stor del av innehållet är formulerat med slut
konsumenten i åtanke. Vad samtliga texter går ut på är dock den outtryckta 
uppmaningen "Köp Clario!". 

Genom analysen söker jag följaktligen komma åt strukturella likheter och 
skilhiader i texterna. I variationen kan olika orsaker till retoriska val sökas. 
Olikheterna kan bero på att man i vissa broschyrer utelämnat viss informa
tion som finns i bastexten, kanske för att ägna mer uppmärksamhet åt andra 
fakta eller av utrymmesskäl. Ytterligare åtskiljande faktorer kan ligga i att 
vissa budskap som uteläitinats i broschyremas verbala text återfinns i bil
derna eller vice versa (se vidare i bildanalysen i 6.4.4). Analysmetoden be
skrivs i 5.1.2.1 och modellen för analysen av innehållsstruktur återfinns i 
figur 6 på s. 76. 



6.4.2.1 Analys 

I tabell 9 redovisas relationen mellan bastexten och broschyrerna samt hur 
broschyrerna förhåller sig till varandra vad gäller imiehållsstruktur. Tabel
len visar i vilka texter som vilka drag och steg förekommer. 

Tabell 9. Förekomster av drag och steg i bastexten respektive produktbroschyrema 

Drag-Steg Benämningar Förekommer i 

Drag 1 Fokusera företaget och produkten Bt, Sv, No, Da, Fr, 
Schw, Öst 

Drag 2 Skapa förtroende för företagets produktutv. 
Steg 1 Produkten baserad på konsumentstudier Bt, No 
Steg 2 Produkten utprovad genom experiment Bt, No 

Drag 3 Beskriva produktens relevans för konsumenten 
Steg 1 Bra produkt relaterad till konsumentens behov Bt, No, Da, Schw, Öst 
Steg 2 Ny och angelägen produkt för konsumenten Bt, Sv 

Drag 4 Beskriva den avsedda konsumenten Bt 

Drag 5 Presentera fakta om produkten 
Stegl Produktens ergonomiska, praktiska egensk. Bt, Sv, No, Da, Fr, 

Schw, Öst 
Steg 2 Produktens prestanda, tekniska egensk. Bt, Sv, No, Da, Fr, 

Schw, Öst 
Steg 3 Produktens milj ovänliga detaljer Bt, Sv, No, Da, Fr, 

Schw, Öst 
Steg 4 Produktens estetiska egenskaper Bt, Sv, No, Da, Fr, Öst 

I drag 1, Fokusera företaget och produkten, introduceras företaget och pro
dukten. Direkt fokuseras vilken produkt texten gäller och vem som är sän
daren av texten, det vill säga vem som står bakom texten. Det kommunika-
tiva syftet är att fanga uppmärksamhet och att klargöra vad det är texten 
kominer att handla om. Draget utgörs av koncentrerade och säljande me
ningar där det allra viktigaste om produkten yttras, till exempel att den är 
liten. Också omnämnandet av företagsnamnet gör att läsaren förstår vem 
som står bakom produkten och broschyren, vilket uttrycks genom företags
namnet enbart eller med "vi på Electrolux". Några exempel på detta är: 

(9) Big news from Electrolux. When we set out to build the smallest vacuum 
cleaner we've ever made, we looked to the biggest. (Bt 1-2) 

(10) Electrolux presenterar det tuffa och färgglada kraftpaketet Clario! (Sv 3) 

I exemplen förekoinmer visserligen även andra argument, till exempel att 
produkten är liten, stark, tystgående och ny, men vad soin är centralt här är 
att det i samtliga fall rör sig om inledande meningar som allmänt fokuserar 
produkten och presenterar sändaren. I Bt förekommer företagsnamnet i den 



första meningen. Därefter vänds sändarperspektivet till vi-tilltal. Produkt
namnet nämns inte men i första meningen omnämns produkten som big 
news, vilket i nästa mening ställs i kontrast genom the smallest vacuum 
cleaner, det vill säga produkten är en stor nyhet men den är liten till storle
ken. I samtliga broschyrer förekommer såväl produktnamnet som företags-
naiTinet i det inledande draget. 

Drag 2, Skapa förtroende för företaget, är centralt för företagets positio
nering. Här signalerar företaget "det här är vi, det här är vår produkt och det 
här är vad vi har gjort för att utveckla den här produkten". Draget fokuserar 
företagets position, kunskap och kvalitet i förhållande till andra företag på 
marknaden, vilket inte uttrycks explicit men som är underförstått i argu
mentationen. Förtroende för företaget byggs upp genom argument om att 
sändaren (företaget) känner till kundens behov, problem, intressen och öns
kemål. 

I steg 1, Produkten baserad på konsumentstudier, är skapandet av förtro
ende för företaget centralt. Syftet är att visa att man tänker på och tar hän
syn till konsumentens intressen, önskemål och behov. Genom steg 1 för
medlas även en bild av att man har kontakt med sina kunder, det vill säga 
företaget vet vilka kunderna är och vilka behov de har, jfr följande exempel: 

(11) Our customers asked for a small Electrolux vacuum cleaner that performs 
just like the big ones. (Bt 3) 

(12) Clarie er resultatet av brukemes kunnskaper og Electrolux' ekspertise. 
Kommentarer og forslag ble samlet fra hundrevis av kunder i hele Europa. 
(No 38-39) 

Steg 1 avser argument som antyder de konsumentstudier som ligger bakom 
produktutvecklingen, vilket är viktigt för att ytterligare bygga på bilden av 
företaget som pålitligt och förtroendeingivande samt att produkten är bra 
och avancerad. I Bt redogörs för att Electrolux kunder efterfrågade en hten 
dammsugare och i No far läsaren veta att Clario är resultatet av användamas 
kunskaper och Electrolux expertis. Även här argumenteras för företagets 
trovärdighet, och förtroende för företaget skapas. 1 steg 2\V* görs det genom 
att det sägs att produkten är baserad på konsumentsttidier och att den är vad 
kunderna efterfrågar, exempelvis exempel (11) Our customers asked for, 
(12) er resultatet av brukernes kunnskaper og Electrolux' ekspertise samt 
( 1 2 )  K o m m e n t a r e r  o g  f o r s l a g  b l e  s a m l e t  f r a  h u n d r e v i s  a v  k u n d e r .  

Även i 2:2, Produkten utprovad genom experiment, koncentreras argu
menten kring vad företaget gjort för att koiTima fram till slutresultatet, det 
vill säga dammsugaren Clario. Vad som nämns är att olika tester genom
förts. Dessa presenteras på varierande sätt, till exempel genom upplysningar 
om hur många av företagets experter som utvecklat produkten, jfr exempel 
(13) och (14): 

Hädanefter kommer stegen att refereras till som 2:1, vilket avser drag 2, steg 1; 3:1, 
vilket avser drag 3, steg 1; 5:3, som avser drag 5, steg 3 och så vidare. 



(13) To meet the challenge, our marketing people, designers, tool makers, engi
neers, filtration experts, sound technicians, production and quality control 
staff and service technicians gave it their all. (Bt 14) 

(14) Da vårt designerteam kom ut av tenkeboksen, hadde de med seg ett helt nytt 
konsept for kompaktstøvsugere - Electrolux Clario. (No 9) 

I 2:2 fokuseras arbetet som företaget lagt ner på utvecklingen av produkten 
och vad som gjorts för att komma fram till slutresultatet. Som exempel (13) 
visar uttrycks detta i Bt genom en presentation av vilka på företaget som 
varit med i arbetet, det vill säga experter på olika områden som tillsairunans 
experimenterat och arbetat fram Clario. Läsaren får även veta att det var en 
utmaning att arbeta fram den här produkten och att det krävdes många olika 
personer för jobbet. I exempel (14) ur No uttrycks detta genom att ett desig
nerteam, det vill säga experter, arbetade med detta i en tenkeboks. Även här 
förmedlas att det var nödvändigt med expertis och experiment för att ut
veckla produkten. Av samtliga broschyrer är det enbart No som har detta 
steg. 

Drag 3, Beskriva produktens relevans för konsumenten, går ut på att re
latera produkten, som presenterats i drag 1 och 2, till konsumenten och re
dogöra för anlednmgarna till varför det är en bra produkt. Man signalerar 
"här är varför produkten är bra för dig". Sändaren har genom de föregående 
dragen visat sin medvetenhet om vad konsumenten behöver och vilken typ 
av produkt konsumenten vill ha. I detta drag presenteras några argument 
som redogör för att företaget följt konsumentens önskemål. I två steg redo
görs sedan för hur man gjort det, dels genom att hänvisa till konsumentens 
behov, dels genom att hänvisa till produktens nyhetsvärde. 

I steg 1, Bra produkt relaterad till konsumentens behov, koncentreras ar
gumenten till de konsumentbehov som presenterats i de föregående två dra
gen. hinehållet i meningarna antyder att företaget har hållit sina löften och 
att produkten har utformats och tillverkats så att den tillgodoser konsumen
tens uttalade behov. Dessa argument relateras i flera fall direkt till situatio
ner i det dagliga livet, till exempel liten bostad med små utrymmen, att man 
har husdjur eller att man är allergiker. Några exempel på detta är följande: 

(15) Clario takes on tough jobs such as cleaning up after your most loved pets. 
(Bt 22) 

(16) Er ist ein wahi'es Leichtgewicht und braucht wenig Raum zum Verstauen. 
(Schw 3) 

Drag 3:1 handlar om konsumentens behov, det vill säga de behov som an
tyddes i drag 2.1 samtliga argument ställs produktens fördelar mot situatio
ner i vardagslivet som är lätta att identifiera sig med och käima igen sig i. 
Situationerna som presenteras är sådana som i många fall innebär besvär när 
man dammsuger, men som med Clario blir lättare att hantera. 

I 3:2, Ny och angelägen produkt för konsumenten, koncentreras argu
menten kring det nya med just demia produkt, det vill säga produktens ny



hetsvärde. Detta görs antingen med explicita argument om att produkten är 
ny eller antydningar om att produktens egenskaper är ovanliga hos en sådan 
liten dammsugare, vilket gör den till en ny typ av produkt. Angelägen är 
produkten för att den har sådana egenskaper som konsumentema efterfrågar 
som i följande exempel: 

(17) Med Clario får du äntligen det bästa av två världar - en avancerad, smart och 
mycket sugstark maskin som samtidigt är kompakt, ovanligt följsam - och 
lätt att lyfta och bära! (Sv 4) 

I exemplet tydliggörs 3:2 av lexikala markörer: Med Clario får du äntligen 
samt ovanligt följsam. Det framgår även att de egenskaper produkten har är 
ovanliga hos en sådan liten dammsugare: en avancerad, smart och mycket 
sugstark maskin som samtidigt är kompakt, ovanligt följsam - och lätt att 
lyfta och bära! 

I drag 4, Beskriva den avsedda konsumenten, redogörs för den avsedda 
konsumenten och hans eller hennes situation, livsstil, smak och stil. Syftet 
är att signalera "här är du". Argumenten är både allmänna och specifika. De 
är dessutom relativt insmickrande vilket gör att den eventuelle köparen kan 
känna sig utvald. För den som redan bestämt sig för att köpa dammsugaren 
kan effekten bli att man känner igen sig och att man kan identifiera sig med 
beskrivningen: 

(18) Our consumer studies throughout Europe show that Clario appeals to many 
types of people, especially to singles and couples of any age. The target 
group for Clario has certain things in common. They live in apartments or in 
small houses. They may also need a compact vacuum cleaner for their vaca
tion homes. They lead active lives. And they appreciate quality and good de
sign. (Bt 46-51 ) 

Drag 4 förekommer inte oväntat enbart i Bt. Ingen av broschyrerna redogör 
för den typiska målgruppen vilket har olika orsaker. För det första är bas
texten främst riktad till säljbolagen och återförsäljarna vilka kanske mest 
behöver en beskrivning av den typiske köparen och dess ålder, levnadssitu
ation, livsstil, bostadssituation och smak för att veta hur säljkampanjen ska 
utfomias. För det andra styrs valet av vad som ska finnas med och inte fin
nas med i de enskilda broschyrerna av ekonomiska och utryminesmässiga 
faktorer (jfr enkätsvaren i 6.3). Säljbolagen väljer av dessa orsaker att foku
sera mer på produktrelaterad säljinformation än på beskrivningar av pro
duktens målgrupp, vilket framgick specieUt av enkätsvaren från den danska 
kontaktpersonen. I exempel (18) hänvisas till konsumentstudier vilka även 
behandlades i 2:2. De konsumentstudier som avses här gäller dock inte själ
va produkten utan snarare undersökningar av vem som är den typiske Cla-
rioköparen. 

I drag 5, Presentera fakta om produkten, är det de mer detaljerade upp-
giftema om Clario som presenteras genom infonnation om dess prestanda, 
tekniska, ergonomiska och praktiska egenskaper, miljövänliga detaljer och 



estetiska egenskaper. Här är syftet att signalera "Här är detaljer om pro
dukten". De argument som presenteras här är produktfokuserande och åter-
fimis i samtliga texter, vilket inte är så förvånande. Även i drag 3 presente
rades produkten, men där gavs mer målande beskrivningar i jämförelse med 
mer faktakoncentrerade avsnitt i drag 5. I drag 3 handlade det om produk
tens egenskaper relaterat till konsumenten och dennes behov och situation 
medan det här handlar om detaljer hos produkten. Också drag 5 har med 
konsumenten och dennes behov att göra eftersom det hela tiden handlar om 
en produktbroschyr som är riktad mot tänkbara köpare. Skilhiaden mellan 
argumenten i drag 3 och drag 5 återfiims på detaljnivån. I drag 5 handlar det 
i första hand om produkten och dess detaljer. 

Drag 5 är uppdelat i fyra steg som vart och ett fokuserar olika aspekter av 
produkten. I steg 1, Produktens ergonomiska, praktiska egenskaper, handlar 
argumenten om produktens konsumentanpassade utfonnning och egenska
per hos produkten som gör den användarvänlig och lättmanövrerad. Några 
exempel på 5:1 är följande meningar: 

(19) Ergonomisk konstruert støvsugerhåndtak sparer hånd og håndledd. (No 22) 

(20) Pour pouvoir passer partout et se ranger sans problème, Clario Ζ 1945 s'est 
fait tout petit (37,5 χ 30,2 χ 26,4 cm) et léger (4,9 kg). (Fr 5) 

Steg 1 handlar om produktens ergonomiska egenskaper och detaljer hos 
produkten som gör den praktisk att använda. Här kan man också utifrån den 
lexikala nivån uttyda vad i argumenten som realiserar syftet med steget, vil
ket är att presentera produktfakta som har med användnmgen att göra, som 
till exempel practical detail (Bt), easy to carry and use (Bt), ergonomisk 
konstruert (No), lige til at betjene (Da) samt tout petit et léger (Fr). 

Steg 2, Produktens prestanda, tekniska egenskaper, koncentreras, som ru
briken antyder, kring detaljer om Clarios prestanda och tekniska egenska
per. Här redogörs för siffror och detaljer som tyder på styrka och kraft hos 
produkten. Här förekoiruner också ett antal specialiserade tenner som kan 
kräva förkunskaper. Siffrorna och termerna indikerar att det handlar om 
prestanda och teknisk fakta. Några exempel: 

(21) Sugeffekt 275 W. Maxeffekt 1300 W. Elektrostatiskt mikrofilter. (Sv 47,48, 
50) 

(22) Ein sehr kompakter Staubsauger mit Komfort und Saugleistung wie bei ei
nem grossen Schlitten-Staubsauger. Stufenlose Regulierung von 350 bis 
1300 Watt. (Schw 6-7) 

Argument rörande miljön, steg 3, Produktens niiljövänliga detaljer, är vikti
ga för företag som tillverkar tekniska produkter. Miljöargumentationen är 
ett sätt att skapa förtroende för företaget genom att man talar om att man är 
miljömedveten och har utvecklat och tillverkat en produkt som inte utgör 
någon fara för lîiiljôn. Detta uttrycks i siffror om utsläpp och/eller med 
enkla argument. Jfr följande exempel: 



(23) Pièces plastiques recyclables. Utilisation de matières recyclées. Sac à pous
sière non blanchi à l'eau chlorée. (Fr 49-51 ) 

I detta exempel handlar det om att framhäva de detaljer hos produkten som 
är tillverkade av miljövänligt material eller är framställda på ett miljövänligt 
sätt. Här gör språkliga signaler på ordnivå det lätt att identifiera argumen
ten, till exempel luftrenare (Sv), oblekt papper (Sv), non blanchi (Fr), un
gebleichte (Öst) och optimale Hygiene (Öst). 

I steg 4, Produktens estetiska egenskaper, presenteras de yttre egenska
perna hos produkten. Tydligast görs detta genom färgspecifikationer som 
uttrycks på ett varierat sätt i broschyrerna, jfr exempel (24), (25) och (26). 
Även kommentarer om produktens design förekommer. 

(24) Sun flower yellow. Moss green. Tomato red. Royal blue. (Bt 196,237,278, 
319) 

(25) Blâ Gul. (No 42) 

(26) Spændende solgul farve. Dejlig mosgrøn farve. Flot tomatrød farve. Elegant 
kongeblå farve. (Da 27, 38, 50, 63) 

I Schw finns inga färgspecifikationer i texten, men bilderna visar de olika 
färger som produkten tillverkas i. Som exemplen visar varierar sätten att 
redogöra for färgerna på produkten, jämför exempelvis hur färgerna be
skrivs i No, exempel (25), och Da, exempel (26). 

6.4.2.2 Jämförelser 

Den norska broschyren har hämtat infomiation från flest delar av bastexten, 
jfr tabell 9, s. 105. Samtliga drag och steg utom 3:2 och 4 återfinns i No. Av 
tabellen framgår även att vissa delar av bastexten är mer använda än andra. 
Det är främst bastextens drag 5 som givit mest underlag till säljbolagen. 
Detta är inte förvånande eftersom det är där som den mest detaljerade in-
fonnationen om produkten förekommer. Informationen är dessutom av va
rierande karaktär och presenterar såväl tekniska som praktiska egenskaper. 
Miljöaspekten är något som samtliga broschyrer redogör för mer eller mind
re detaljerat. 

Liksom i analysen av textteman kan resultaten förklaras i kontaktperso
nemas påpekanden om att det är tid och pengar som ofta avgör vad man 
väljer att fokusera i broschyrerna. KpDa svarar exempelvis att man strävar 
efter att vara så kortfattad och effektiv som möjligt och därför var beskriv
ningar av produktarbetet inte något som prioriterades. Istället koncentrera
des innehållet till konkret och relevant information om produkten (jfr 6.3.3, 
s. 96). Det kan också tänkas att den infomiation i bastexten som säljbolagen 
valde att inte ha med i de egna broschyrema ändå ftmgerade som inspira
tions- och infonnationskällor. En annan fimktion som säljbolagen kan ha 
uppfattat av bastexten är att den förmedlar företagskuUuren och företagets 



image, vilket i sådana fall stäiimier överens med vad produktplanerama och 
de reklamansvariga för Clario uttryckte i intervjuerna (jfr 6.2.1, s. 88). 

Tabell 9 visar även att drag 2 enbart förekommer i en av broschyrerna, 
nämligen den norska. Förklaringen till varför No redogör för experiment 
och konsumentstudier som ligger bakom produkten kan delvis sökas i en
kätsvaren. KpSv menade att det i norska broschyrer ofta förekommer refe
renser till marknadsundersökningar och konsumentstudier vilket gör att 
värdet för den nya produkten stiger i läsarens ögon. Ytterligare en förklar
ing till detta kan relateras till den norska kontaktpersonens kommentarer 
kring de norska konsumentemas förväntningar på daimnsugare. KpNo me
nade att Clario inte var någon större sälj succé i Norge eftersom den norska 
marknaden är relativt konservativ och konsumenterna efterfi-ågar stora 
daimnsugare. Då Clario lanserades som en liten och kompakt produkt är det 
möjligt att man valde att argumentera mer än andra om varför den är liten. I 
den norska broschyren redogörs exempelvis för att fler och fler konsumen
ter efterfrågar små dammsugare och att Clario är resultatet av såväl mark
nadens efterfrågan som experters arbeten. Det norska säljbolaget har tolkat 
den egna marknaden och de förutsättningar som råder där på ett sätt som 
satt spår i texten. 

Faktorer som tid och ekonomiska resurser kan också förklara skilhiader 
mellan bastexten och produktbroschyrema. Grunden till all markiiadsförmg 
kring Clario lades i bastexten och därför var det viktigt att rätt budskap för
medlades. Varje ord, formulering och bild diskuterades noggrant mellan de 
inblandade partema. Det avsnitt i bastexten som i analysen av innehålls
strukturen hänförts till drag 3:1 diskuterades särskilt ingående under skriv
processen. Det var ett av de mer kreativa avsnitten i texten och där skulle de 
starkaste argumenten för produkten presenteras i både text och bild. En av 
de personer från Electrolux dammsugaravdelning som deltog i framställ
ningen av bastexten beskrev hur texterna resonerades fram: 

Men till exempel "Clario suits people with sensitive ears", jag tror det där var ett 
exempel från början, ja, så "Clario saves people, saves sensitive ears". [...] Vi kan 
ju inte säga att vi räddar öronen, för det gör vi inte. Men vi kan säga att det passar 
även människor som har dålig hörsel eller nåt sånt. [...] Likadant här "your most 
loved pets". De hade först skrivit "dogs" eller "long haired dogs" och då tyckte vi 
att om man bara pekar på hundar så blir det ju fel. Det finns ju ändå katter eller 
marsvin eller vad det nu är. Så då ändrade vi det till djur generellt sett. Så därför 
kunde vi inte skriva "long haired" heller. Såna här, för mig är det viktigt i en text 
att man verkligen har en baktanke. Att man verkligen har tänkt till vad det är man 
vill säga i några meningar. (Mf) 

Som ett intemt säljmaterial skulle bastexten vara övertygande för att sälj-
bolagen skulle välja att lansera produkten. Argumenten i bastexten skulle 
också gå att använda i säljbolagens egna lanseringar och därför var det vik
tigt att budskapet uttrycktes på rätt sätt och att rätt valör på orden valdes. 
Samma tid och möjlighet till noggranna övervägningar på ordnivå famis 
inte för säljbolagen. Flera av kontaktpersonema menade att processen när 



Clariobroschyren skulle produceras liknade tidigare processer och att arbe
tet ofta är tidsbegränsat. På så sätt var bastexten en tillgång eftersom där 
redan fanns idéer om argument. 

6.4.3 Stil 
I denna delanalys är broschyremas stilistiska drag i fokus. Här identifieras 
på vilket sätt textemas innehåll förmedlas. Också här urskiljs likheter och 
skillnader mellan broschyrerna samt mellan broschyrerna och bastexten. 
Som redan har konstaterats är samtliga broschyrer riktade till kunder och 
avsikten är att sälja en produkt. Redan vid en ytlig anblick kan man dock 
konstatera att det fimis stilistiska skillnader mellan texterna. Analysen i 
detta avsnitt syftar till en systematisk beskrivning av dessa skillnader utifrån 
kategoriema Konkretisering, Stilfigurer, Specialiserade ord. Värderande ord 
samt Omtal. Jag redovisar analysresultaten kvalitativt eftersom samtliga 
stildrag förekormner i alla texter, med undantag för den danska broschyren 
där kategorin Stilfigurer inte förekommer alls. Analysmetoden beskrevs i 
5.1.3.1 och analysmodellen presenterades i figur 9 på s. 80. 

6.4.3.1 Kategorier och exempel 

Den första stilkategorin som analyseras är Konkretisering. Genom att analy
sera hur sändarens, mottagarens eller produktens kontext konkretiseras un
dersöker jag till vilken grad och på vilket sätt sändaren försöker skapa kon
takt med mottagaren. Med beskrivningar av bekanta hemmiljöer kan sända
ren söka mottagarens förtroende eftersom de uttrycker företagets medveten
het och engagemang. Också genom beskrivningar av produktutvecklingsar
betet kan sändaren skapa förtroende eftersom det visar hur mycket arbete 
företaget lagt ner på att utveckla produkten. Följande exempel hämtat ur Öst 
belyser hur konkretisering genom beskrivningar av bekanta hemmiljöer kan 
se ut: 

(27) Auch auf engstem Raum, zwischen Möbelstücken, auf Treppen und an ande
ren schwierigen Stellen ist der Clario einfach zu manövrieren. (Öst 17) 

Stilfigurer kan förekomma på olika språkliga nivåer och de påverkar texten 
och läsningen på olika sätt. I broschyrmaterialet har kategorin Stilfigurer 
delats in i fyra olika typer, nämligen upprepning, retorisk fråga, utrop och 
jämförelse. Dessa förekonuner främst på lexikalisk nivå. 

Upprepningama har ofta som ftinktion att ge emfas eller skapa rytm i läs
ningen. I den norska broschyren upprepas en konstruktion vid fyra tillfallen 
där produktens goda egenskaper framhävs. I de fyra meningar där upprep
ningen förekommer presenteras olika problem som har med dammsugning 
att göra och vad som framhävs är att produkten klarar av situationer liknan
de de som beskrivs, jfr exempel (42), s. 118. 



Ett amiat sätt att framhäva något i en text är genom jänifbrel ser. I flera av 
broschyrerna jämförs Clario med andra produkter. Målet är att lyfta fram 
den egna produkten fraitifor produkter av andra varumärken. Jämförelserna 
kan även göras mellan egna produkter, det vill säga den lilla produkten jäm
förs med större produkter: 

(28) Our customers asked for a small Electrolux vacuum cleaner that performs 
just like the big ones. (Bt 3) 

De övriga två stilfigurema som identifierats, utrop och retorisk fråga, har 
även de emfatisk funktion och syftar även till att engagera läsaren. Följande 
mening ur Sv är ett exempel på utrop (se exempel på retorisk fråga ur Bt i 
exempel (40) s. 117): 

(29) Vare sig du väljer en gul, röd eller blå - Clario sä klart! (Sv 5) 

Kategorin Specialiserade ord är vanligt forekommande. I broschyrerna ar
gumenteras inte enbart for produktens goda egenskaper genom beskrivande 
exempel, kontaktskapande tilltal eller andra retoriskt effektiva medel. Bro
schyrerna presenterar en dammsugare och därför irmehåller de även en stor 
del teknisk information. Det språk som denna infonnation fonnedlas via är 
svårare att ta till sig och förstå än det där läsarvänliga drag förekommer. 
Svårigheterna beror framför allt på att termerna i flera fall är så avancerade 
och specifika att det krävs fackkunskap for att förstå dem. Sådana ord som 
har med produktens tekniska egenskaper att göra hör till denna kategori lik
som sifferangivelser och exakta procentangivelser, jfr följande exempel: 

(30) Stufenlose Regulierung von 350 bis 1300 Watt. (Schw 7) 

Kategorin Värderande ord avser här i första hand adjektiv och adverb. Des
sa uttrycker (oflast) något positivt om de ord de är bestämning till. De ger 
också uttryck for sändarens värdering vad gäller huvudordet, vilket oftast är 
produkten (eller någon del av den) eller företaget. I ett fatal fall syftar de till 
en negativ värdering, som när det handlar om andra produkter än de egna. 1 
analysen tas även hänsyn till kompareringar och hopningar av adjektiv och 
adverb. De värderande orden framhäver produktens goda egenskaper på ett 
effektivt sätt och är ofta lätta att ta till sig fÖr mottagaren, som i följande 
exempel: 

(31) Med Clario får du äntligen det bästa av två världar - en avancerad dammsu
gare i kompakt format och tuff design med moderna runda fonner och stora 
hjul som gör den följsam - och lätt att lyfta och bära! (Sv 4) 

Kategorin Omtal är kopplad till underkategorin Helhetsfokus i texttema-
analysen, se 6.4.1. Analysen fokuserar de olika sätt som företaget, produk
ten eller konsumenten omtalas i textema: genom egemiamn, pronomen eller 
omskrivning. 



Eftersom produkten är det vanligast förekommande texttemat i texterna 
handlar också de flesta av omtalen om produkten. Det vanligaste sättet att 
omnämna produkten är genom egennamnet, Clario. I några av broschyrerna 
oinnämns produkten genom såväl egennamnet som företagets namn, Elec
trolux Clario, och i några fall förekommer även produktens nuimnerspecifi-
kation när produkten omtalas, till exempel Clario Ζ 1910. Genom upprep
ningen av produktnamnet framhävs det och läsaren lägger det på minnet. 

Några exempel på produkten som tema omnämnt med pronomen är it 
(Bt), den (Sv), de (Da) och Er (Schw). Att referera till produkten med 
omskrivning görs genom adjektiv- och nominalfraser, jfr följande exempel: 

(32) Liten och lätthanterlig. (Sv 17) 

(33) Selve støvsugeren vejer kun 4,9 kg. (Da 8) 

Exempel (32) är en ofiillständig mening där subjektet och det infinita verbet 
utelämnats. Meningen står som inledning till en bildtext. Någon omskriv
ning av företaget förekommer inte i någon av texterna. Egennamnet, Elec
trolux, står i de allra flesta fallen tidigt i texterna och ger därmed en anvis
ning om vilka som står bakom produkten och texten. I de fall där det hand
lar om företagets produktutvecklingsarbete omnämns företaget genom pro
nomen. De pronomen som förekoimner är vi eller vår och syftar på företa
get som en gemenskap. 

Konsumenten omtalas av naturliga skäl inte med egeimamn i någon av 
texterna. Däremot omnämns konsumenten genom pronomen och omskriv
ning. I de fall där konsumenten omtalas genom pronomen rör det sig om 
första person singular, till exempel you (Bt) och du (Sv). Förekomster av 
personligt pronomen som syftar på mottagaren av texten kan sägas skapa 
kontakt mellan textens sändare och mottagare. I exempel (31) ur Sv om
nämns både produkten med egennamnet och läsaren tilltalas direkt med ett 
personligt pronomen. Omskrivning av konsumenten förekommer i den 
norska broschyren. 

6.4.3.2 Analys av stilen relaterad till innehållsstruktur 

I detta avsnitt analyseras hur de i det föregående avsnittet exemplifierade 
stilkategoriema är relaterade till innehållsstmkturen. Tabell 10 visar en 
sammanställning av förekomsten av stildragen såsom de förekommer i de 
drag och steg som identifierades i 6.4.2. 

Konkretisering förekommer i samtliga drag. I drag 1, Fokusera företaget 
och produkten, fokuseras i första hand företaget genom konkretiseringar 
som syftar till att skapa förtroende för sändaren och tillverkaren av produk
ten. Konkretisering förekommer i Bt, No och Öst. I No återges mer av den 
bakgnmdsinformation som Bt förmedlar än vad som görs i Öst. I några fall 
förekoiTimer i No konkretiserande meningar som tycks vara översatta 



Tabell 10. Förekomster av stilistiska enheter i de identifierade dragen och stegen i bas
texten och produktbroschyrema 

Drag-steg Benämningar Stilistiska enheter 

Drag 1 Fokusera företaget och produkten Konkr., stilfig., värd. 
ord, omtal 

Drag 2 Skapa förtroende för företagets produktutv. 
Steg 1 Produkten baserad på konsumentstudier Konkr., värd. ord, omtal 
Steg 2 Produkten utprovad genom experiment Konkr., stilfig., värd. 

ord, omtal 

Drag 3 Beskriva produktens relevans för konsumenten 
Steg 1 Bra produkt relaterad till konsumentens Konkr., stilfig., spec. 

behov ord, värd. ord, omtal 
Steg 2 Ny och angelägen produkt för konsumenten Konkr., värd. ord, omtal 

Drag 4 Beskriva den avsedda konsumenten Konkr., stilfig., värd. 
ord, omtal 

Drag 5 Presentera fakta om produkten 
Steg 1 Produktens ergonomiska, praktiska egensk. Konkr., stilfig., värd. 

ord, omtal 
Steg 2 Produktens prestanda, tekniska egensk. Spec, ord, värd. ord, 

omtal 
Steg 3 Produktens miljö vänliga detaljer Spec, ord, värd. ord 
Steg 4 Produktens estetiska egenskaper Värd. ord 

relativt oproblematiskt från Bt. Jänifor till exempel följande exempel ur 
bastextens och den norska broschyrens drag 1 : 

(34) When we set out to build the smallest vacuum cleaner we've ever made, we 
looked to the biggest. (Bt 2) 

(35) Når vi i Electrolux skulle lage vår minste støvsuger, tok vi utgångspunkt i 
den største. (No 3) 

De informationsenheter i Bt som går igen i No är fokus på "vi (i Electro
lux)", produktutvecklingsarbetet, den minsta daimnsugaren samt utgångs
punkt i den största produkten. Både i Bt och No förekommer demia infor
mation först, som en fokuserande och uppmärksamhetsväckande rubrik. 

I Bt och No realiseras även drag 2, Skapa förtroende för företagets pro
duktutveckling, genom konkretisering. Konkretisering görs genom belysan
de exempel i 2:1, Produkten baserad på konsumentstudier. Där beskrivs de 
krav som konsumenterna ställt på dammsugare och som ligger bakom just 
den här produkten. Vad som exemplifieras är situationer som vanligtvis or
sakar besvärligheter i dammsugning men som med produkten i fråga inte är 
besvärliga. De exempel som ges är vardagliga situationer som ska vara lätta 
för läsaren att relatera till. Draget går ut på att skapa förtroende för företa
gets produktutveckling och för företaget som sådant. Med beskrivningar av 



bekanta miljöer följer att läsaren uppfattar sändaren som medveten om läsa
rens vardag. Därmed uppstår en länk mellan sändare och mottagare. Jfr föl
jande exempel: 

(36) En som har kraft og sug nok til å gjøre skikkelig rent uten å lage alt bråket, 
og som ikke velter på vei over dørkannen eller sender støvskyer tilbake i inn 
rommet. (No 6) 

Situationer liknande de i detta exempel förutsätts vara bekanta för alla som 
har haft problem vid dammsugning vilket gör argumenten effektiva. 

Även i drag 3, Beskriva produktens relevans för konsumenten, förekom
mer konkretisering i No och Öst. Där exemplifieras 3:1, Bra produkt relate
rad till konsumentens behov, med husdjur och i No ännu mer specifikt med 
en hund. Även känsliga ögon och näsor, trånga utrymmen och produktens 
lätthanterlighet exemplifieras. Vad som beskrivs är konkreta situationer och 
miljöer vilka gör det lättare för mottagaren att relatera till texten och dess 
mnehåll, jfr följande exempel fi-ån Bt: 

(37) Clario takes on tough jobs such as cleaning up after your most loved pets. 
[...] Clario makes life easier for sensitive eyes and noses. (Bt 22, 24) 

I Bt och No ges beskrivningar av arbetet före produkten fardigproducerats i 
drag 3:2, Ny och angelägen produkt för konsumenten. 

I Bt realiseras drag 4, Beskriva den avsedda konsumenten, genom kon
kretisering. Där beskrivs, som framgår av benämningen på draget, den ty
piska köparen av produkten. Som framgick i analysen av innehållsstruktu
ren i 6.4.2 förekommer detta drag enbart i Bt. Meningarna är riktade mot en 
viss typ av människor och tanken är saimoHkt att man ska känna igen sig, 
bli smickrad eller hålla med och på så sätt bli övertygad om att man är den 
rätta Clarioköparen, jfi· exempel (18) på s. 108. 

I samtliga broschyrer fömtom Fr realiseras drag 5:1, Presentera fakta om 
produkten/Produktens ergonomiska, praktiska egenskaper, genom konkreti
serande strategier. Majoriteten av konkretiseringarna går ut på att argu
mentera för att produkten är lätthanterlig, siîiidig, liten och praktisk i miljö
er och situationer som är bekanta för mottagaren och som är lätta att relatera 
fill. 

Kategorin Stilfigurer förekommer i Sv och Öst i drag 1 genom utrop och 
upprepning, jfr följande exempel på utrop ur Öst: 

(38) Klein, aber oho! (Öst 1) 

Drag 1 går ut på att fokusera företaget och produkten samt att fånga läsarens 
uppmärksamhet, vilket i exempel (38) görs med hjälp av ett utrop. 

Drag 2 handlar om att skapa förtroende för företagets produktutveckling. 
En stilfigur som förekommer i drag 2 är jämförelse. Vad som jämförs i No 
är Clario och "den vanliga" dammsugaren. Detta bidrar till att skapa en bild 
av ett förtroendeingivande företag med pålitliga produkter. I Bt jämförs 



produkten med andra egna produkter som är stöiTe, därigenom framgår att 
även om Clario är en liten produkt presterar den jämförbart med de stora. 
Genom jämförelserna realiseras drag 2. Jfr följande exempel: 

(39) For å oppnå dette, kunne vi ikke ta utgångspunkt i den vanlige kompaktstøv
sugeren. (No 7) 

I exempel (39) jämförs produkten med "vanliga" damiîisugare. Detta sätt att 
argumentera är vanligt förekommande i reklamen, det vill säga att framliäva 
den egna produkten genom att ställa den mot andra produkter på markna
den. Den egna produkten framhävs som något positivt och ställs mot andra 
produkter på marknaden, den vanlige kompaktstøvsugeren, som inte håller 
samma kvalitet. Walton (1970) uttrycker detta så här: 

Ofta används plusorden för den egna sidans verksamhet, medan minusorden reser
veras for motståndarnas aktiviteter. [...] Inom reklamen är denna teknik förbjuden, 
varför man där i stället talar om t.ex. Firestone bildäck och jämför dem med 'van
liga' bildäck. Ordet 'vanlig' har i reklamen [...] minusbelastning. (1970:43) 

Något konkurrerande varumärke nämns inte i exempel (39) och därför står 
vanliga för alla konkurrenter och far därför minusbelastning. 

En förekomst av retorisk fråga har identifierats i 2:2, Produkten utprovad 
genom experiment, och den återfinns i Bt. De konsumentundersökningar 
som gjorts inför produktutvecklingen redogörs för inledningsvis, därefter 
kommer frågan: 

(40) And hundreds of consumers in France, Hungary, Italy, Sweden and the Uni
ted Kingdom tested the results. Their verdict? Intelligent design that combi
nes good looks with smart function. (Bt 15-17) 

Frågan vädjar till läsarens engagemang. Den ställs som om det vore läsarens 
egen fråga och läsaren dras med i resonemanget. Frågan har också ett svar 
och i det sammanfattas de viktigaste och tyngsta argumenten till produktens 
fördel, som exempelvis produktens styrka. 

Även drag 3:1 realiseras med hjälp av olika stilfigurer. I Bt förekommer 
stilfiguren upprepning. En och samma fras, so Clario, upprepas i fyra gra
fiska meningar. En av dessa fyra meningar lyder: 

(41) Airtight cleaner, quiet motor with soft motor mounting, and a sound-
absorbing design ensure low noise level as well as a more pleasant sound. So 
Clario also suits people with sensitive ears. (Bt 26-27) 

I exemplet förekommer två typer av upprepningar. Dels upprepas mening
ens konstruktion, dels upprepas produktnamnet. Upprepningen av kon
struktionen syftar till att argumentera för produktens höga kvalitet. Det är 
det syntaktiska mönstret som upprepas. Först kommer en mening där några 
av produktens goda egenskaper räknas upp som har med ljud, styrka, ren
lighet eller lätthanterlighet att göra. Därpå följer en mening där det konsta
teras att produkten passar olika niäimiskor med olika problem. Mönstret ser 



ut som följer: so Clario + verbfras + värdering. Den andra upprepningen, 
där varunamnet upprepas, syftar till att befasta namnet i mottagarens miime, 
vilket är ett vanligt grepp inom reklam. Cook skriver: 

One obvious function of rq^etition is to fix the name of the product in the mind, so 
that it will come to the lips of the purchaser lost for a name. But nominal repetition 
is also an index of rank, esteem, intimacy or self-confidence: consider the repeti
tion of names in ceremonies, prayers, by lovers, or by arrogant individuals who 
just 'like the sound of their own name'. (1992:154) 

En liknande upprepning visar sig i följande exempel ur No: 

(42) [...] er ingen hindring for et godt samarbeid med Electrolux Clario! (No 12) 

I detta exempel upprepas ett mönster där meningen inleds med att en situa
tion beskrivs som har med en möjlig kontext att göra och som är lätt for lä
saren att relatera till. Till detta scenario kopplas lösningen, det vill säga 
produkten som klarar av det mesta och inte låter sig hindras av några pro
blem. Här är det således hela frasen som upprepas och framhävs. Liksom i 
det förra exemplet upprepas även varunamnet, här dessutom med företags
namnet. Denna konstruktion och typ av upprepning forekonuner vid fyra 
tillfallen inom ett och saimna drag i No. 

Upprepningamas fimktion är bland annat att underlätta läsningen och 
skapa rytm i texten. Att upprepningarna realiserar dragen och stegen i tex
ten är inte lika tydligt som i fallet med konkretiseringar. Den upprepning 
som förekommer i exempel (42) kan dock sägas realisera drag 3 relativt 
tydligt. Exemplet förekommer i 3:1 vilket handlar om att beskriva att pro
dukten är bra relaterad till konsumentens behov. I avsnittet presenteras situ
ationer som kan te sig problematiska vid dammsugning. Upprepningen be
står av en konstniktion som uttrycker att inga situationer är fÖr svåra for 
Clario. Frasen nöts in och läsaren kommer ihåg att produkten klarar det 
mesta. 

Drag 4 realiseras med stilfiguren upprepning. Jfr följande: 

(43) They live in [...]. They may also need [...]. They lead active lives. And they 
appreciate [...]. (Bt 48-51 ) 

Här syftar inte upprepningen av pronomenet they till emfas utan snarare till 
att skapa rytm och underlätta läsningen. Vad som beskrivs är den typiske 
Clarioköparen och meningarna som inleds av they radas på varandra. 

Även drag 5 realiseras med hjälp av upprepningar. Upprepningar kan 
gälla ett innehållsord, det viktigaste ordet i meningen (temat) eller ett inle
dande ord eller en inledande fras som "den är". I Fr upprepas en menings-
inledande fras: 

(44) Pour atteindre un faible niveau sonore, Clario Ζ 1945 est équipé [...]. Pour 
obtenir une filtration optimale Clario Ζ 1945 est doté [...]. Pour être efficace, 
Clario Ζ 1945 est équipé [...]. (Fr 6-8) 



Konstmktionen som upprepas är en villkorsbisats med pour och ett verb 
och en därpå följande en huvudsats som talar om vad produkten är utrustad 
med för att klara av det uttryckta villkoret. Mönstret som upprepas är såle
des: pour + problemet + Clario + lösningen. Också denna typ av upprep
ning skapar rytm i läsningen. 

I Sv förekommer inga upprepningar som realiserar drag 5, däremot före-
koiîimer ett antal utrop, det vill säga ord, meningar eller fraser som betonas 
med ett utropstecken. Några exempel är följande ur 5:1 : 

(45) Funktion och design i skön förening! [...] Effektivt niikrofilter! [...] Allt 
samlat på liten yta - ordning och reda! [...] Universalmunstycke! (Sv 6,11, 
33,42) 

De första två utropen har ingen egentlig stilistisk funktion utan kan nog sna
rare ses vara ett utslag av personlig stil vilket stämmer överens med vad 
KpSv uttryckte var viktigt när man skriver en broschyr. Han menade att 
betoningar och talspråksliknande inslag såsom utropstecken och tankestreck 
gör texten enkel och personlig (jfr s. 95). I de följande två meningarna är 
utropstecknen möjligen mer befogade ur stilistisk synvinkel. I dessa me
ningar finns värderande och säljande inslag vilka ges ätmu mer emfas ge
nom utropstecknen. 

Kategorin Specialiserade ord förekommer i Bt, No och Öst i 3:1. Svårig
hetsnivån är inte lika hög och mängden information inte lika omfattande här 
som i 5:2. Å andra sidan är det möjligt att man som läsare inte förväntar sig 
att möta tekniska tenner i ett textavsnitt som handlar om varför produkten 
är bra för mig som konsument och av den anledningen kan läsningen för
svåras. 1 tabeller och diagram är sådan information mer naturlig. Inte helt 
oväntat förekommer den allra största andelen tekniska termer i 5:2. Det är i 
detta drag som specifika fakta om produkten presenteras. Information som 
förmedlar styrka och tekniska detaljer för med sig många facktermer och 
denna information hör hemma i 5:2. Bt, som främst är riktad mot säljbola-
gen vilka behöver detaljerad information om produkten, innehåller mer tek
nisk fakta än broschyrerna. Den tekniska information som förmedlas i bro
schyrerna är ungefar densanmia och handlar om styrka, storlek, vikt, mate
rial, utsläppsnivå, ljudnivå etc. Texterna har också gemensamt sättet de re
dovisar denna information på, nämligen att spalta upp siffrorna och termer
na och redovisa i punktfonn och/eller tabeller. Följande exempel är ur 
Schw: 

(46) Motorleistung max. 1300 Watt. Kabelautomatik mit 7 m Kabel. Aktionsradi
us 10 m. Rasterteleskoprohr. Schlauch 360° drehbar. (Schw 8-12) 

I Sv, No och Da samt Bt förekommer specialiserade ord även i 5:3. Två ex
empel på det är följande: 

(47) Det elektrostatiska mikrofiltret ger ett partikelutsläpp på mycket låga 0,02 
mg/mMuft [...]. (Sv 12) 



(48) Det elektrostatiske slutfilter sørger sammen med doppeltlagsposen og motor
filtret for 99,98% ren udblæsningsluft. (Da 17) 

Dessa två exempel är intressanta av ett annat skäl än att de innehåller exem
pel på specialiserade ord. De uttrycker nämligen samma innehåll men med 
omvända argument och fokus ligger på två skilda håll. I Sv, exempel (47), 
fokuseras hur lite smuts som utsöndras ur dammsugaren när man dammsu
ger, det vill säga hur stort partikelutsläppet är uttryckt i milligram per ku
bikmeter. I Da, exempel (48), fokuseras däremot hur ren luften är uttryckt i 
procent tack vare filtren och påsen. För de flesta människor utan tekniska 
förkunskaper är troligen det danska sättet att argumentera lättare att förstå 
än det svenska eftersom ren udblæsningsluft och procentsatser är lättare att 
förstå än partikelutsläpp och mg/m^. Â andra sidan kan det tänkas att det 
mer tekniska sättet att argumentera, att presentera produkten med avancera
de ord, ger ett mer avancerat intryck. 

Kategorin Värderande ord fÖrekoimner i samtliga texter redan i drag 1. 
Draget realiseras genom värdeladdade ord såsom ett positivt adjektiv som 
beskriver företaget eller produkten och fångar läsarens uppmärksamhet. En 
viss skillnad i stilläge mellan broschyrerna kan urskiljas i drag 1.1 Sv är de 
värdeladdade orden infomiella och vardagliga: 

(49) [...] det tuffa och färgglada kraftpaketet. (Sv 3) 

I No och Fr är de värdeladdade orden mer neutrala, men ändå värderande: 

(50) Når vi i Electrolux skulle lage vår minste støvsuger, tok vi utgångspunkt i 
den største. (No 3) 

I exempel (50) står de värderande adjektiven i superlativ vilket innebär en 
outtryckt jämförelse. I exemplet är det underförstått att produkten är den 
minsta i jämförelse med konkurrentemas produkter, jfr avsnittet om stilfigu
ren jämförelse på s. 113. 

En negativ värdering förekommer i No och Bt i 2:2. Där framställs andra 
smådammsugare som "vanliga" och i jämförelse med Clario sämre. Även 
här framställs således den egna produkten som något positivt. I exempel 
(39) på s. 117 förekommer en jämförelse, liksom i följande mening ur Bt: 

(51) [...] we realized we had to disregard every other small vac on the market. 
(Bt 12) 

Värderande ord förekommer även i drag 5. I flera fall ingår de värderande 
orden i någon slags sammanfattande slagkraftig mening som fÖrekoimner i 
början eller slutet av vissa drag och steg. I dessa meningar sammanfattas det 
som koiTuiier att sägas i därpå följande meningar eller det som sagts i det 
tidigare stycket. Ett exempel ur Sv är följande; 



(52) Med Clario får du äntligen det bästa av två världar - en avancerad, smart och 
mycket sugstark maskin som samtidigt är kompakt, ovanligt följsam - och 
lätt att lyfta och bära! (Sv 4) 

Värderande ord förekoiTuner i samtliga texter i 5:1. I detta steg presenteras 
de praktiska och ergonomiska egenskaperna och det är kanske där de mest 
konkreta och tydligaste säljargumenten förekoiruner. Det är också där som 
argumenten om produktens fördelar tydligast är kopplade till kundnyttan. I 
dessa meningar förekommer i flera fall värderande ord i hopningar, det vill 
säga två eller fler adjektiv och adverb förekommer efter varandra. Ett ex
empel: 

(53) Der "Clario" hat eine enonn hohe Saugleistung, ein effektives Filtersystem 
und ist sehr leise. (Schw 4) 

Genom att de värderande orden i broschyrerna frainhäver produkten på ett 
positivt sätt är det inte oväntat att de är så pass vanligt förekoirunande. Mest 
framträdande är de värderande orden i drag 5:1.1 dessa avsnitt förekommer 
dessutom flera fall av hopningar. De värderande orden kan således sägas på 
olika sätt realisera samtliga drag och steg eftersom det i de flesta fallen 
handlar om positiva egenskaper som framhäver såväl produkten som företa
get. 

Vad gäller kategorin Omtal i drag 1 näinns företaget och produkten ge
nom egennanm i samtliga texter. I Bt och No omnämns även företaget ge
nom pronomen, we och vi. Även vad gäller omtalen handlar det således i 
drag 1 om att presentera produkten och företaget. 

I drag 2 omtalas inte bara företaget och produkten utan även konsumen
ten. Draget går ut på att presentera de experiment och konsumentstudier 
som ligger bakom produkten och i Bt omtalas företagets kunder genom 
omskrivning, our customers. I drag 3 är det framför allt produkten som 
omtalas, både genom egennanm, pronomen och omskrivning. Som tidigare 
nämnts är upprepning av produktens namn vanligt i detta drag. Även i drag 
5 förekommer omtal. De omtal som förekommer gäller produkten och i de 
flesta fallen omtalas hela produkten, genom egemiamnet, eller en del av 
produkten. I Schw förekommer en omskrivning av produkten. 

6.4.3.3 Sammanfattande stilanalys 

Hellspong och Ledin (1997) diskuterar vad som menas med en texts stil och 
hur man kan analysera den. De menar att stilen är "en sammanfattande stor
het, en summermgskategori, som rör många sidor av texten samtidigt. Med 
dess hjälp kan vi sammanbinda vad vi sett på vitt skilda nivåer i en fram
ställning" (1997:197). Stilen går inte att föra in på någon enskild strukture
ringsnivå utan är övergripande på olika språkliga nivåer, vilket även gäller i 
min analys. De menar vidare att stildrag ofta utgörs av motsatspar, till ex
empel vardaglig - högtidlig stil, och att dessa kan placeras längs en stilaxel. 



Motsatsparen placeras i varsin ändpunkt av axeln och mellan dessa kan en 
mängd mellanlägen finnas med nyanser i stildragen. Författarna ger exem
pel på viktiga stilaxlar och diskuterar iimebörden av dessa. En stilaxel är 
den interpersonella axeln vilken avser stilens sociala prägel, det vill säga 
kontaktskapande mellan sändare och mottagare samt attityder och relationer 
i texten (1997:205-210). Längs den inte ersonella stilaxeln finns några 
typiska stildrag som exempelvis dialogisk eller monologisk stil, informell 
eller formell stil, subjektiv eller objektiv stil, personlig eller opersonlig stil, 
engagerad eller distanserad stil."' Enkelt beskrivet kan sägas att forekomst 
av värdeladdade ord gör stilen engagerad och personlig, förekomst av sän
dare· och adressatangivelser gör stilen dialogisk, förekomst av tekniska 
tenner och fackord gör stilen fonnell och opersonlig och förekomst av stil-
figurer gör stilen informell och engagerad. 

Detta sätt att resonera kring texters stil ger en överskådlig bild av texter
na. Som en sarmnanfattning av analysen av textemas stil har jag placerat in 
broschyrerna längs en inte ersonell stilaxel. Resonemanget bygger på jäm
förelser mellan de sex broschyrerna. Det kan tyckas kategoriskt och subjek
tivt att resonera kring texterna på detta sätt. Men for att åskådliggöra skill
nader mellan texterna, vilket är ett syfte for min undersökning, och for att 
sammanfatta textemas stil är detta en användbar metod. Innan jag åskådlig
gör de stilistiska skillnadema genom att placera in texterna längs den inter
personella stilaxeln sammanfattar jag textemas stil överskådligt. 

Den svenska broschyren är infonnell genom det vardagliga, lediga språ
ket. Den är subjektiv genom attitydmarkerande adjektiv och adverb som 
fÖrekotmner i texten. Den har en engagerad stil genom utropen och de vär
deord som förekommer. Den innehåller korta meningar och direkt tilltal och 
därför är den mer dialogisk än de övriga broschyrerna. Texten irmehåller 
även till största del allmänspråkliga stildrag, förutom de faktapresenterande 
avsnitten. 

Den norska broschyren är till stor del beskrivande. Den innehåller flera 
sändar- och adressatangivelser vilket gör den dialogisk. Jämfört med de 
andra broschyrerna kan den norska sägas vara utsmyckad genom något fler 
upprepningar, jäinförelser och andra stildrag. 

Den danska broschyren är enkel och konkret och redogör for produkten 
på ett relativt sakligt sätt. Den irmehåller inga sändar- eller adressatangivel
ser utan är relativt neutral vilket gör den mer objektiv än exempelvis den 
svenska texten. Den irmehåller dessutom till stor del fakta istället fÖr kreati
va reklamargument vilket gör den opersonlig. 

Den franska broschyren har en distanserad stil genom att den är saklig 
och neutral. Den innehåller inga sändar- eller adressatangivelser vilket gör 

Även i Ledin (1997) analyseras texter bland annat enligt dessa enheter i både text och 
bild, framför allt ideationell och inteipersonell analys. Ursprunget till analyssättet är 
Hallidays multifunktionella textsyn. 



den objektiv. Den är formell och innehåller en stor del tekniska fakta vilket 
gör den opersonlig. 

Den schweiziska broschyren liknar både den danska och franska genom 
det relativt neutrala språket och avsaknaden av sändar- och adressatangivel
ser. Detta gör även den schweiziska texten objektiv. Den innehåller mer 
teknisk infonnation än säljande reklamargument vilket gör den distanserad 
snarare än engagerad. 

Den österrikiska broschyren innehåller både säljande och neutrala stil
drag. Detta gör att den placerar sig någonstans mittemellan den engagerade 
och distanserade stilen. Den iimehåller endast en sändarangivelse vilket gör 
att den även här hamnar någonstans i mitten mellan två poler, i det här fallet 
mellan personlig och opersonlig. 

På den mterpersonella stilaxeln kan broschyrerna placeras vid olika lägen 
av axeln. Detta skulle, på ett mycket förenklat sätt, kumia illustreras på föl
jande vis: 

Sv No Öst Da Fr Schw 

< • 

Figur 12. Interpersonell stilaxel gällande produktbroschyrema 

På den vänstra sidan av axehi, där Sv placerats, kännetecknas stilen av att 
vara informell, personlig, engagerad och dialogisk. På den högra sidan om 
axeln, där Schw är placerad, är stilen mer formell, opersonlig, distanserad 
och monologisk. Sammanfattar man stilen i texterna kan man således place
ra Sv och No nära den mformella, personliga, engagerade och dialogiska 
ändpunkten av den interpersonella stilaxeln. Öst placeras någonstans i mit
ten av axeln eftersom den iimehåller både en engagerad och distanserad stil 
och den både är personlig och opersonlig. Stilen i Da, Fr och Schw är mer 
opersonlig, distanserad och fonnell vilket gör att de placeras på den mot
satta sidan av axeln i förhållande till Sv och No. På stilaxeln hamnar bas
texten i mitten. 

I likhet med de föregående delanalysema kan resuhaten tolkas ur säljbo-
lagens synvhikel. Förklaringar till resultaten av stilanalysen kan alltså sökas 
med utgångspunkt i kontaktpersonemas koimnentarer kring textproduk-
tionsprocessema. KpSv uttryckte sin inställning till stilen i produktbroschy
rer. Han menade att han föredrar en personlig ton som engagerar läsaren 
och att det ska upplevas som att sändaren talar med och inte till läsaren. 
Stilen i den svenska broschyren är också informell och engagerande. KpNo 
sade att norska konsumenter föredrar stora dammsugare och därför kan det 
tänkas att man strävade efter en mer säljande strategi i Clariobroschyren än 
vad de andra säljbolagen gjorde. Den norska broschyren innehåller större 
variation vad gäller stildrag samt mer beskrivande avsnitt än de övriga bro
schyrerna. Den danska broschyren har konstaterats vara enkel och konkret 
informerande med mer fakta än säljande argument. KpDa menade att detta 



är en medveten strategi eftersom man strävar efter att vara kortfattad och att 
sammanföra teknisk information med konsumentinriktad information. Den 
franska broschyren innehåller också en stor del tekniska fakta och är dess
utom relativt fonnell i sin stil. Detta kan delvis förklaras med vad KpFr po
ängterade, kanske mer än de andra, nämligen att Electroluxprodukter har 
mycket hög status i Frankrike och att man vill förmedla en högstatusimage. 
KpFr menade också att den tekniska informationen är viktig i broschyrer. 
Det faktum att den österrikiska broschyren är både säljande och relativt ne
utralt informerande, och därmed har placerats i mitten på stilaxeln i figur 
12, kan kopplas till KpÖsts påpekanden om att man till stor del använt bas
texten när den egna broschyren producerades. Såväl layout som innehåll ska 
överensstämma med företagets image. 

6.4.4 Bilder 
I bildanalysen undersöks, på en relativt enkel nivå, bildemas roll i förhål
lande till texten i broschyrerna och bastexten. Eftersom det är textproduk
tion i form av den verbala texten, det vill säga skriften, som utgör huvud
delen av undersökningen i sin helhet, utgör bildanalysen snarast en del i 
denna helhet. Bilderna är ändå viktiga för skriftens budskap och därför un
dersöker jag vilka budskap som framförs enbart i skrift eller enbart i bild 
och vilka som framförs i såväl bild som skrift. Metoderna för bildanalysen 
redovisades i 5.1.4.1 och bildanalysmodellen återfinns i figur 10, s. 83. 

6.4.4.1 Kategorier och exempel 

Bilderna i materialet visar såväl detaljer på produkten som iniljöer där pro
dukten passar in. Genom bastexten far säljbolagen ett antal bilder som de 
kan använda i de egna broschyrerna. Varje säljbolag får med andra ord 
samma uppsättning bilder att välja mellan och inga egna bilder från natio
nella miljöer eller kulturanpassade bilder förekommer i broschyrerna. Sälj
bolagen har också använt ett varierande antal bilder. Samtliga broschyrer 
med undantag för den franska iimehåller någon eller några av de mer detal
jerade bilderna som firms i bastexten. 

Bilderna kan delas in i tre grupper efter iimehåll. Det största antalet bilder 
i såväl bastexten som broschyrerna avbildar olika delar av produkten. De är 
detaljbilder som illustrerar produktens olika ftinktioner. Att dessa är vanli
gast är inte oväntat, dels eftersom de innehåller mest konkret information, 
dels eftersom dessa är de mest kulttirellt neutrala bilderna vilket gör att de 
fiingerar i alla länder. Jfi· följande bilder ur bastexten: 



Bild 1. Produktbild: detaljbilder av produkten 

Den andra typen av bilder är foton av hela dammsugaren. Dessa förekom
mer inte oväntat i samtliga texter. 1 de flesta broschyrerna förekommer des
sa bilder i anslutning till avsnitten med detaljerad teknisk information, vil
ket oftast är längst bak i broschyrerna. Vissa av broschyrerna har även en 
bild av hela produkten på omslaget. 

Den tredje typen av bilder är de som visar mer än bara produkten såsom 
foton från olika hemmiljöer. På dessa foton är produkten placerad så att lä
saren ska förstå att produkten är naturlig i den miljö som avbildas (dessa 
bilder analyseras närmare i nästa avsnitt). 

6.4.4.2 Analys av bilder relaterad till innehållsstruktur 

Det finns tydliga kopplingar mellan bild och text, det vill säga skriften. I 
vissa fall förmedlas budskapen i text och bild, i andra fall i text men inte 
bild och i åter andra i bild men inte text. 1 tabell 6 (s. 90) och tabell 7 (s. 91) 
redovisade jag antalet bilder i bastexten respektive broschyrerna. 1 detta av
snitt redovisar jag hur bilderna kan kopplas till innehållsstrukturen som 
analyserades i 6.4.2. Eftersom bilderna och texten samspelar vill jag under
söka vilka drag och steg som realiseras genom enbart text, enbart bild eller 
både och. I tabell 11 redovisar jag vilken typ av bild som förekommer i de 
olika dragen och stegen. 

Det första draget har som avsikt att fokusera företaget och produkten. I 
texten uttrycks drag 1 i de flesta fallen genom en kort mening där produk
tens mest framträdande och fördelaktiga egenskaper presenteras tillsam
mans med produktens och företagets namn. I samtliga broschyrer finns fö
retagets logotyp på omslaget. På bastextens omslag finns inte logotypen, 
däremot företagets namn. Sv och Da har en bild av dammsugaren på omsla
get. Dessa två bilder är av olika karaktär. 1 Sv visas en närbild på produkten 



Tabell 11. Förekomster av bilder i de identifierade dragen och stegen i bastexten och 
produktbroschyrema 

Drag-Steg Benämningar Typ av bild 

Drag 1 Fokusera företaget och produkten Hela produkten 

Drag 2 Skapa förtroende för företagets produktutv. 
Steg 1 Produkten baserad på konsumentstudier 
Steg 2 Produkten utprovad genom experiment 

Drag 3 Beskriva produktens relevans för konsumenten 
Steg 1 Bra produkt relaterad till konsumentens behov Miljöbilder 
Steg 2 Ny och angelägen produkt för konsumenten Miljöbilder 

Drag 4 Beskriva den avsedda konsumenten Hela produkten 

Drag 5 Presentera fakta om produkten 
Steg 1 Produktens ergonomiska, praktiska egensk. Detalj bilder 
Steg 2 Produktens prestanda, tekniska egensk. Detaljbilder 
Steg 3 Produktens milj ovänliga detaljer Detalj bilder 
Steg 4 Produktens estetiska egenskaper Detalj bilder, hela pro

dukten, miljöbilder 

Stående rakt framifrån och dammsugarslangen är avbildad endast en kort bit 
utanför slangfastet. När det gäller Da utgör bilden en mindre del av hela 
omslaget. Fotot är inklippt och placerat i mitten av framsidan och visar pro
dukten liggande snett framifrån. Fotots perspektiv far produkten att verka 
liten, vilket förstärker ett av sälj argumenten. Fr innehåller en enda bild på 
dammsugaren. Där visas produkten stående rakt framifrån. Till skillnad från 
Sv visas hela dammsugaren med slang och rör i Fr. På omslaget av No visas 
en annan dammsugare av märket Elecfrolux som ingår i samma broschyr. I 
framför allt Da är bilden mer framträdande än texten i drag 1 och det är bil
den snarare än texten som fokuserar produkten. 

Drag 2 uttrycks i Bt genom en redogörelse av vad företagets kunder efter
frågat i dammsugarväg och hur denna efterfrågan tillgodosetts från företa
gets sida. Det finns inte någon bild på produkten som hör till detta drag. 
Draget avslutas med en mening som lyder Now it 's time to take a look at 
Clario. I Bt har dessföriiman enbart texten presenterat produkten men med 
den avslutande meningen far läsaren veta att det nu är dags att också fa veta 
mer om den, både visuellt och språkligt. 

I No, som också har en förekomst av drag 2, finns ingen bild som direkt 
illustrerar textens betydelse. Texten handlar, liksom i Bt, om konsumenter
nas efterfrågan och företagets arbete för att utveckla produkten. Detta drag 
förekommer dock i No på ett uppslag där flera andra bilder förekommer och 
en bild visar hela produkten. På så sätt får läsaren ändå en bild av dammsu
garen. 



Drag 3 är i Bt mer omskrivande och målande än övriga avsnitt och bil
derna är mer estetiska. Här beskrivs mer än bara just den konkreta produk
ten. Eftersom bilderna i detta drag iimehåller fler tolkningsmöjligheter än de 
som enbart visar produkten eller detaljer hos produkten ska de fa mer ut
rymme i analysen. 

Draget består av fyra uppslag som bygger på fyra starka egenskaper hos 
dammsugaren. Varje uppslag har en rubrik som anger vad själva texten 
handlar om. Texten målar upp omfattande scenarion och handlar om mer än 
enbart produkten. Vart och ett av textavsnitten inleds med fakta om damm
sugaren och avslutas med en mening som knyter produkten till olika typer 
av märmiskor och miljöer. Bilderna och texterna samspelar mycket tydligt. 
Varje uppslag är lätt att överblicka och läsaren får snabbt en uppfattning om 
vad det är som gör produkten så bra genom att läsa rubrikerna och titta på 
bilderna. Rubrikema är enkla och består av två eller tre relativt lättförståeli
ga ord som syftar på produktens egenskaper och utgörs av värderande ord: 
Powerful suction. Clean air. Low noise och Easy to use. 

Bildema i Bt ska kunna fimgera i olika kulturer. Tanken är att bilderna 
ska vara neutrala och visa kulturellt obundna miljöer. Om så är fallet kan 
diskuteras. Vad som däremot är klart är att bildema på ett tydligt sätt illu
strerar olika egenskaper hos produkten och att det torde vara dessa egenska
per som i första hand styrt bildemas iimehåll och komposition och det är 
därför kanske något förvånande att de enbart förekommer i Öst. I en artikel 
om kulturell och kontextuell påverkan i översättningar av produktbroschy
rer från England och Daimiark skriver Norlyk (1999) att bildmässiga repre
sentationer av miljöer, ibland lyxmiljöer, tillsammans med kvalitetspro
dukter gör att mottagaren skapar en länk mellan produktvärdet och person
liga värden och på så sätt får produkten ytterligare positiva värden: "visual 
representations of this kind may result in the receiver establishing a link 
between product values and personal values thus adding an extra dimension 
to the value of the product" (1999:82). Norlyk menar att detta förekommer 
där både kodning och avkodning av yttranden och texter sker i samma kul
turella kontexter. Utan att ha gjort någon mottagarundersökning menar jag 
att bildema i detta avsnitt förmedlar positiva värden även när de förekom
mer i Öst, trots att Bt är producerad i Sverige och skriven på engelska. Att 
dessa bilder inte förekommer i övriga broschyrer kan ha utrymmesmässiga 
och ekonomiska orsaker. 

I det följande analyserar jag de fyra avsnitten där såväl bild som text rea
liserar drag 3 i bastexten. 
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Bild 2. Produktbild: Powerful suction 

Texten under rubriken Powerful suction förklarar hur stark motorn är, hur 
effektivt dammet sugs upp och hur bra produkten därför är även för den 
som har husdjur. På bilden sitter en hund i ett fritidshuskök. Dammsugaren 
står i trappan för att visa att den även är lätt att bära och städa med i trappor. 
Ljuset ligger på dammsugaren och på hunden, de två viktiga komponenter
na i bilden och som texten handlar om, jfr bild 2. 

A 

Bild 3. Produktbild: Clean air 



Nästa rubrik, Clean air, antyder textens innehåll: det handlar om produktens 
goda filtration som underlättar livet för personer med känsliga ögon och 
näsor. Bilden visar ett ljust, luftigt och rent rum. Endast ett fatal saker är 
framme i detta kala rum, varav en är en smal och karakteristisk Giacometti-
staty som symboliserar minimalism och ger ett avskalat intryck. Den vikti
gaste detaljen i bilden är dammsugaren. Den står som en självklar möbel i 
rummet och stör varken de rena ytorna eller den vita inredningen, jfr bild 3. 

i 

Bild 4. Produktbild: Low noise 

Under rubriken Low noise far läsaren veta att motorn är tyst och att damm
sugarens design är ljudabsorberande vilket gör att den ger ifrån sig ett mer 
behagligt ljud än andra dammsugare. Därför passar Clario även personer 
med känsliga öron. Bilden talar även här ett tydligt språk. En vacker kvinna 
i strama kläder och stramt uppsatt hår sitter på en stilren pall och spelar har
pa. Noterna är utspridda på golvet. Dammsugaren står på andra sidan av det 
omöblerade rummet. Ha an, som ett vackert och stämningsfullt instru
ment, visar att dammsugaren inte ens stör dess harmoniska ljud eftersom 
produkten är tystgående, jfr bild 4. 

Den sista rubriken är Easy to use. Texten beskriver den kompakta desig
nen och de praktiska detaljerna med stora greppvänliga handtag och stora 
pedaler som gör produkten lätt att manövrera, bära och förvara. Därför pas
sar den även trånga ytor och rum med mycket saker och möbler, vilket är 
vad bilden illustrerar. Rummet, där dammsugaren återigen har sin naturliga 
plats, är fyllt med möbler, prydnadssaker, mattor, tavlor och böcker. Trots 
alla dessa detaljer är Clario en lätthanterlig maskin, jfr bild 5. 



Bild 5. Produktbild: Easy ίο use 

De fyra bilderna är tydliga och visar på mer eller mindre extrema miljöer: 
såväl helt kala och avskalade som överinredda rum. Oavsett miljö passar 
produkten in. Bilderna antyder även att produkten passar både för stads- och 
landsmiljö. Bilderna och texterna samspelar starkt och belyser drag 3 på ett 
tydligt sätt. Intressant att notera är att i samtliga bilder är det inte dammsu
garen som är placerad i bildemas centrum. Istället är det bildernas, och pro
duktens, huvudargument som centrerats. I bild 5 till exempel är alla småsa
ker, ömtåliga prydnadssaker, böcker och textilier mer i centrum än Clario. 
Att det är så bilden är arrangerad förstärker argumentet att produkten är li
ten och lätthanterlig. 

1 No finns detta drag representerat i texten men ingen av de fyra bilderna 
ur Bt återfinns här, textavsnitten står för sig själva. 1 Öst är däremot såväl 
texten som bilderna desamma som i Bt. Vad som skiljer Öst från Bt är att de 
fyra textavsnitten och de fyra bilderna samsas på ett uppslag istället för som 
i bastexten på fyra uppslag. Bilderna är därför förminskade till små foton på 
ungefar 7 χ 4,5 centimeter och texterna är placerade invid bilderna. I Bt är 
texterna inklippta i bilderna. I övrigt ligger Öst nära bastexten. 

I de övriga broschyrerna består drag 3 enbart av textavsnitt. Det finns 
bilder i anslutning till texterna men dessa illustrerar snarare andra drag, 
framför allt drag 5, se nedan. 

Drag 4 återfinns enbart i Bt. Här beskrivs den avsedda konsumenten och i 
anslutning till detta avsnitt visas en bild av hela produkten. På ett uppslag 
återges texten på den högra halvan och fotot på den liggande dammsugaren 
tar upp hela vänsterhalvan. Kopplingen mellan skriftens budskap och bil
dens är inte lika tydlig som den tidigare diskuterade kopplingen i drag 3. 



I drag 5 presenteras detaljerad iiifonnation om produktens olika egenska
per. Det görs såväl i text som i bild. 1 Bt visas under rubriken Design and 
function tolv foton av produkten i olika vinklar som aktualiseras i textenia. 
Här är det snarast bilderna som dominerar även om det är i texten som de
taljinformationen fbmiedlas. På vissa av bilderna visar en hand med röd
målade naglar funktionen på den detalj som texten beskriver. 

Det är framfor allt steg 1 som realiseras i både text och bild, jfr till exem
pel bild 1, s. 125.1 Bt finns även avsnitt som detaljerat behandlar frågor om 
miljö i samband med daimnsugare. Detta avsnitt illustreras av ett diagram 
som visar vilken miljöpåverkan som produktion, användning och återvin
ning innebär. I detta avsnitt finns också ett närgående foto av återvimiings-
märket som finns på produkterna. Även i Sv fmns detta foto. Till steg 2 
(Produktens prestanda, tekniska egenskaper) hör bilder på hela dammsuga
ren. Dessa bilder fungerar som rubriker till den uppställning av teknisk in
formation som återges. 

I Sv finns 14 rubriker i texten med olika egenskaper hos produkten. Till 
varje rubrik hör en bild. Dessa bilder är liksom i bastexten detaljerade när
studier av de olika detaljer som behandlas i texten. Två av bilderna finns 
inte i Bt, men är hämtade ur sanuna serie av bilder som säljbolagen forses 
med. Dessa två bilder visar dels produkten i profil (där den tilUiörande tex
ten handlar om produktens design och de mest framträdande praktiska 
egenskaperna), dels en närbild av munstycket. De övriga bilderna, som aUt-
så är desanuna som i Bt, har redigerats något genom zoomning. I det avsnitt 
som presenterar produktens tekniska egenskaper, steg 2, återfinns bilder av 
hela dammsugaren. 

I No tillhör tio bilder drag 5. Dessa är mte redigerade utan ser ut som 
dem i Bt. De två bilder som inte finns med i No är illustrationen av sladd
vindans automatik och hur man byter danunsugarpåse. Informationen om 
sladdvindans automatik ges i en mening som även informerar om de stora 
fotpedalema och knappen for sugregleringen. Demia mformation fmns såle
des enbart i den verbala texten i No. I No ackompanjeras den tekniska redo
visningen av foton på hela dammsugaren. 

I Da finns fem bilder som hör till drag 5. Dessa bilder fokuserar de stora 
pedalerna, byte av danunsugarpåse, det stora handtaget, munstyckenas pla
cering samt mikrofiltret. Även i Da fimis bilder på hela dammsugaren pla
cerade ovanfor den tekniska redovisningen, det vill säga i drag 5:2. 

Fr innehåller endast en bild. Där visas hela dairunsugaren framifrån. Bro
schyrens innehåll presenteras på ett uppslag där bilden utgör hela vänstra 
sidan och texten hela den högra. All information i både text och bild fiims 
således presenterad på ett enda uppslag vilket gör läsningen effektiv. Det 
finns dock ingen direkt kopplmg mellan bilderna och texten så som i till 
exempel bastextens drag 5. 

I den schweiziska broschyren finns på omslaget en bild på en annan 
dammsugare än Clario. De Clariobilder som fimis i Schw forekonuner i an
slutning till den detaljerade produktinformationen i drag 5, sju foton varav 



fem är identiska med bastexten. De två foton som avviker är dels ett på hela 
dainmsugaren snett framifrån där produkten är gulfargad (övriga foton visar 
den röda maskinen), dels ett där två dammsugare avbildats på en och sam
ma bild. Dessa bilder förmedlar sanmia information som i de övriga bro
schyrerna, nämligen möjligheten att parkera Clario både vertikalt och hori
sontellt. Skillnaden är att i de övriga texterna visas detta med två separata 
foton. 

Som tidigare konstaterats liknar Öst till stora delar Bt. Liksom i Bt visas 
12 bilder på olika detaljer hos produkten med tillhörande beskrivande tex
ter. Bilderna är i jämförelse med Sv inte redigerade på något sätt. De är pla
cerade på saiTUTia sätt som i Bt. Även ordningen de är placerade i är den
samma och upptar ett helt uppslag. En skillnad är dock att mbriken Design 
and function är vänsterställd i Bt och därför enbart upptar den vänstra sidan 
av uppslaget, medan rubriken i Öst är centrerad och lyder 12 Gründe, wa
rum Sie den Clario mögen werden. Den mbriken återfiims i ett annat avsnitt 
i Bt och hör där till 5:2 och inte till 5:1 som i Öst. 

6.4.4.3 Sammanfattande bildanalys 

För att sammanfatta hur bilderna i broschyren realiserar de identifierade 
dragen och stegen kan konstateras att bilderna och den verbala texten kom
pletterar varandra olika tydligt i de olika dragen. Starkast hänger bild och 
text ihop i samtliga broschyrers drag 5:1, där detaljer om produktens prak
tiska egenskaper presenteras. Det är också i det drag som broschyrerna till 
största del använt bastexten. Detta gäller såväl text som bild, med undantag 
för Fr som enbart innehåller en bild på produkten. 

Det kan också konstateras att bilderna och texten samspelar tydligt i drag 
3. Detta gäller Bt och Öst eftersom det enbart är dessa två texter som uppvi
sar förekomst av både bild och text i detta drag, jfr analysen av bild 2-5. 
Dessa bilder avviker från de övriga bilderna i Bt och dänned också i Öst 
genom att det inte är enbart produkten som är i fokus utan även andra fakto
rer är centrala. Vad bildema förmedlar är produkten i förhållande till olika 
miljöer. Bildema fömiedlar tillsammans med texten, som beskriver pro
duktens goda egenskaper i olika miljöer, ett enlietligt budskap om produk
tens fördelar. 

I det första draget i Sv och Da är det bilden som dominerar. Ett foto på 
produkten är placerad på dessa två broschyrers framsida och talar ett tydligt 
språk. Texten, å andra sidan, doininerar i drag 5:2 där detaljer om produk
tens tekniska egenskaper presenteras. Där dominerar det tekniska språket 
även om en bild på dammsugaren förekommer i anslutning till texten i bro
schyrerna. Den detaljerade nivå som den tekniska informationen presenteras 
på är dock svår att återge i bilder. 

I tabell 12 finns en översikt över antalet bilder i samtliga analyserade 
texter. 



Tabell 12. Antal bilder i bastexten respektive produktbroschyrema 

Bt Sv No Da Fr Schw Öst 

Antal bilder 23 20 14 11 1 11 19 

Som framgår av tabellen har det svenska och det österrikiska säljbolaget 
använt flest antal bilder från bastexten. Skillnaden mellan å ena sidan Sv 
och Öst och å andra sidan framför allt Fr, men även de övriga, är före
komsten av bilder på produktens detaljer hämtade ur bastexten. I både Sv 
och Öst förekommer samtliga detaljbilder som finns i Bt, i Öst dessutom 
med exakt sairuna upplägg. I Öst firms även de fyra foton i bastexten som 
visar olika typer av miljöer där produkten fiingerar. Da, Fr och Schw inne
håller minst antal bilder. Den enda bild som förekommer i Fr är ett foto på 
hela produkten. 

I 5.1.4.2 hävdade jag att bilderna i bastexten och broschyrerna är av olika 
karaktär och att de kan delas m i tre grupper efter vad de innehåller. En typ 
av bilder är detaljbilder av produkten, det vill säga närbilder av olika delar 
av produkten. En andra typ är de bilder som visar hela produkten. Dessa 
foton är tagna ur olika vinklar med produkten både liggande och stående. 
Gemensamt för dessa bilder är dock att hela produkten är avbildad. Den 
tredje typen av bilder är de som visar produkten i ett sanunanhang. Där vi
sas produkten i olika miljöer såsom ett kök eller ett vardagsrum. I tabell 13 
redovisar jag en sammanställning av antal bilder av dessa tre typer i samtli
ga texter; 

Tabell 13. Förekomster av olika typer av bilder i bastexten respektive produktbroschy
rema 

Bt Sv No Da Fr Schw Öst Totalt 

1. Detaljbilder 12 11 8 5 - 8 10 54 

2. Hela produkten 7 9 6 6 1 3 5 37 

3. Miljöbilder 4 - - - - - 4 8 

Totalt 23 20 14 11 1 11 19 

Som tabell 13 visar förekoinmer i de allra flesta broschyrerna flest bilder 
som visar detaljer hos produkten. Undantagen är Da, som innehåller fem 
detaljbilder och sex bilder av hela produkten, och Fr, som endast imiehåller 
en bild av hela produkten. Av tabellen framgår även att enbart Bt och Öst 
innehåller bilder som visar produkten i olika miljöer (jfr bild 2-5) vilket 
kan förklaras med hjälp av säljbolagens enkätsvar. Återigen ligger förklar
ingen delvis i de tidsmässiga och ekonomiska faktorerna. En aiman för
klaring är också den som KpSv gav (se s. 95); bilderna måste vara allmämia 
för att kuima fungera i olika länder. Reklambyrån i Göteborg som engage
rades för att producera bastexten tillsammans med Electrolux ville med bil



derna förmedla något mer än att Clario var en vanlig dammsugare, de ville 
att dammsugaren skulle 

få en liten touch utav en, vad ska jag säga, en individuell produkt, en sån här UBU-
produkt, inte vilken dammsugare som helst utan lite grann för folk som tänker lite 
till, eller folk som är lite egna eller excentriska. Alltså lät vi det få bli en sån asso
ciation om man så vill, mycket med hjälp av dom här bilderna. (ReGbg2)'^^ 

Med en sådan beskrivning av tankarna bakom iTiiljöbildema är det rimligt 
att tänka sig att inte alla säljbolag ansåg att dessa bilder passade på den egna 
marknaden. 

6.5 Kontrasterande textexempel 
För att ytterligare tydliggöra analysresultaten har jag fÖr avsikt att illustrera 
skillnaderna mellan två broschyrer i förhållande till varandra likväl som i 
förhållande till bastexten. De texter som jag kontrasterar mot varandra är 
den svenska broschyren och den schweiziska. Skälet till att det är just dessa 
texter jag har valt är att de är de som placerats på varsin ände av den inter-
personella stilaxeln i figur 12 på s. 123. På stilaxeln blir Sv och Schw var
andras motpoler och det är därför intressant att med hjälp av längre textav
snitt jämföra dem. Det avsnitt som jag valt att jämföra är det som utgör drag 
5:1, Presentera fakta om produkten/Produktens ergonomiska, praktiska 
egenskaper. Som kunde konstateras i analysen av innehållsstrukturen (jfr 
tabell 9, s. 105) är drag 5 det avsnitt som givit mest underlag till säljbola-
gen. Det är följaktligen ur denna del av bastexten som de flesta broschyrer
na hämtat mest information. Nedan återges och diskuteras avsnittet ur bas
texten samt den svenska respektive den schweiziska broschyren. Därefter 
diskuterar jag broschyravsnitten i förhållande till bastexten. Textavsnitten 
återges på liknande sätt som i originaltexterna, med undantag fÖr bilderna. 
De bilder som förekommer tillsammans med de återgivna avsnitten är de
taljbilder av produkten liknande bild 1, s. 125. 

Design and function. (Bt 54) 

Vertical parking function makes it easy to store Clario upright in cramped closets 
and other tight spaces. (Bt 55) 

Horizontal parking function is a practical detail for unexpected inteiTuptions while 
cleaning. (Bt 56) 

Compact, lightweight size and large, easy-grip handle make Clario easy to carry 
and use. Rounded shape protects furniture from wear and tear. (Bt 57-58) 

"UBU" tolkar jag som "you be you" vilket står för något individualistiskt. 



Clario has large pedals for on and off functions, cord rewinding, and suction con
trol (Z 1930, Ζ 1940). (Bt 59) 

The dustbag full indicator shows when it is time to change the bag. The dustbag 

can hold the same volume as large cleaners. (Bt 60-61) 

Changing the dustbag and motor filter is easy, thanks to a smart opening. (Bt 62) 

Efficient, easy-to-change micro exhaust filter is sealed tightly around the edges. 
(Bt 63) 

Seal-tight dustbag of dual-layer, unbleached paper with automatic bag closure for 
good hygiene. (Bt 64) 

Light aluminium tube with telescopic function that makes it easy to adjust the 
length as needed for using or storage (Z 1940). (Bt 65) 

Ergonomically designed handle for comfortable grip. Double swivelling hose con
nections for good flexibility. (Bt 66-67) 

Accessories are easy to reach for quick changes while cleaning. (Bt 68) 

Clario comes with an automatic cord rewinder with action radius of up to 10 me
tres. (Bt 69) 

Figur 13. Textavsnitt ur bastexten 

Bastexten är i första hand ett internt material som säljbolagen ska kuima 
använda och inspireras av i sin egen marknadsföring av produkten, både 
genom konkreta argument om produktens fördelar och egenskaper och ge
nom mer övergripande idéer om hur produkten kan eller bör marknadsföras. 

Avsnittet ur Bt som återges i figur 13 är det som de flesta säljbolagen an
vänt när de producerat de egna broschyrerna. Det innehåller den mest kon
kreta informationen om produkten och är koncentrerat kring olika delar av 
produkten. Såväl värderande ord, specialiserade ord och jämförelser som 
konkretiseringar förekoimner. Konkretiseringarna i kombination med de 
värderande orden bygger upp argument som framliäver produktens använd
barhet och praktiska fördelar, som till exempel makes it easy to store Clario 
in cramped closets (Bt mening 55), a practical detail for unexpected inter
ruptions while cleaning (Bt 56) och Ergonomically designed handle for 
comfortable grip (Bt 66). I mening 61 förekoimner en jämförelse med större 
dammsugare. Man kan anta att det är andra, större Electroluxdammsugare 
som Clario jämförs med och som de interna mottagarna antas kämia till. I 
avsnittet nämns produktens egemiamn i fyra meningar, varav två utgörs av 
texttema. I övrigt omnämns delar av produkten. Till avsnittet hör 12 bilder 
som motsvarar varje delavsnitt. 

När det gäller den svenska broschyren har analyserna visat att den är in
formell med ett vardagligt språk, att den är läsarvänlig och dialogisk med ett 



flertal du-tilltal, att den innehåller många värderande ord samt att den har en 
relativt personlig stil, vilket också kunnat bekräftas med hjälp av intervjun 
med den svenska kontaktpersonen, jfr s. 95. 

1. Funktion och design i skön förening! Clario är en avancerad dammsugare i 
kompakt fomiat och tuff design med moderna runda former och stora hjul, som 
gör den följsam över trösklar och mattkanter. Den breda hjulbasen gör att den rul
lar stadigt. (Sv 6-8) 

2. Enkelt att byta dammbehållare. Att byta dammbehållare - liksom motorfilter -
är en enkel match tack vare den genialiska öppningen som (nästan) delar maskinen 
mitt itu! (Sv 9-10) 

3. Effektivt mikrofilter! Det elektrostatiska mikrofiltret ger ett partikelutsläpp på 
mycket låga 0,02 mg/m^ luft, vilket betyder att Clario också fungerar som en luft-
renare! Filtret byter du lätt på några sekunder. (Sv 11-13) 

4. Lättåtkomliga reglage. Clario har stora pedaler för på^av och för sladdvindan. 
Även den elektroniska sugregleringen (Z 1940, Ζ 1930) är lätt att sköta med foten. 
(Sv 14-16) 

5. Liten och lätthanterlig. Det kompakta formatet, den låga vikten och det stora, 
grepp vänliga handtaget gör Clario lätt att bära och enkel att hantera. Tänk så 
mycket lättare vid trappstädning till exempel! (Sv 17-19) 

6. Självslutande dammbehållare. Dammbehållaren är självslutande, vilket gör 
hanteringen mer hygienisk. Den består av 2 skikt, tillverkas av oblekt papper och 
retu apper och rymmer hela 3 liter. En säkerhetsspäiT gör att maskinen inte går att 
köra utan behållare. (Sv 20-23) 

7. Återvinningsbar till 90 %. Plastdetalj erna i Clario är uppmärkta för återvinning 
och konstruktionen gör att materialen är lätta att separera. (Sv 24-25) 

8. Integrerade tillbehör. Möbel- och fogmunstycke sitter lätt åtkomliga på maski
nen. Nära till hands och bra att ta till vid dammsugning av textila möbler och i 
trånga utrymmen. (Sv 26-28) 

9. Dammindikator. Dammindikatom talar om när det är dags att byta dammbehål
lare (Z 1940, Ζ 1930). (Sv 29-30) 

10. Vertikalt parkeringsläge. En finurlig funktion som underlättar förvaringen av 
Clario. Allt samlat på liten yta - ordning och reda! (Sv 31-33) 

11. Horisontalt parkeringsläge. Gör det lätt att ställa ifrån sig rörskaftet vid tillfäl
liga avbrott i städningen. (Sv 34-35) 

12. Teleskoprör på Ζ 1940. Med hjälp av teleskopfunktionen anpassar du enkelt 
aluminiumrörets längd till den arbetshöjd som passar just dig allra bäst! Röret be
står av till 80 % återvunnen aluminium. (Sv 36-38) 



13. Sladdvmda med 7 meter sladd. Den 7 meter långa sladden ger en räckvidd på 
hela 10 meter. Inget onödigt bytande av vägguttag! (Sv 39-41) 

14. Universalmunstycke! Munstycket klarar både hårda och mjuka golv! Det är lätt 
och tvåledat, vilket ökar följsamheten. Det har front- och kantsug, liksom tråd-
plock och den låga profilen maximerar åtkomligheten under låga möbler. (Sv 
42-45) 

Figur 14. Textavsnitt ur den svenska broschyren 

Det vardagliga och informella språket i den svenska broschyren märks ex
empelvis genom värderande ord: tuff (Sv mening 7), enkel match tack vare 
den genialiska (Sv 10), Tänk så mycket lättare (Sv 19), En finurlig funktion 
(Sv 32), ordning och reda! (Sv 33), som passar just dig allra bäst! (Sv 37). 
Läsaren tas med aktivt och medvetet i texten genom direkt tilltal: Filtret 
byter du lätt (Sv 13), anpassar du enkelt (Sv 37), som passar just dig (Sv 
37). Stilen är också engagerad genom att utrop förekommer på ett flertal 
ställen, även där det kan tyckas omotiverat. Utropstecknen är tänkta att ge 
texten en talspråklig karaktär. Den svenska kontaktpersonen menade att när 
man producerar reklanitexter ska man tänka att man talar med läsaren ge
nom att använda till exempel utropstecken och tankstreck. I mening 10 
finns exempel på både utropstecken och tankstreck: Att byta dammbehållare 
- liksom motorjilter - är en enkel match tack vare den genialiska öppningen 
som (nästan) delar maskinen mitt itu! I den svenska broschyren förekom
mer exempel på konkretisering, vilket även det är ett sätt att engagera läsa
ren. I textavsnittet refereras till bekanta situationer och problem, till exem
pel följsam över trösklar och mattkanter (Sv 7), rullar stadigt (Sv 8), lättare 
vid trappstädning (Sv 19), Inget onödigt bytande av vägguttag! (Sv 41) och 
maximerar åtkomligheten under låga möbler (Sv 45). Kontaktpersonen 
nämnde en aspekt som anses viktig att betona i en svensk broschyrtext, 
nämligen att produkten är en luftrenare. Det argumentet förs fram i mening 
12 i den svenska texten, också här på ett engagerat sätt. Även andra miljö
argument förekommer: oblekt papper och returpapper (Sv 22), Âtervin-
ningsbar till 90 % (Sv 24), uppmärkta för återvinning (Sv 25), till 80 % 
återvunnen aluminium (Sv 38). Ytterligare en aspekt som kontaktpersonen 
betonade var att produkten ska fraiTihållas som en trygg och säker produkt. 
Argument som framhäver det trygga och säkra med Clario förekommer 
genomgående i avsnittet, inte minst i exemplen på konkretisering. Produk
tens namn nämns i sex meningar, varav två utgörs av textteman. I de övriga 
meningarna utgörs temat av olika detaljer på produkten. Till det återgivna 
avsnittet hör 14 bilder, en för varje numrerat delavsnitt. 

Den schweiziska broschyren, å andra sidan, har sammanfattats som tek
nisk, mer än säljande, med korta meningar. Det genomsnittliga antalet ord 
per mening är 7, vilket är den lägsta siffran bland de analyserade broschy
rerna, jfr tabell 7, s. 91. 



Grosse Fusstasten zum Ein- und Ausschalten und für den Kabeleinzug. Schiebe
regler für die Saugkraftregulierung. (Schw 21-22) 

Der hochwirksame Microfilter lässt sich leicht auswechseln. (Schw 23) 

Horizontale Parkiermöglichkeit für kurze Unterbrechungen. Vertikale Parkierung 
erleichtert das Versorgen. (Schw 24-25) 

Doppelwandiger und umweltfreundlicher Papierbeutel mit automatischer Versch
lussvorrichtung für eine einwandfreie Hygiene. (Schw 26) 

Ergonomischer Handgriff. Leicht und einfach zu tragen. Die abgerundete Form 
schützt die Möbel. (Schw 27-29) 

Das integrierte Zubehör erlaubt ein einfaches Wechseln während des Saugens. 
(Schw 30) 

[ . . . ]  

Turbobürste (Schw 51 ) 
Die ideale Rotierbürste für Tierhalter. Sie ist für Hoch- und Nomialflorteppiche 
geeignet und lässt sich gut reinigen. (Schw 52-53) 

Motorbürste (Schw 54) 
Ideales Sonderzubehör für schwierigste Teppichreinigungen. Entfernt Tierhaare 
und Fäden und richtet den Flor auf. (Schw 55-56) 

Micro-Reinigungszubehör (Schw 57) 
Ein Spezialzubehör für die Reinigung heikler und schlechtzugänglicher Stellen. 
Einige Beispiele: Armaturen, Pflanzen, Schubladen aller Art, Tastaturen, Unter
haltungselektronik, Computer usw. (Schw 58-59) 

Figur 15. Textavsnitt ur den schweiziska broschyren 

Den schweiziska broschyren innehåller inte många värderande ord, kon-
taktskapande tilltal forekommer inte och den är mer distanserad än den 
svenska broschyren. Istället for direkt tilltal uttrycks distans i flera fall, till 
exempel genom passiv konstruktion eller med verbalsubstantiv: lässt sich 
leicht auswechseln (Schw mening 23), während des Sangens (Schw 30), 
lässt sich gut reinigen (Schw 53), Teppichreiniglingen (Schw 55). De vär
derande ord som förekommer är mer neutrala än i den svenska texten, till 
exempel Grosse Fiisstasten (Schw 21), Leicht und einfach zu tragen (Schw 
28) och Die abgerundete Form schützt die Möbel (Schw 29). Flera av de 
korta meningarna är mer av påståendekaraktär än säljande eftersom de inte 
innehåller några starkt värderande ord, se till exempel följande två mening
ar: Schieberegler für die Saugkraftregulierung (Schw 22) och Horizontale 
Parkiermöglichkeit für kurze Unterbrechungen (Schw 24). I den schweizis
ka broschyren forekommer dock ett avsnitt med konkretiserande drag. Detta 
avsnitt förekommer sist i texten, efter den tekniska specificeringen i tabell-



form, och är på så sätt täinligen perifert placerat. Äiidå är det här som kon
takt med läsaren kan tänkas skapas mer tydligt än i de föregående avsnitten. 
Konkretiseringarna liknar de som förekonuner i bastexten, den österrikiska 
och den norska broschyren då de också i den schweiziska texten refererar 
till djurägare, djurhår, mattrengöring och trångboddhet, jfr till exempel Ide
ales Sonderzubehör für schwierigste Teppichreinigungen (Schw 55), Ent
fernt Tierhaare und Fäden (Schw 56) samt heikler und schlechtzugängli
cher Stellen (Schw 58). I avsnittet utgörs temat i samtliga meningar av nå
gon detalj av produkten. Antalet bilder till avsnittet är sex. 

Jämför man avsnitten ur den svenska och den schweiziska texten kan 
man för det första konstatera att Sv är mycket mer utbyggd och irmehåller 
dubbelt så många meningar än vad Schw gör. Motsvarande avsnitt utgörs av 
40 meningar i Sv jämfört med 19 i Schw. I bastexten består avsnittet av 16 
meningar. Varje argument som hämtats ur Bt har byggts på med mer kon-
sumenttillvända formuleringar i Sv. I flera fall där argumenten i Bt utgörs 
av en enda mening motsvaras de av två eller tre meningar i Sv och av en 
kort, och ibland ofullständig, mening i Schw. Detta kan illustreras med föl
jande meningar ur textavsnitten: 

(54) Efficient, easy-to-change micro exhaust filter is sealed tightly around the ed
ges. (Bt 63) 

(55) 3. Effektivt mikrofilter! Det elektrostatiska mikrofiltret ger ett partikelut
släpp på mycket låga 0,02 mg/m^ luft, vilket betyder att Clario också funge
rar som en luftrenare! Filtret byter du lätt på några sekunder. (Sv 11-13) 

(56) Der hochwirksame Microfilter lässt sich leicht auswechseln. (Schw 23) 

Dessa exempel kan kontrasteras mot varandra med hjälp av vad som disku
terats. I exempel (55) ur Sv förekommer både värderande ord, direkt tilltal, 
utropstecken och argument om ren luft. Den tekniska informationen, som 
återges med speciaHserade ord, förklaras på ett lättfatthgt sätt. I Schw, ex
empel (56), förekommer visserligen också värderande ord men de är mer 
neutrala än de i Sv. I Schw finns inga direkta tilltal utan passivfonn vilket 
gör den mer distanserad. Liknande förhållande gäller fÖr följande kontraste
rande meningar: 

(57) Seal-tight dustbag of dual-layer, unbleached paper with automatic bag closu
re for good hygiene. (Bt 64) 

(58) 6. Självslutande dammbehållare. Dammbehållaren är självslutande, vilket 
gör hanteringen mer hygienisk. Den består av 2 skikt, tillverkas av oblekt 
papper och returpapper och rymmer hela 3 liter. En säkerhetsspärr gör att 
maskinen inte går att köra utan behållare. (Sv 20-23) 

(59) Doppel wandiger und umweltfreundlicher Papierbeutel mit automatischer 
Verschlussvonichtung für eine einwandfreie Hygiene. (Schw 26) 



I dessa exempel framgår att Schw hämtat informationen ur Bt och översatt 
meningen nästan fullständigt ekvivalent, förutom att den första infonnatio-
nen om seal-tight utelämnats, jfr exempel (57) och (59). I Sv finns återigen 
utbyggda partier i motsvarande meningar. Avsnittet är utbyggt med både 
konsumentvänliga förklaringar, vilket gör den mer hygienisk, och argument 
som försäkrar det trygga och säkra med produkten, en säkerhetsspärr gör 
att maskinen inte går att köra. Miljöargumentet i Bt återfinns dock i både 
Sv och Schw. 

I några fall utgörs även delavsnitt i Schw av flera meningar, men de är 
mycket korta och kan bestå av endast två ord. Jfr följande exempel: 

(60) Compact, lightweight size and large, easy-grip handle make Clario easy to 
caiTy and use. Rounded shape protects furniture from wear and tear. (Bt 
57-58) 

(61) 5. Liten och lätthanterlig. Det kompakta formatet, den låga vikten och det 
stora, greppvänliga handtaget gör Clario lätt att bära och enkel att hantera. 
Tänk så mycket lättare vid trappstädning till exempel! (Sv 17-19) 

(62) Ergonomischer Handgriff. Leicht und einfach zu tragen. Die abgerundete 
Form schützt die Möbel. (Schw 27-29) 

Den andra meningen i Sv bygger på den första meningen i Bt. Samma in
formation återges på ett likartat sätt. I Sv är dock avsnittet utbyggt med en 
konkretisering som handlar om trappstädning. Meningen är formulerad så 
att läsaren ska förstå vilken fördel den lilla, lätta och kompakta dammsuga
ren är i svåra städsituationer som trappstädning kan innebära. I Schw är me
ningarna dock mycket korta. De två första meningarna är dessutom inte 
fiillständiga då subjektet är utelämnat. Tar man med bilderna i resonemang
et kan den bild som hör samman med meningarna i exemplet sägas återge 
subjektet i bilden, nämligen produkten. 

Några meningar i Bt och Sv återfinns inte alls i motsvarande innehållsdel 
i Schw. Det är de meningar som handlar om dammbehållaren (Bt mening 
62, Sv 9-10), dammindikatom (Bt 60-61, Sv 29-30), dammsugarröret (Bt 
65, Sv 36-38) samt sladdvindan (Bt 69, Sv 39-41) som är utelämnade i 
Schw. Viss information som förmedlas i dessa meningar återfimis dock i ett 
annat avsnitt i Schw, nämligen i ett avsnitt med tekniska fakta som räknas 
upp i form av en lista. I följande exempel återges motsvarande avsnitt i Bt 
och Sv. Meningen ur Schw, exempel (65), återfinns i ett mer tekniskt av
snitt som utgör steg 5:2, Produktens prestanda, tekniska egenskaper. 

(63) Light aluminium tube with telescopic function that makes it easy to adjust 
the length as needed for using or storage (Z 1940). (Bt 65) 

(64) 12. Teleskoprör på Ζ 1940. Med hjälp av teleskopfunktionen anpassar du 
enkelt aluminiumrörets längd till den arbetshöjd som passar just dig allra 
bäst! Röret består av till 80% återvunnen aluminium. (Sv 36-38) 

(65) - Rasteiteleskoprohr. (Schw 11) 



6.6 Diskussion 
Analysen av produktbroschyrema har som nämndes i inledningen av kapit
let sj^at till att pröva parallellskrivningsmodellen på ett empiriskt underlag. 
Nedan diskuterar jag resultaten i relation till denna hypotetiska modell för 
flerspråkig textproduktion inom ett företag. Analysen har vidare syftat till 
att undersöka om och hur företagets kultur förmedlas i texterna. I kapitlets 
avslutande avsnitt relateras analysresultaten till företagskultur. Inlednings
vis resonerar jag kring bastextens och broschyremas funktion som interna 
och externa texter. 

6.6.1 Bastexten och produktbroschyrema som interna och 
externa texter 
De produktbroschyrer som har analyserats i kapitlet är texter riktade till ex
terna mottagare, det vill säga konsumenter i olika länder. Bastexten, som 
också har analyserats, är däremot i första hand ett internt material och har 
som syfte att marknadsföra produkten inom företaget. Den innehåller all 
infönnation om produkten som säljbolagen kan behöva för att lansera pro
dukten i det egna landet. Men den förmedlar inte bara information om pro
dukten utan också ett budskap och en image som gäller såväl den enskilda 
produkten som hela företaget och som företaget från centralt håll vill föra ut 
i koncernen. På så sätt kan man säga att bastexten är en typ av autokommu
nikation, det vill säga företagets kommunikation om sig själv med sig själv 
(jfr Johansen 1999:26 samt 2.4). Bastexten kommunicerar företagets image 
och kultur inåt i företaget och hjälper till att stärka kulturen mom företaget 
och i förlängningen också att föra den vidare till konsumenter. 

Såväl sändare som mottagare av bastexten finns inom företaget. Men 
även om mottagarna är interna är texten ändå primärt avsedd att presentera 
argument inriktade på att övertyga de externa mottagarna om produktens 
fördelar. Bastexten är därför samtidigt formulerad och utformad med exter
na mottagare i åtanke. De som reklambyrån och de inblandade från huvud
kontoret och anläggningen sett som de huvudsakliga mottagarna är alltså 
konsumentema. Detta gäller åtminstone för de delar som säljbolagen använt 
sig av i produktionen av den egna broschyren. Bastexten imiehåller även 
delar som är mindre konsumentinriktade och mer till för säljbolagens all
mänkunskap gällande till exempel dammsugare och miljön men även gäl
lande beskrivningar av konsumenten. 

6.6.2 Textanalysemas resultat relaterade till parallellskriv
ningsmodellen 
1 4.2 nämndes som något typiskt för de processer som parallellskrivnings
modellen beskriver att det inte föreligger någon källtext för de nya texterna. 



sluttextema, utan att det istället är ett gemensamt råmaterial som utgör un
derlaget. Detta råmaterial är inte avsett att översättas utan att ge idéer, vilket 
gör att författarna till sluttextema kan välja att ta med olika delar av råmate
rialet i sina texter (jfr figur 3, s. 62). I figur 16 illustreras hur de olika sälj-
bolagen har använt bastexten. 

Bastext Norge 

ÖsteiTike Österrike^ 1. Rubrik 
3. Produktens 
egenskaper Norge 

2. Hur produkten 
arbetats fram ^ 

Norge ^ 

^ 4. Produktens ^ 
fördelar, målgrupps-

V beskrivning v Sverige 
Norge ^—-
Danmark ^ 
Schweiz ^ 
Österrike 

5. Produktens 
design och 

^ funktion . 6. Fakta om 
dammsugare 
, i allmänhet, 

7. Fakta om 
dammsugare 
och miljön 

Sverige 'fk 
Norge 
Damnark 
Frankrike 
Schweiz 
ÖsteiTike 

Sverige 
Norge 

Danmark 
Frankrike 9. Tekniska fakta 

om produkten 

8. "33 Ν 
orsaker till att 

köpa produkten' 

Figur 16. Relationen mellan råmaterial och sluttexter i produktbroschyrmaterialet 

Som framgår av figuren är variationen stor mellan vad man tagit upp från 
bastextens innehåll i de olika sluttextema. Figuren visar vidare att det finns 
vissa delar av bastexten som inte är återgivna i någon av broschyrema, det 
vill säga del 4, 6 och 7, medan andra delar återges i flertalet broschyrer, se 
del 5, 8 och 9. Del 5 som innehåller konkret och infomiativ fakta om 
dairansugarens ftinktion och design samt del 9, som innehåller tekniska 
fakta, är de delar av bastexten som flest broschyrer har sitt ursprung i, som 
figuren visar. Del 8 innehåller konkreta argument lämpliga att använda i en 
produktbroschyr riktad till konsumenter. Del 1 och 3 återfinns enbart i den 
norska och österrikiska broschyren och del 2 enbart i den norska. 

Enligt figur 16, vilken alltså visar broschyremas förhållande till bastex
ten, återfinns den tydligaste skilhiaden mellan den norska och den schwei
ziska broschyren. No har hämtat idéer från fem av de nio innehållsdelama 



medan Schw hämtat idéer från endast en del. Även om No iimehåller en stor 
del av den infonnation som Bt förmedlar är det emellertid inte den norska 
som mest liknar bastexten vad gäller till exempel stil och layout. Det norska 
säljbolaget har tagit idéerna från bastexten men skrivit en ny, egen text ut
ifrån dessa idéer. Det är istället Öst som följer bastexten till största delen, 
och vissa meningar är översatta direkt från Bt. Följande exempel illustrerar 
skilhiaden mellan No och Öst i förhållande till Bt: 

(66) Clario takes on tough jobs such as cleaning up after your most loved pets. 
(Bt 22) 

(67) Der Clario kümmert sich um die härtesten Jobs - und räumt auch hinter Ih
rem liebsten Haustier gründlich auf. (Öst 7) 

(68) Hund er ingen hindring for et godt samarbeid med Electrolux Clario! (No 
12) 

I exemplen framgår att det österrikiska säljbolaget översatt meningen ur 
bastexten så nära och likvärdigt som möjligt. Meningen ur Öst bygger i 
stort på den engelska förutom att man betonar med gründlich och gör vissa 
andra naturliga språkliga anpassningar. I den norska meningen knuten till 
samma bild har däremot ett atmat tema fokuserats. Här har säljbolaget tagit 
fasta på och utgått ifrån hunden som finns på bilden i Bt i anslutning till 
texten. Här upprepas frasen er ingen hindring for et godt samarbeid med 
Electroha Clario, vilket är en retorisk strategi i den norska texten som inte 
finns i någon annan broschyr. I 6.5 jämfördes den svenska och den schwei
ziska broschyren i längre textavsnitt. Också derma kontrastering belyser de 
skilda sätt som säljbolagen använt bastexten på när de producerat sina egna 
broschyrer. 

För produktbroschyrema i analysen utgörs som vi sett råmaterialet av den 
bastext som producerats centralt på engelska och där information på olika 
nivåer presenterats för säljbolagen som ska lansera produkten. Den svenska 
kontaktpersonen nämnde vid intervjun att man ser på deima bastext som en 
slags referensbok och inspirationskälla för den egna lanseringen och för 
produktionen av den egna broschyren (jfr s. 94). Från centralt håll inom fö
retaget tvingar man inte säljbolagen att använda bastexten på något bestämt 
sätt och som framgått av analyserna i kapitlet har textproduktionsprocesser
na också resulterat i olika broschyrer där inte bara språket skiljer sig. I för
teckningen över det insamlade textmaterialet i tabell 3, s. 17, framgår att 
säljbolagen har producerat även andra texter rörande Clario. Av de olika 
typer av texter som producerats kring Clario, och som har bastexten som 
utgångspunkt, kan man konstatera att textproduktionsprocessema också 
käimetecknas av visst genreöverskridande eftersom processema resulterat i 
olika typer av texter. 

Resultaten av såväl enkäterna och intervjuerna som textanalyserna kan 
anses bekräfta den hypotetiska modell om flerspråkigt skrivande i ett före
tag som benämnts parallellskrivning. Vad som ger stöd åt parallellskriv-



ningshypotesen är för det första att sluttextema i modellen baseras på olika 
delar av råmaterialet vilket gör att relationen inte är given vare sig mellan 
råmaterialet och sluttextema eller sluttextema sinsemellan (jfr 4.2). Vissa 
säljbolag har använt stora delar av bastexten, vilket de gjort på ett varierat 
sätt. Andra har valt att skriva en betydligt friare text och endast plockat en
staka delar ur bastexten när de producerat broschyrema. För det andra har 
resultaten av textanalyserna i kapitlet visat att broschyrema skiljer sig åt vad 
gäller texttema, innehållsstmktur, stil och bilder. Som här framgått varierar 
relationen mellan varje enskild broschyr och bastexten liksom relationen 
mellan de olika broschyrema. 

Vad undersökningen också visat är att de mer fria textproduktionsproces
ser som parallellskrivning innebär är ett sätt att kringgå problemet med 
kulturbundna skillnader mellan olika länder inom en intemationell koncem 
av Electrolux typ och storlek. Bastexten, som den beskrivs i parallellskriv-
ningsmodellen, är ingen källtext som är tänkt att översättas eller kulturan-
passas utan fungerar som en inspirations- och informationskälla som ger 
idéer för marknadsföringen av produkten, vilket irmebär att kulturspecifika 
drag lätt kan läggas in i de olika sluttextema (jfr diskussionen av några un
dersökningar som behandlar översättningsproblematiken i broschyrer och 
tekniska texter i 6.1). 

6.6.3 Textanalysemas resultat relaterade till företagskultur 
Relaterar man de överensstämmande och åtskiljande dragen som framkom i 
analysema (jfr till exempel de kontrasterande textexemplen i 6.5) till det 
faktum att samtliga texter producerats inom ett och samma företag med en 
gemensam företagskultur kan denna diskussion tas något längre. Likheterna 
i broschyrema kan tillskrivas den gemensairmia företagskulturen. Hela un
dersökningen har ju genomförts inom ett företag och även om broschyrtex-
tema producerats på säljbolag i olika länder är det fortfarande ett och sam
ma företag. De texter som har analyserats i kapitlet berör dessutom en och 
samma produkt. Företagets kultur syns mer eller mindre tydligt i textema. 
Genom den gemensarmna bastexten har säljbolagen explicit tillgång till 
tankar om positionering, vammärkesstrategier och en gemensam företags
profil förmedlade från centralt håll. I enkätema som redovisades i 6.3 fram
går också att flertalet av säljbolagen sett bastexten som en resurs i framta
gandet av den egna broschyren. 

Att man från centralt håll lämnar till den lokala nivån att inom vissa ra
mar bestämma broschyremas utseende, innehåll och sätt att fraiTiföra ett 
budskap har inte enbart att göra med arbetsmtiner eller vad som är det ef
fektivaste sättet att arbeta. Det är också, och kanske snarare, ett utslag av 
företagskultur. I flera intervjuer har det påpekats att något som är typiskt för 
företaget är att vara lokal, informell och låta vissa beslut tas på lokal nivå. 
Exempelvis uttryckte den svenska kontaktpersonen detta som något typiskt 



för företaget (jfr s. 94). Samtidigt finns en önskan från centralt håll om att 
försäkra sig om att en gemensam företagsimage genomsyrar det material 
som kommer från företaget även på lokal nivå. Danunsugarchefen förklarar 
bastextens roll och säljbolagens uppgift så: "Mycket av det här ska gå näs
tan rakt in i den externa annonseringen också. De ska inte behöva ta nya 
bilder. De ska inte behöva fundera över budskapet i stort. Men de ska appli
cera det lokah på sitt eget språk" (De)."' Det som företaget vill stå för och 
den image som företaget önskar förmedla ska komma från centralt håll, där
emot ska tankarna och budskapen omsättas lokalt vilket till exempel kan 
innebära att producera texter på ett lokalt språk och att ta hänsyn till natio
nella traditioner eller en lokal företagskultur. 

Företagets status i de olika länderna skulle kuima vara en orsak till skill
nader i texterna. Men jag tolkar detta som ytterligare ett gemensamt drag av 
organisationskultur som genomsyrar broschyrerna. Flertalet av de intervju
ade kontaktpersonerna på säljbolagen framhöll att företagets status i det 
egna landet var hög. Likaså påpekade flera kontaktpersoner att företagets 
produkter har hög status i det egna landet. Det är också en inställning på 
central nivå att de egna produkterna är av hög kvalitet. Den generella upp
fattningen inom samtliga delar av företaget, såväl på huvudkontor som lo
kala säljbolag, är med andra ord att man tillverkar och säljer högstatuspro
dukter vilket förmedlas i broschyrerna. 

Likheterna kan således ses som ett uttryck för att en gemensam företags
kultur existerar över nationella gränser."® Även om Electrolux består av flera 
varumärken är målet att förmedla ett likartat budskap och en gemensam 
image, vilket fungerar i relativt homogena kulturer som de västeuropeiska 
och på en iiitemationaliserad marknad. 

Analyserna har också visat på olikheter i broschyrerna. Några av dessa 
skilhiader kan tolkas utifrån variationer på en mer lokal nivå, det vill säga 
en nationsnivå. Exempelvis finns olika traditioner på de nationella markna
derna och förväntningar på iimehållet i texter liknande de som analyserats 
här. Den svenska kontaktpersonen menar att det är viktigt att i Sverige be
tona att darmnsugaren är en luftrenare, att den är trygg och säker medan det 
i andra länder, där produkten inte är lika etablerad, är viktigare att betona 
mer grundläggande egenskaper som kan uppfattas som självklara i Sverige. 
Den norska kontaktpersonen påpekar bland annat att det finns skillnader i 
vad man fokuserar i den tekniska specificeringen av produkten. I Norden 
betonar man gärna miljön, luftkvalitet och produktens låga ljudnivå medan 
andra egenskaper anses vara självklara (jfr 6.3)."' De identifierade åtskiljan-

Samma citat förekommer i avsnitt 6.2.1, s. 88. 
Jfr de resultat om likheter i branschkultur tvärs över nationsgränser som Johansen 

(1999:402) kommer fram till. 
Brake, Walker & Walker (1995:154) ger ett exempel på kulturella skilhiader pä na

tionsnivå som kan få konsekvenser för ett företags produktsortiment och tillverkning. 
Exemplet gäller Electrolux och handlar om när företaget köpte upp det italienska Zanus-
si (vilket enligt chefstidningens redaktör skedde 1984) och genom köpet blev det största 



de dragen i broschyrerna kan alltså förklaras med de skilda förväntningar på 
produktbroschyrer likväl som på företaget som mottagarna av textema i oli
ka länder har. 

I sammanfattningen av analysresultaten kontrasterades den svenska bro
schyren med den schweiziska med hjälp av jämförelser av längre textav
snitt, jfr 6.5. Jämförelsen visade att det fmns skillnader mellan broschyrer
na. Karakteriserande drag i den svenska broschyren har gått att bekräfta ge
nom intervjun med den person som var ansvarig för den svenska broschy
ren, KpSv. Däremot finns inga motsvarande uppgifter att bekräfta analysre
sultaten med när det gäller den schweiziska broschyren. Jag vill ändå påstå 
att skillnadema säger något om varierande fömtsättningar i marknadsfö
ringen av produkten. I Sverige firms större resurser till att producera re
klammaterial genom att Electrolux har en lång tradition i landet och en stark 
marknadsposition. Företagets produkter är också väl kända för många 
svenskar. I andra länder har Electrolux trätt in på de lokala marknaderna 
ofta genom uppköp av andra redan etablerade företag. De uppköpta företa
gen har redan haft egna traditioner och egna produkter som sålt bra lokah, 
vilket gör att man skulle kunna tala om lokalt förankrade subkulturer. Hatch 
(2002) skriver: "Subkulturer som grundar sig på tidigare organisatoriska 
kopplingar firms ofta i organisationer som bildats genom sammanslagningar 
eller uppköp" (2002:260). För Electrolux som koncem är det viktigt att vara 
medveten om och ta hänsyn till att olika subkulturer kan förekomma. Sub
kulturer kan visa sig i skilda förutsättningar och resurser vad gäller mark
nadsföring, vilket far effekt på utformningen av konsumentbroschyrer. Det 
är rimligt att anta att den lokala företagskulturen i många länder inte är lika 
tydlig och väl etablerad som den som förekoiTuner i Sverige. 

I textproduktionsprocessen som omgav bastexten kan subkulturer också 
urskiljas på en aiman nivå. I processen samarbetade personer från huvud
kontorets danunsugaravdelning, från tillverkningsanläggningen samt från 
en extern reklambyrå. Det gemensanmia målet var en text om Clario men 
med de inblandade partemas varierande intressen och skilda kulturer låg 
fokus på olika håll. Subkulturema visade sig bland annat i diskussionerna 
av vissa formuleringar kring produktens egenskaper, se till exempel citatet 
ur intervjun med marknadsföraren på Electrolux på s. 111. Personerna på 
tillverkningsanläggningen var måna om att fa med relevant teknisk infor
mation, representanterna på dammsugaravdelningen talade om produktpo
sitionering medan reklambyrån stod för den mer kreativa delen av arbetet. 
Alla inblandade parter var engagerade i diskussionema och anförde sina 
egna intressen. Även om de skilda subkulturema i det här fallet inte föran-

vitvaruföretaget i Europa. Man antog att med ett mer enhetligt Europa skulle konsu
menter också vilja köpa samma typ av kylskåp. Men vad man fann var att konsumenter i 
norra Europa vill ha stora kylskåp eftersom de storhandlar en gång i veckan, medan kon
sumenter i Sydeuropa vill ha mindre kylskåp eftersom de handlar små volymer och ofta
re. För att möta dessa, och andra, skillnader i konsumenters efterfrågan runt om i Europa 
böljade man tillverka flera olika typer av kylskåp. 



ledde missförstånd eller konununikationssvårigheter kan jämförelser göras 
med Norlyks undersökning av ingenjörers och reklamskribenters skilda 
språkvärldar och kulturer (jfr Norlyk 1996, se även s. 33). 



7 Personaltidningar inom Electrolux 

Personaltidningar utgör en del av den interna kominunikationen inom före
taget där de anställda informeras om små och stora nyheter. Inom Electro
lux finns en mängd olika personaltidningar, Irån små tidningar på tillverk
ningsanläggningar och lokalkontor till större tidningar riktade till hela län
der. Det fiims också en koncemtäckande tidning. 

I detta kapitel undersöks några av dessa, såväl några lokala som den kon
cemtäckande tidningen. Liksom produktbroschyranalysen i det föregående 
kapitlet syftar analysen av personaltidningarna till att pröva parallellskriv-
nmgsmodellen på ett empiriskt material. Även här görs detta dels med hjälp 
av intervjuer som genomförts med personer som varit engagerade i till
komsten av de undersökta tidningarna, dels genom analyser av textemas 
textteman, innehållsstruktur, stil samt bilder. Jag kommer också att diskute
ra de likheter och skilhiader som framkommer av analyserna i förhållande 
till företagskultur och image. Kapitlet inleds med att några studier av perso-
nahidningar och pressmeddelanden behandlas. 

7.1 Inledning 
För verksamheter av varierande storlek firms olika mål med personaltid
ningar. Ett vanligt syfte är att de ska fiingera som en informationskanal för 
den interna organisationen. Information och nyheter kan genom tidningen 
förmedlas mellan olika nivåer av organisationen, mellan kolleger, avdel
ningar och kontor. Ett armat syfte för personaltidningarna kan vara att skapa 
en känsla av samhörighet mellan företagets anställda och därigenom stärka 
känslan av att tillhöra en gemenskap där alla arbetar mot samma mål. Tid
ningarna kan dessutom vara viktiga för upprätthållande och utvecklande av 
företagets kultur. Om personaltidningens syfte skriver Melin (2001) att den 
ska "stärka sammanhållning på arbetsplatsen, sprida bred och oriktad in
formation och öka käimedomen om företagets olika affärsområden, pro
dukter, tjänster, tillverkningsorter, marknader etc." (2001:1). 

Den interna informationen inom ett företag kan, förenklat beskrivet, för
medlas vertikalt, det vill säga uppifrån och ner från ledning och högre che
fer till lägre nivåer inom organisationen eller från lägre nivåer och uppåt. 
Informationen kan också förmedlas horisontellt mellan mäimiskor som be-
fmner sig på samma nivå inom organisationen (Kreps 1990:203ff)· En van
lig väg för informationen i personaltidningar är uppifrån och ner, då företa
gets ledning för ut nyheter och information till den övriga verksamheten och 
de anställda. Inom Electrolux finns det till exempel en chefstidning som 



fungerar som koncernledningens språkrör ut till den övriga organisationens 
chefer. För tidningar av mer lokal karaktär kan även den horisontella infor
mationsvägen vara vanlig, vilket är fallet då anställda på ett lokalkontor ge
nom personaltidningen far ta del av en kollegas arbete eller läsa om en ny
anställd. 

Svensk forskning om personaltidningar finns i begränsad omfattning, åt
minstone ur språkvetenskaplig synvinkel. Inom ramen for projektet "Texter 
i europeiska skrivsamhällen" (Gumiarsson 1994), där texter från olika pro
fessionella miljöer i Sverige, England och Tyskland studeras och analyse
ras, behandlar Levin (1997) och Sörlin (2000) bland annat personaltidning
ar. Levin gör en kvantitativ kontrastiv analys av ett antal texter från olika 
skrivmiljöer i de tre länderna. Hon undersöker sådant som hur texterna på
verkas av sin nänniljö (själva arbetsplatsen), det nationella mönstret (exem
pelvis den svenska skrivkulturen), det professionella området (till exempel 
bank) samt genre. Ett resultat av personaltidnmgsstudien var att tidningarna 
var mycket olika och att inga kulturella mönster kunde urskiljas (1997:84). 
Ett annat resultat var att valet av artiklar i tidningarna styrdes av nänniljöns 
organisation: "Den atmosfär som skapas och finns på varje arbetsplats, dvs. 
i varje nänniljö, verkar här vara viktigare än område eller nationalitet for 
vad man vill spegla i personaltidningen" (ibid:70). Sörlins studie är socio
lingvistisk och kvalitativ. Med utgångspunkt i intervjuer genomförda inom 
ovan nämnda projekt beskriver Sörlin skrivandet på de undersökta företa
gen. Ett syfte med studien är att jämföra synen på skrivande på företagen 
mellan områden och inom områden samt att söka kontextuella faktorer som 
kan förklara likheter och skillnader mellan företagens skriwerksamheter. 
(Se även Gunnarsson 2000.) 

Ett annat exempel på en studie av personaltidningar är Melin (2001). 
Studien fokuserar vilka grafiska normer och traditioner några personaltid
ningar följer. Många av de undersökta tidningarna visade sig vara veckotid-
nmgsliknande produkter. Melin skriver att tidningamas fonn till viss del 
blir viktigare än innehållet eftersom tidningamas många olika funktioner 
ska samsas i en gemensam och igenkäimbar produkt (2001:8). I övrigt be
handlas personaltidningar i svensk litteratur i handböcker eller läroböcker 
om kommunikationsvetenskap eller konmiunikation i organisationer (se till 
exempel Larsson 2001, Petersson & Petersson 1992, Strid 1999). 

Personaltidningar inom ett företag ska alltså dels informera anställda 
inom företaget om foretagsnyheter, dels skapa en vi-känsla inom företaget. 
Något gemensamt syfte for personaltidningar i allmänhet är det dock svårt 
att tala om. hiom större företag finns det dessutom ofta flera tidningar som 
riktar sig till olika grupper av anställda och täcker olika delar av företaget. 
Inte minst gäller detta for stora internationella koncemer som Electrolux, 
där varje personahidning har sitt specifika mål. 

Målen och fÖmtsättningama for de olika tidnmgama inom Electrolux va
rierar vilket de flesta intervjuerna vittnar om. Vid den första intervjun som 
gjordes på Electrolux beskrev den dåvarande chefen for daminsugaravdel-



ningen personaltidningssituationen inom företaget. Han förklarade att det 
fanns en koncemtäckande chefstidning skriven på engelska. Vad gäller öv
riga tidningar sade han så här: 

Men sen finns det dä på varje verksamhetsort en lokal på svenska då, eller franska, 
eller finska eller vad det nu kan vara. Så att, om vi säger ett bolag i Norge har na
turligtvis sin personaltidning, sin lilla personaltidning, på norska. Och då är den 
någon skrift kanske så här, som kommer en gång i veckan eller gång i månaden. 
(Dc) 

Redaktören för den tidning som riktar sig till anställda vid huvudkontoret i 
Stockholm, här kallad Stockholmstidningen, svarade så här på frågan om 
sin vetskap om andra tidningar inom koncernen; 

De skiljer sig väldigt mycket. [...] Men man ser också både ambitioner, forutsätt
ningar, det är ju totalt olika. [...] Vissa gör ju bara nyhetsblad, vissa gör stora i fyr
färg. Det är väl inga som kommer så här ofta som [Stockholmstidningen], de flesta 
kommer kanske en gång i månaden eller fyra gånger per år. Men de skiljer sig som 
sagt otroligt mycket. (RedSt) 

En heltäckande och enhetlig bild av företagets alla tidningar är med andra 
ord svår att fa. Men även om tidningamas egna mål, utformning och inne
håll bestäms av de enskilda redaktionerna finns från centralt håll tankar om 
att företagets kultur och ett koncembudskap ska genomsyra produktionerna. 
Dessa tankar finns formulerade i några företagsdokument, bland annat två 
dokument som kallas "Visions and Values" och "The Global Brief, i vilka 
koncernens gemensamma värderingar och framtidsvisioner finns samman
fattade. Där finns även formuleringar om hur företaget vill framställas bild-
och språkmässigt och hur företaget vill bli uppfattat i sin kommunikation. 
Dokumenten sprids och används intemt, bland annat till några av personal-
tidningsredaktörerna, men lämnas även till externa medarbetare såsom kon
sulter och reklambyråer som arbetar på uppdrag av Electrolux. 

En stor del av den interna och externa kommimikationen sköts från in
formationsavdelningen. Det är den som ser till att rätt bild av företaget för
medlas både inåt och utåt. Den interna informationen förmedlas genom in
terna informationskanaler såsom databaser, intranät och elektroniska ny
hetsbrev. Informationsavdelningen arrangerar även intervjuer, har hand om 
presskontakter och sköter det som kallas "co orate advertising", det vill 
säga fönnedlingen av koncembudskapet och den övergripande koncern-
kommunikationen. Avdelningen fungerar även som konsulter för övriga 
delar av koncernen vad gäller intern information. 

Författandet av pressmeddelanden är en viktig uppgift för ett större före
tags informationsavdehiing. Frandsen, Johansen & Nielsen (1997:237-238) 
diskuterar pressmeddelandets kommunikativa syfte. Huvudsyftet är att in-
fonnera medierna och offentligheten om något som avsändaren anser har 
nyhetsvärde. Några retoriska strategier för pressmeddelanden som de pekar 
på är bland annat typiska ord som understryker pressmeddelandets nyhets



värde eller ord som signalerar ett företags framgång eller tillväxt 
(ibid:248ff). De diskuterar även pressmeddelandenas rubriker som de menar 
kan vara av två olika typer: dels sådana som besvarar frågor som vem, vad, 
var, när och hur och som sammanfattar textens budskap, dels sådana som 
försöker fånga läsarens uppmärksamhet. Den första typen av rubrik är den 
mest trovärdiga och mest lämpade för seriösa nyheter. Vad gäller framställ
ningsformer i pressmeddelanden är den vanligaste formen beskrivande och 
förklarande, "hvor der kort og præcist informeres og redegøres for den be
givenhed eller situation, man ønsker at få omtalt" (ibid:249). Framställ
ningsformen för mer känsliga änuien karakteriseras av en mer argumente
rande fonn. Ytterligare en retorisk strategi för pressmeddelanden är avsak
naden av sändar- och adressatangivelser vilket kan minska pressmeddelan
denas trovärdighet. Å andra sidan kan förekomster av uttalanden eller mter-
vjuinslag med personlig prägel förhöja nyhetsvärdet. 

7.2 Analyserat material 
Eftersom det finns många olika tidningar inom Electrolux var det nödvän
digt att ställa upp ett antal urvalskriterier när materialinsamlingen skulle 
göras. Ett kriterium var att tidningarna skulle ha relativt kontinuerlig utgiv
ning: de skulle ha fliimits en längre tid och utkomma med jämna mellanrum 
minst tre till fyra gånger per år så att det fanns möjlighet för mig att prenu
merera på tidningarna under en avgränsad tidsperiod. Det andra kriteriet var 
att tidningarna skulle representera olika nivåer inom företaget, såväl kon
cern- och kontors- som anläggningsnivå, vilket skulle medföra att olika 
mottagargrupper kunde täckas. Ett tredje kriterium var att tidningsmaterialet 
skulle motsvara produktbroschyrmaterialet ifråga om nationalitet och språk. 
Dessa tre kriterier gick dock inte att förena helt. Jag valde att kompromissa 
på den tredje punkten och koncentrerade materialinsamlingen till de tid
ningar som uppfyllde kraven på kontinuitet och nivå inom företaget. 

För att fa en översikt av materialet gjorde jag inledningsvis en inventer
ing av samtliga tidningars innehåll. Avsikten med denna var att hitta ämnen 
som var gemensamma för ett antal artiklar för att fa ett jämförbart material 
att analysera. Ur inventeringen valde jag ut två större koncermiyheter som 
rapporterades i flera av tidningarna, då jag ansåg att chansen att mer än en 
tidning skulle rapportera om samina nyhet var större om jag valde en nyhet 
på koncemnivå än en mer lokal nyhet. Den ena av de koncemnyheter jag 
valde gäller det chefsbyte som ägde rum på Electrolux våren 1997.™ Artik
larna informerar om vart den avgående chefen ska ta vägen, vem den nye 
chefen är, vilken bakgrund han har och vilka visioner han har. Den andra 
gäller det omstruktureringsprogram som den nye vd:n presenterade kort ef-

Electrolux fick vid bolagsstämman i maj 2002 återigen en ny vd. Det chefsbyte som de 
analyserade artiklarna handlar om är dock det förra som ägde rum för fem år sedan. 



ter sitt tillträde. Omstruktureringarna innebar stora förändringar på flera håll 
i organisationen; till exempel planerades uppsägningar av omkring 12 000 
anställda, och 25 tillverkningsanläggningar och 50 lagerställen hotades av 
nedläggning. I artiklarna informeras om orsaker till omstruktureringarna 
och vilka effekter de skulle komma att fa för företaget. 

Sanmianlagt har sex tidningsartiklar valts ut för nännare analys, tre om 
chefsbytet och tre om omstruktureringen. Dessa är de som för första gången 
rapporterar om nyheten i tidningen. I det analyserade materialet ingår även 
de båda pressmeddelanden som ligger till grund för artiklarna och på så sätt 
utgör ett råmaterial till texterna. Dessa pressmeddelanden var det första 
material angående chefsbytet respektive omstruktureringsplanema som 
spreds både internt och externt och språket är därför engelska. En intervju 
som informationsavdelningen gjorde med den tillträdande chefen faims li
kaså att tillgå för intemredaktörema. Detta material har jag inte hafl tillgång 
till i analyserna. I materialinsamlingsfasen fick jag däremot tillgång till fler 
tidningar än de som analyseras här (se materialförteckningen i tabell 3, s. 
17). Anledningen till att inte alla tidningar finns representerade i textanaly
serna är att vissa inte behandlar de aktuella koncemnyhetema. 

I tabell 14 finns en förteckning över de analyserade textema. 

Tabell 14. Förteckning över analyserade personaltidningstexter 

Texttyp Text Språk Ämne Beteckning 

Råmaterial Pressmeddelande Engelska Ny vd Pr/ny 

Sluttexter Chefstidningen Engelska Ny vd Ct/ny 
Stockholmstidningen Svenska Ny vd St/ny 
V ästervikstidningen Svenska Ny vd V vik/ny 

Råmaterial Pressmeddelande Engelska Omstruktureringen Pr/om 

Sluttexter Chefstidningen Engelska Omstruktureringen Ct/om 
Stockholmstidningen Svenska Omstruktureringen St/om 
Englandstidningen Engelska Om struktureringen Eng/om 

Som framgår av tabellen rapporteras chefsbytet i Chefstidningen, Stock
holmstidningen samt Västervikstidningen, det vill säga enbart i de tidningar 
som produceras i Sverige. Nyheten om omstniktureringsplanema rapporte
ras i Chefstidningen, Stockholmstidningen samt Englandstidningen. Att inte 
alla tidningar i mitt material rapporterar om dessa båda nyheter kan bero på 
olika omständigheter. En kan vara att nyheterna fönnedlades till de anställ
da genom andra informationsvägar. Detta gällde till exempel för personal
tidningen från Frankrike, där ett brev från den avgående respektive till
trädande vd:n publicerades. Chefstidningen rapporterar de flesta stora ny
heter som gäller koncemnivån. Även Stockholmstidningen innehåller ofta 
koncerimyheter eftersom den skrivs och distribueras på huvudkontoret där 
koncernledningen har sin arbetsplats. Att Englandstidningen rapporterar om 



omstruktureringama beror framfor allt på att en tillverkiiingsanläggnmg i 
England skulle komma att drabbas av nedläggning som en effekt av de pla
nerade förändringarna. 

I avsnitten nedan redogör jag närmare först for pressmeddelandena och 
sedan for de tidningar som ingår i textanalyserna. Jag beskriver tidningamas 
mål, innehåll, layout, mottagare samt arbetsmetoder vid tidningamas till
komstprocess." 

7.2.1 Pressmeddelanden 
Pressmeddelandena skrivs på svenska och engelska på informationsavdel
ningen. Textema förmedlar nyheter och händelser inom koncemen både 
externt till media och press och internt till exempelvis tidningsredaktörer. 
Textemas syfte är att kortfattat informera om det mest relevanta om ett 
ämne. Chefen för intemkommunikation beskrev i ett samtal hur infonnatio-
nen om chefsbytet och omstruktureringen förmedlades. Nyheterna måste 
spridas snabbt och därför var den första information som sändes ut den
samma både intemt och externt och skriven på engelska. Intemt sändes 
pressmeddelandena ut genom ett elektroniskt nyhetsbrev, vilket tidningsre-
daktörema mnt om i koncemen har tillgång till. Det är detta första press
meddelande som de analyserade artiklama delvis bygger på. 

I tabell 15 finns en översikt över antal ord, antal grafiska meningar samt 
antal ord per mening i de analyserade pressmeddelandena. 

Tabell 15. Antal ord och grafiska meningar i pressmeddelandena 

Pr/ny Pr/om 

Antal ord 133 226 

Antal GM 12 11 
Antal ord per GM 11 21 

Pressmeddelandet som handlar om omstruktureringen, Pr/om, består av fler 
ord än pressmeddelandet som rör chefsbytet. Pr/ny. Däremot iimehåller 
Pr/om en mening mindre än Pr/ny, vilket gör att antalet ord per mening blir 
relativt hög i Pr/om, nämligen 21 ord per mening. Siffrorna är avmndade till 
näniiaste heltal. 

Uppgifterna bygger på intervjuer gjorda främst under 1997. Några enstaka intervjuer 
har gjorts senare. Vissa uppgifter bygger dessutom på ett kompletterande telefonsamtal 
med chefen för intemkommunikation. Eftersom rutiner och arbetsmetoder förändras och 
nya personer kommer till, är vissa uppgifter inte aktuella idag. 



7.2.2 Personaltidningar 
De artiklar som analyseras närmare i kapitlet är, som tidigare nämnts ovan, 
hämtade ur Chefstidningen, Stockholmstidningen, Västervikstidningen samt 
Englandstidningen. Tabell 16 ger en översikt över antal ord, meningar och 
bilder samt antal ord per mening i texterna. Siffrorna är avrundade till när
maste heltal. För förtydliganden av textemas beteckningar, se tabell 14, s. 
152. 

Tabell 16. Antal ord, grafiska meningar och bilder i personaltidningsartiklama 

Ct/ny St/ny Vvik/ny Ct/om St/om Eng/om 

Antal ord 443 589 46 748 467 369 

Antal GM 21 38 4 47 27 19 

Antal ord per GM 21 16 12 16 17 19 

Antal bilder 2 1 - 1 1 -

Artiklarna som behandlar omstruktureringsprogrammet innehåller något fler 
meningar och ett något större antal ord totah jämfört med texterna om ny 
vd. Mellan texterna om ny vd finns en något större spridning vad gäller an
talet ord, antalet meningar samt antalet ord per mening. Vvik/ny avviker 
från samtliga texter eftersom den består av endast fyra grafiska meningar, 
vilket gör att den snarare kan kallas notis än artikel. I texterna om omstruk
tureringarna är fordelningen något mer jämn. En förklaring till denna skill
nad kan vara att vad man rapporterar om den nye vd:n är relativt valfritt och 
styrt av redaktörens önskan om vad läsarna ska fa veta, medan det fmns fler 
mer eller mindre obligatoriska uppgifter som måste tas med när man infor
merar om de stora forändringar som omstruktureringarna skulle komma att 
innebära for foretaget. 

I de följande avsnitten beskrivs var och en av de tidningar som de analy
serade texterna ingår i. 

7.2.2.1 Chefstidningen" 

Chefstidningen är koncernledningens informationskanal och går ut till 
3 000-4 000 chefer i olika länder inom koncemen, det vill säga till omkring 
40 länder i alla världsdelar. Den är den enda globalt täckande publikationen 
inom koncemen, fömtom ett elektroniskt nyhetsbrev som utkommer två 
gånger i veckan. Tidningen produceras på huvudkontorets infomiationsav-
debiing, skrivs bara på engelska och ska täcka alla produktlinjer. Den ska 

" Uppgifterna bygger på två intervjuer med chefstidningens dåvarande redaktör (RedCtl 
och RedCt2). I en annan intervju beskrev chefen för intemkommunikation (Ik) hur situ
ationen ser ut idag. Tidigare fanns tre nyhetskanaler, varav chefstidningen var en och 
huvudkontorets tidning en annan. Numera har man gått över till att enbart fonnedla in
terna nyheter genom en kanal, ett intranätsystem. 



vara seriös, saklig, informativ, rak och positiv utan att skryta och det finns 
höga krav på layout och design. 

Tidningen ges ut sex gånger per år och ska omfatta högst 24 sidor. Inne
hållet planeras för ett år i taget, utifrån ett möte med koncernchefen där ak
tivitetsplanen för året gås igenom och ett antal viktiga budskap urskiljs. Tre 
till fyra teman väljs ut per år, till exempel marknadsföring. Dessa temaav
snitt blandas sedan med kortare notiser och nyheter. Innehållet styrs av vad 
koncemstaben vill att medarbetarna på chefsnivå ska veta. Artiklarna ska 
vara lätta att läsa vilket man försöker uppnå genom att göra dem korta och 
sätta in faktarutor och bilder. Ett återkormnande avsnitt i tidningen är 
Around the world, vilket handlar om vad som händer på andra kontinenter 
och i andra länder. Idéer till artiklarna kommer från olika håll både inom 
och utanför företaget och underlagen till artiklarna kan vara både muntliga 
och skriftliga. Redaktören berättade att det är vanligt att hon utgår ifrån ett 
utkast eller en kortare text som någon amian skrivit och som hon själv ar
betar om. 

Så då kan det vara att man får ett pm som någon har skrivit för ett annat samman
hang, kanske för en konferens eller möte eller så, och då använder jag det som un
derlag när jag skriver sen. Jag använder kanske aldrig hela, men man kan, det är ju 
bekvämt att använda ett sånt pm, för då har man ju intervjupersonens eget ordval 
där till exempel. Då vet man att man inte är helt ute och cyklar, man vet att man 
tagit från deras text och så är det vad de själva skrivit. Så att då kanske jag bara 
bygger på med en klatschig ingress eller nånting och ger det ett logiskt samman
hang och använder delar eller bitar av det. Så det händer mycket ofta. (RedCtl) 

Hur arbetsprocessen med tidningen går till beskrev redaktören på följande 
sätt: 

Tidigare så har jag jobbat helt ensain bara mot min chef, men vi börjar här nu på 
vår enhet att mer och mer köra teamarbete så det kan hända att vi till exempel har 
då brainstomiing. Då säger vi då att, ja, nu ska vi då ha ett nummer av [Chefstid
ningen] som ska handla om "product passion", och då sitter vi runt det här bordet 
en timme eller två och så får alla tänka på det här temat och så får vi se då vad som 
kommer fram. Så det blir mer och mer åt det hållet, så vi försöker stimulera avdel
ningen [informationsavdehiingen] att det är deras tidning. Det kan också hända att 
jag har infonnella samtal med andra stabschefer här i huset, ekonomi, teknik eller 
vad det nu är. Och jag säger 'vad skulle du vilja att vi speglar i det kommande 
numret?'. Så tar jag in tips. Det hänger väldigt mycket på att man hänger med på 
konferenser och hör vad som pågår i koncernen för att fiska upp rätt ämne så att 
det känns att det hänger ihop. Det är väldigt viktigt för oss. (RedCtl) 

Många reportage görs av redaktören själv, men oftast när det gäller reporta
ge om utlandskontor eller intervjuer med chefer i andra länder anlitas exter
na frilansjournalister. Frilansjoumalistema känner koncernen väl och far 
skrivuppdrag av redaktören i fonn av noggramia beskrivningar av temat, 
temats syfte och fokus och artikelns ungefarliga längd. Demia information 
ges i en "brief. Journalisterna förses också med ett grundläggande material 
för att de ska fa en uppfattning om koncernen, till exempel årsredovisning-



en, miljöårsredovisningen eller något annat för uppdraget viktigt koncern-
dokument. Ibland far de även ett eller flera gainla nummer av tidningen. 
Viktigast är dock den personliga kontakten. Texterna som skrivs av de ex
terna journalisterna ska godkännas av redaktören, den intervjuade personen 
och till sist av informationschefen, som också är huvudansvarig för tidning
en. Redaktören menar att det är bra med en variation av skribenter för att fa 
en bredd på stilen eftersom det är en global publik man ska nå. 

Artiklarna visar ofta goda exempel på hur man framgångsrikt löst olika 
problem inom koncernen. Tanken är att även andra ska fa inspiration av 
dessa till egna konstruktiva lösningar. Däremot finns inget utrymme för 
"corporate bragging", som redaktören uttrycker det. Tidningens uppgift är 
att ena koncernen och hjälpa till i en positiv process, att knyta ihop bolagen 
eftersom de är globalt utspridda och vet lite om varandra. Tidningen ska 
vara ett redskap i integreringsarbetet mellan olika koncemenheter; den ska 
binda ihop koncernen och människorna inom den samt avspegla företagets 
visioner. Ett mål för tidningen är att fönnedla en positiv bild av företaget 
och dess verksamhet. Ett sådant positivt budskap förekommer i artikeln om 
omstruktureringen som konmier att analyseras i 7.3. Ämnet som artikeln 
behandlade var allvarligt och iimebar för många ett negativt besked efter
som omstruktureringen bland aimat skulle komma att medföra uppsägning
ar. Men att förändringarna i förlängningen innebär en positiv effekt för fö
retaget förmedlas i artikeln genom ett citat från intervjun med vd:n: "So 
what of the future? Is the CEO pessimistic or optimistic? I am very opti
mistic" (Ct/om mening 22-24). 

Det ställs höga språkliga krav på Chefstidningen: "Den ligger någonstans 
mellan Stockholmstidningen och årsredovisningen, det är fortfarande rätt 
noga att den uttrycker precis det vi vill säga", säger redaktören. De artiklar 
som skrivs av någon med armat modersmål än engelska lämnas in för 
språkgranskning till en extern översättare i Stockholm eller skickas till 
journalister i England eller USA. Den engelska man använder ska varken 
vara brittisk eller amerikansk utan något slags mellanting; redaktören kallar 
detta "Midatlantic-engelska". 

Tidningen är tryckt i farg i ett format något mindre än A4. Bilderna är 
ofta foton av de människor som artiklarna och notiserna handlar om. Van
ligt är också att det förekoimner bilder på maskiner och produkter som tex-
tema aktualiserar. Bilderna är av hög kvalitet och är ofta tagna av en profes
sionell fotograf Ibland förekommer även tecknade illustrationer. I rubriker
na varierar både typsnitt och farg. Rubrikerna har ofta två olika typsnitt för 
att exempelvis markera en del av nibriken. 

I textanalyserna i avsnitt 7.3 ingår två artiklar ur Chefstidningen. 



Ί.2.2.2 Stockholmstidningen" 

Tidningen riktar sig till anställda vid huvudkontoret i Stockholm och skrivs 
på svenska. Den utkommer varje fredag och placeras i tidningsställ runt om 
på kontoret där de anställda far hämta sitt exemplar. Tidningen är inte pro
duktlinjespecifik utan riktar sig till anställda inom samtliga områden på hu
vudkontoret. Den har omkring 1 800 läsare, varav 1 000 arbetar på kontoret 
och resten är andra läsare (såsom andra kontor i landet och pensionerade 
medarbetare). Den är den äldsta personaltidningen inom Electrolux och har 
furmits med varierat utseende sedan 1940. 

Grunderna till artiklarna i tidningen hämtas från olika håll. Ibland utgår 
man direkt från ett pressmeddelande skrivet på engelska och gör sedan vissa 
omarbetningar och översättningar. De gånger en översättnmg krävs gör an
tingen redaktören den själv eller kontaktar informationsavdelningen och ber 
om hjälp eller far en färdig översättning. I andra fall bygger artiklarna på 
intervjuer, annonser, personal- och foreningsnytt eller en intern nyhetsdata
bas. Artiklarna ska vara informerande, okomplicerade, sakliga och positiva. 
I varje nummer ska ett eller två längre reportage firmas med. 1 övrigt inne
håller tidningen kortare notiser och annonser. Redaktören sade så här när 
hon berättade hur hon gick tillväga infor ett särskilt reportage: 

Det var en liten ceremoni. Det var vd och styrelseordförande [...]. Så då fick jag 
kuta ner och så fick jag en pressrelease som jag fick titta på och utgå ifrån. Och så 
lyssnade jag och pratade lite med folk. [...] Sen är det, ja det har varit en pubkväll 
och så har vi en massa föreningar, fiskeklubben, idrottsföreningen. Sånt ska alltid 
med också, och småannonser. Och sen är det platsannonser. (RedSt) 

Innehållet i tidningen är relativt traditionsstyrt. Vissa inslag förväntas finnas 
med i varje nuininer på en bestämd plats, till exempel lunclirestaurangens 
matsedel och föreningsnytt. Tidningen är huvudsakligen lokalt präglad, man 
skriver om det som händer inom Stockliolmskontoret, men också större 
koncenmyheter rapporteras, såsom chefsbytet och omstruktureringen. Även 
om tidningen riktar sig till kontorets anställda och fungerar som ett kom
munikationsmedel mellan de anställda står koncernens ledning bakom tid
ningen och därför är imiehållet delvis styrt. Redaktören har ett relativt fritt 
jobb att välja vad som ska ingå i varje nummer, samtidigt som hon har an
svar inför koncernledningen. Hon förklarar detta på följande sätt: 

Ja, det är ju en personaltidning, det är ju inte en objektiv dagstidning [...] för det är 
ju en tidning som ledningen står bakom på ett sätt, även om personalen får komma 
till tals. Du måste ju hela tiden gå en balansgång om vad du kan skriva och vad du 
inte kan skriva. (RedSt) 

Tidningen trycks i A5-fonnat och i svartvitt. Den imiehåller enkla amatör
foton av de människor artiklarna handlar om. Ofta avbildar fotona mämii-

Uppgifterna bygger på inteiyju med tidningens redaktör (RedSt). Som nämndes i fot
not 52 (jfr s. 154) har Stockholmstidningen nu lagts ned och ersatts av ett intranät. 



skor som utför sitt jobb. I rubrikerna varieras kursiv och fet stil och storle
ken på typsnittet. I vissa mellanrubriker förekommer ett annat typsnitt i rak 
eller kursiv stil. 

Två artiklar ur Stockholmstidningen ingår i textanalysen. 

7.2.2.3 Västervikstidningen'' 

I policydokumentet för Västerviksanläggningens personaltidning står for
mulerat att tidningen ska vara "husbondens röst" vid Electrolux dammsu-
garanläggning i Västervik. Genom tidningen förmedlar platschefen och led
ningsgruppen företagsnyheter och kommentarer till anläggningens anställ
da. Tidningen fimgerar även som platschefens kanal för information om 
Västerviksanläggnmgen till koncernledningen, till säljbolag i Sverige och 
utomlands samt till andra Electroluxkolleger i Sverige. Tidningens ambition 
är att samtliga avdelningar ska finnas representerade i varje utgåva. Vid ti
den för intervjun utkom tidningen med sex utgåvor årligen; tre på våren och 
tre på hösten. Den sänds med posten hem till varje medarbetares bostad för 
att alla ska fa varje utgåva av tidningen. En aiman tanke med denna distri
butionsform är att medarbetarna lättare ska kunna informera anhöriga, vän
ner och bekanta om företaget och den egna arbetsplatsen. 

Tidningen består av tre A4-blad som viks upp två gånger likt en 
broschyr. När tidningen är uppvikt helt är således tre sidor uppfällda samti
digt. På framsidan firms en eller ett par artiklar som antingen far plats i sin 
helhet eller fortsätter inne i tidningen. I varje nummer har anläggningens 
platschef ordet på framsidan. På omslaget firms också en spalt med kortare 
notiser. Tidningen är tryckt i svartvitt fömtom tidningens logotyp som är 
blå. I förhållande till det relativt lilla formatet innehåller tidningen många 
foton. Fotografierna föreställer utställningar, besök, utflykter, evenemang 
eller avbildar mäimiskor som arbetar vid anläggningen. 

I textanalysen ingår en artikel ur Västervikstidningen. 

7.2.2.4 Englandstidningen 

Om den engelska personaltidningen fmns inte lika mycket information som 
om de övriga tidningarna då jag inte har hafl möjlighet att intervjua redaktö
ren för Englandstidningen. Redaktören för Chefstidningen talade dock om 
den engelska och menade att det är en informativ tidning av hög kvalitet 
som når läsare i hela England. 

Englandstidningen kan liknas vid en veckotidning i format och layout. 
Den är av A3-storlek och trycks på blankt papper i fyrfärg. Den har stora 
rubriker av varierande typsnitt och irmehåller många bilder och tecknade 

Uppgifterna bygger på intervjuer med tidningens dåvarande redaktör (RedVvik) och 
den frilansande journalist som vid tiden for materialinsamlingen skrev artiklarna 
(FjVvik). 



figurer. Rubrikerna utgörs ofta av ordlekar som ska fanga läsarens intresse. 
Den innehåller både längre artiklar och små notiser av personlig karaktär. 
Ofta porträtteras någon person som är intressant på något sätt, till exempel 
har en annorlunda hobby. Exempelvis skrivs i ett numiner fi-ån juni 1998 
om en man anställd vid en tillverkningsanläggning för spisar i Spennymoor 
vars dröm om att lära sig spela saxofon gått i uppfyllelse. Personporträttet 
iimehåller en intervju med mannen och det finns ett foto på honom där han 
spelar på sin saxofon. Rubriken lyder: Dave is sax mad! Employee hits a 
high note by fulfilling lifelong ambition. 

I textanalysen ingår en artikel ur Englandstidningen. 

7.3 Resultat av textanalyser 
I detta avsnitt redovisas resultaten av personaltidningsanalysema. Här, lik
som i analysen av produktbroschyrema, jämförs texterna på olika språkliga 
nivåer. 

7.3.1 Textteman 
De analyserade tidningstextema rör, som tidigare nämnts, dels Electrolux 
chefsbyte våren 1997, dels det omstruktureringsprogram som den nye vd:n 
presenterade samma år. De handlar följaktligen i huvudsak om antingen en 
person, den nye vd:n, eller ett företag, Electrolux. Kategorierna Konsument 
och Produkt förekommer inte i personaltidningstextema och redovisas där
för inte i denna analys. Underkategorin Helhetsfokus redovisas nännare i 
stilanalysen i 7.3.3. Analysmetoden beskrevs i 5.1.1.1 och analysmodellen 
återfmns i figur 5, s. 70. 

7.3.1.1 Analys 

Nedan redovisas och exemplifieras de förekomster av Person, Företag och 
Övrigt som identifierats i texterna: först i texterna om ny vd och därefter i 
texterna om omstruktureringen. 

I tabell 17 visas fördelningen av textteman och indelningen i undergrup
per i texter om ny. Ser man till det totala antalet textteman i texter om ny vd 
har den allra största delen klassificerats till kategorin Person. Sammanlagt 
46 förekomster av kategorin Person och 25 förekomster av Företag har 
identifierats. Som framgår av tabellen hör åtta textteman av 12 i Pr/ny till 
kategorin Person, vilka har klassificerats till Helhetsfokus, medan inga fö
rekomster av kategorin Företag förekoimner. Fyra textteman hör till katego
rin Övrigt. 



Tabell 17. Förekomster av textteman och undergrupper i personaltidningarna: texter om 
ny vd 

Kategori Underkategori Pr/ny Ct/ny St/ny Vvik/ny Totalt 

Person Helhetsfokus 8 11 15 1 35 
Delfokus 

Privat - - 4 - 4 

Egenskap - - 1 - 1 

Jobb - 2 4 - 6 

Företag Helhetsfokus - 2 2 - 4 
Delfokus 

Del av företaget - 4 11 3 18 

Brans chanknytning - 2 1 - 3 

Övrigt 4 - - - 4 

Totalt 12 21 38 4 75 

Ct/ny och St/ny innehåller något fler textteman tillhörande Person än Före
tag. Dessa två texter bygger sannolikt förutom på pressmeddelandet även på 
intervjim med den nye vd;n som gjordes av informationsavdelningen (se 
7.2). I Vvik/ny har tre av textens totalt fyra textteman klassificerats till ka
tegorin Företag och endast en förekomst av Person har identifierats. Texten 
i Vvik informerar endast om det nödvändigaste kring händelsen. Här ges 
således ingen infonnation om den nye vd:n, förutom hans namn, och inte 
heller finns här något uttalande från den nye vd:n som skulle kunna ha 
hämtats från någon intervju. 

De underkategorier som omnänmer en del av personen, Person/Delfokus, 
förekommer till största del i St/ny. Bland dessa är Delfokus/Jobb och Del
fokus/Privat vanligast. Till Delfokus/Jobb hör sådana textteman som har 
jobbrelaterat iimehåll ur personens perspektiv, det vill säga sådana teman 
som syftar på jobbet. Ett exempel på det är följande: 

(69) Att ta det här jobbet är en utmaning. (St/ny 28) 

I texterna forekommer även teman som handlar om något privat relaterat till 
huvudpersonen. Textteman tillhörande kategorin Delfokus/Privat syftar på 
huvudpersonens familj, fritidsintressen eller annat som gäller privata ange
lägenheter. De förekomster som har noterats finns i St/ny i en särskild fakta
ruta i anslutning till löptexten: 

(70) Bostad: I Drottningholm. Familj: Gift och två barn. (St/ny 33-34) 

Kategorin Delfokus/Egenskap avser sådana textteman som omtalar en egen
skap hos huvudpersonen, i vissa fall med anknytning till arbetet, som i föl
jande exempel som är en mbrik i St/ny: 



(71) Entusiastisk och charmig (St/ny 11 ) 

Till kategorin Företag/Delfokus hör sådana textteman som rör någon del av 
företaget. I texterna om ny vd handlar dessa i flera fall om andra personer 
än vd:n, exempelvis den avgående vd:n: 

(72) Leif Johansson has been appointed President and Group Chief Executive at 
Volvo[...](Ct/ny2) 

Antalet svårbedömda fall har inte varit många, men ändå tillräckligt många 
för att en kategori kallad Övrigt ska ingå i modellen. Kategorin Övrigt iime-
håller helt disparata textteman. Majoriteten av de förekomster som klassifi
cerats hit utgörs av infonnation av metatextuell karaktär, såsom vart läsare 
kan vända sig for mer information. Några meningar i pressmeddelandena 
innehåller någon rad med information om ort och datum. I dessa meningar 
finns inte något explicit tema och det handlar heller inte uttryckligen om 
personen, företaget, konsumenten eller produkten. Ett exempel på kategorin 
Övrigt är följande mening ur Pr/ny: 

(73) For more information, please call the Electrolux Press Hotline at [...] (Pr/ny 
11) 

Hur texttemafördelningen i texter som handlar om omstruktureringen ser ut 
redovisas i tabell 18. 

Tabell 18. Förekomster av textteman och undergmpper i personaltidningarna: texter om 
omstruktureringen 

Kategori Underkategori Pr/om Ct/om St/om Eng/om Totalt 

Person Helhetsfokus - 6 2 2 10 
Delfokus - - - - -

Företag Hellietsfokus 5 7 2 5 19 
Delfokus 

Del av föret. 4 25 21 10 60 

Branschankn. - 2 2 3 7 

Övrigt 2 6 - - 8 

Totalt 11 46 27 20 104 

Fördeklingen av textteman i texter om omstruktureringen är omvänd jäm
fört med texter om ny vd. I samtliga texter om omstruktureringsprogrammet 
har majoriteten av texttemana klassificerats till kategorin Företag. Så många 
som 86 av totalt 104 textteman hör till Företag. Den nyhet som pressmed
delandet fömiedlar rör en förändring inom företaget och därför är företaget i 
fokus i de flesta meningarna. Framför allt är detta tydligt i St/om, där 25 av 
27 teman tillhör Företag. 10 teman har klassificerats som Person. Av dessa 
hör samtliga till Helhetsfokus varför kategorin Delfokus inte specificeras i 



tabellen. Återstoden har klassificerats till kategorin Övrigt. Dessa meningar 
innehåller metaspråklig information 

Inom Företag/Delfokus har störst antal textteman klassificerats som Del 
av företaget. Att det är så många förekomster av denna kategori är inte helt 
oväntat. Texterna handlar om en händelse inom företaget som berör olika 
avdelningar, anläggningar och kontor inom företaget. Texterna handlar även 
om orsaker bakom åtgärderna vilket för med sig textteman som rör en sär
skild del av företaget. De textteman som rör själva omstruktureringen har 
också förts till denna kategori. Ett exempel på kategorin Del av företag är 
följande; 

(74) 25 fabriker och 50 lagerställen ska läggas ned [...]. (St/oni 3) 

Till Företag/Delfokus hör även underkategorin Branschanknytning, som 
täcker meningar där texttemat handlar om den bransch som företaget verkar 
inom, det vill säga branschen i stort, se följande exempel: 

(75) No business can survive spending more than it earns [...]. (Ct/om 7) 

(76) Men de senaste trenderna på globala marknader [...]. (St/om 20) 

7.3.1.2 Jämförelser 

När sluttextema jämförs med råmaterialet fi-amgår att samtliga texter, såväl 
texterna om ny vd som texterna om omstruktureringsprogrammet, följer 
samma mönster som pressmeddelandena vad gäller fördelningen av textte
man. Som konstaterats har majoriteten av antalet textteman i texter om ny 
vd klassificerats till kategorin Person medan texter om omstrukturerings
programmet har flest textteman tillhörande kategorin Företag. Ett undantag 
utgör Vvik/ny. Vvik/ny avviker från mönstret genom att den innehåller fler 
textteman tillhörande Företag trots att texten handlar om chefsbytet. Denna 
text är mycket kortfattad och innehåller endast fyra grafiska meningar. Tre 
av meningarna utgår inte ifrån den nye vd:n utan ifrån själva händelsen 
chefsbytet och dessa teman hör till kategorin Företag/Del av företaget. Tid
ningens lokala mål och innehåll fi-amhölls i intervjun med den frilansande 
journalisten som skriver artiklarna i tidningen. Ett mål är att vara 
"husbondens röst" vid Västerviksanläggningen. Det betyder att tidningen 
ska förmedla vad platschefen anser vara relevant för de anställda vid an
läggningen, vilket oftast är lokala nyheter. 

Av de teman som fokuserar personen hör den största delen till kategorin 
Helhetsfokus, och den nye vd:n oinnämns därvid oftast med egennairinet 
eller med pronomen. Kategorin Person/Delfokus med underkategoriema 
Privat, Egenskap och Jobb finns främst i St/ny. Delfokus/Jobb förekommer 
även i två meningar i Ct. Förklaringen till detta kan vara att de artiklar som 
analyseras här är de som för första gången informerar om den person som 
ska ta över chefsposten och att informationen därför främst fokuseras på 



yrkesrelaterade fakta. Här kan också nämiias att en artikel i Stockholmstid
ningen publicerad ett par månader efter chefsbytet iimehåller mer personlig 
iiifonnation om den nye vd:n och således ett flertal textteman som vid ana
lys skulle klassificerats som Person/Delfokus. 

Att inga förekomster av kategorienra Konsument har identifierats är inte 
oväntat. Personaltidningarna är inte riktade till konsumenter, utan till an
ställda inom företaget, och de ämnen som artiklarna fokuserar är inte kon-
sumentinriktade. Detsamma gäller för kategorin Produkt. Det finns inga re
ferenser till någon specifik produkt i texterna utan det är mer övergripande 
ämnen på koncemnivå som artiklarna behandlar. 

Analyserna visar att pressmeddelandena utgjort ett råmaterial, det vill 
säga en grund till artiklama. Detta kan utläsas av fördelningen av textteman 
i tabell 17 och tabell 18. Av tabellerna framgår även att de båda pressmed
delandena är de mest renodlade texterna vad gäller fördelningen av textte
man. Men i såväl personaltidningsartiklama om ny vd som omstrukture
ringen har tillägg gjorts, och det är främst i dessa tillägg som texttemavaria-
tionen mellan sluttextema visar sig. 

7.3.2 Innehållsstruktur 
I detta avsnitt undersöks personaltidningstextemas övergripande innehålls
struktur. Metoderna för analysen redogjorde jag för i 5.1.2.1. Analysmo
dellerna återfirms i figur 7, s. 77, respektive figur 8, s. 77. 

7.3.2.1 Analys 

Först diskuteras texter om chefsbytet och därefter texter om omstrukture-
ringsplanema. Tabell 19 visar en översikt över vilka drag och steg som fö
rekommer i texter som handlar om ny vd. 

Tabell 19. Förekomster av drag och steg i personaltidningarna: texter om ny vd 

Drag-Steg Benänmingar Förekoimner i 

Drag 1 

Drag 2 

Introducera/presentera äiiinet 

Presentera avgående vd 

Pr, Ct, St, Vvik 

Pr, Ct, St, Vvik 

Drag 3 
Steg 1 
Steg 2 

Presentera ny vd 
Yrkesmässig bakgrund 
Privat 

Pr, Ct, St, Vvik 
Ct, St 

Drag 4 
Stegl 
Steg 2 

Beskriva ny vd:s syn på jobbet 
Erbjudandet 
Företagets styrka 

St 
Ct, St 

Övrigt Pr, Ct, Vvik 



Som framgår av tabell 19 innehåller samtliga texter rörande ny vd det intro
ducerande draget. I Pr och Ct innehåller mbriken såväl den nye vd:ns namn 
som företagets nainn. I St och Vvik är emellertid rubrikerna mindre expli
cita. Drag 2, där den avgående vd:n presenteras, förekommer i Ct, St och 
Vvik. Drag 3:1, där vd:ns yrkesmässiga bakgrund presenteras, förekommer 
i samtliga texter. Här redogörs för vilket företag vd:n arbetat på tidigare, 
vilka meriter han har samt vilka styrelser han sitter med i. Den nye vd:ns 
privata sidor, 3:2, presenteras kortfattat i Ct och St. Drag 4:1 handlar om när 
den nye chefen fick erbjudandet och hur han reagerade då. I St finns ett av
snitt som berör detta. Informationen som fönnedlas där är av personlig ka
raktär eftersom den bygger på vd:ns egna reaktioner och tankar inför det 
nya arbetet. Även 4:2, som handlar om den nye vd:ns syn på företagets 
styrka, förekommer i St samt i Ct. Det är tydligt att några meningar som 
identifierats som steg 2 i Ct och St hämtats från sairuna intervju. Chefens 
egna ord citeras i de två artiklarna, på engelska i Ct och på svenska i St. 
Dessa avsnitt har således hämtats ur informationsavdelningens intervju med 
vd:n. I St bygger både den yrkesmässiga och den privata infonnationen om 
den nye vd:n på ytterligare källor. En före detta kollega till chefen uttalar 
sig om vd:ns egenskaper och personlighet, och bidrar med information av 
personlig karaktär. I texten hänvisas också till en artikel i Dagens Nyheter 
där chefens arbete på den förra arbetsplatsen beskrivs. St/ny kan alltså sägas 
utgå ifrån åtminstone fyra råmaterial (se vidare i avsnittet med kontraste
rande textexempel i 7.4). 

Den information som pressmeddelandet förmedlar återfinns helt eller 
delvis i de tre artiklar som handlar om den nye vd:n. I Ct och St har alla 
uppgifter ur Pr tagits med. I Vvik är informationen mycket kortfattad och 
alla uppgifter i Pr finns inte med här. Som tabell 19 visar finns även drag 
och steg i artiklarna som inte förekommer i Pr. Dessa iimehåller således så
dan infonnation som artikelförfattarna byggt ut texterna med och det är 
framför allt i Ct och St som detta förekommer. Det iimehåll som lagts till i 
Ct och St ger mer information om vem den nye vd:n är, hans bakgrund och 
hans uppfattning om sitt nya arbete och företag. Den största delen av det 
tillagda iimehållet har sitt ursprung i det andra råmaterialet, det vill säga 
intervjun. Som tidigare nämnts har jag inte kunnat fa direkt tillgång till 
denna intervju. 

I drag 1 presenteras syftet med texten, det vill säga vad som ska ske inom 
företaget. Drag 1 besvarar frågan "vad ska hända?", men olika mycket in
formation om händelsen ges i de olika texterna. Draget förekominer i samt
liga fyra texter som handlar om chefsbytet. I Pr utgörs de första fem me
ningarna av detta drag, bland aimat genom rubriken: 

(77) Michael Treschow New President of Electrolux. (Pr/ny 3) 

Även Ct inleds med en allmän nibrik som talar om att en ny chef ska tillträ
da: 



(78) Michael Treschow new President and Group Chief Executive at Electrolux. 
(Ct/ny 1) 

I både Pr och Ct forekommer såväl den nye chefens namii som företagets 
namn i respektive rubrik. Båda rubrikerna ger tillräckligt med information 
för att läsaren ska fa en uppfattning om vad texten handlar om. Den mening 
som utgör drag 1 i St respektive Vvik ger ingen mer infomiation om ämnet 
än att företaget ska fa en ny chef: 

(79) VD-stolen byter ägare. (St/ny 1) 

(80) Ny koncernchef. (Vvik/ny 1) 

I drag 2 redogörs för vem som lämnar vd-posten. I Ct och St fiims avsnitt 
som ägnas åt vad den avgående chefen ska göra i framtiden. I Ct består 
detta avsnitt av två grafiska meningar och det föregås av ett avsnitt där den 
nye chefen presenteras. Drag 2 finns även i Vvik. Texten i Västervikstid
ningen består, som tidigare nämnts, endast av fyra grafiska meningar. I den 
andra av textens fyra meningar omnämns den avgående vd:n: 

(81) Koncernchefen Leif Johansson lämnar Electrolux och återvänder till sin fö
delsestad Göteborg som chef för Volvo. (Vvik/ny 2) 

I drag 3 presenteras den nye vd:n. Här kan en avsikt tänkas vara att "sälja 
in" honom hos mottagarna. Mottagarna är anställda på olika nivåer inom 
företaget och man kan anta att det är viktigt för en tillträdande chef att fa de 
anställdas förtroende, oavsett nivå. Såväl chefens yrkesmässiga bakgrund, 
steg 1, som privata sidor, steg 2, presenteras här. 

Den nye vd:ns yrkesmässiga bakgrund och erfarenheter presenteras i Pr. 
Här redogörs för vilket företag han tidigare arbetade på, vilka företag han 
har olika förtroendeuppdrag inom, samt hur länge han arbetat på sin förra 
arbetsplats; 

(82) He is also deputy chairman of the board of directors of Saab Automobile, 
member of the board of SKF, and chairman of the board of the Swedish Tra
de Council. (Pr/ny 7) 

Både steg 1 och 2 firms representerade i Ct och St. I Ct fmns ett avsnitt be
stående av nio grafiska meningar som ägnas åt den nye vd:ns karriärbak-
grimd, vilka klassificerats till steg 1. Som ett led i att skapa förtroende för 
chefen presenteras även här vilka jobbrelaterade kvalifikationer han har: 

(83) Michael Treschow has 22 years behind him at Atlas Copco, where he has 
been President and ceo for the last six years. (Ct/ny 4) 

I St består avsnittet där den nye vd:ns karriärbakgrund presenteras av 16 
grafiska meningar i själva löptexten och tre meningar i en faktaruta i anslut
ning till texten. I faktarutan räknas vd:ns utbildning, karriärbakgrund och 
styrelseuppdrag upp. 



Steg 2, där något privat om chefen presenteras, förekoinnier i Ct i två 
meningar mot slutet av texten. Där informeras om chefens ålder samt var 
han bor och med vem han bor. Läsaren far på så sätt en uppfattning av den 
nye vd:ns privata sidor: 

(84) Michael Treschow is 53 years old. He lives with his wife and their two child
ren outside Stockholm. (Ct/ny 17-18) 

I St ges även den personliga informationen om den nye vd:n i faktamtan. 
Infonnationen består av fyra meningar med rubrikerna namn, ålder, bostad 
och familj. De uppgifter som fönnedlas här är delvis lik den information 
som ges i Ct. Men en skilhiad är att mformationen i St är något mer specifi
cerad. Exempelvis anges i St att chefens bostad ligger i Drottningholm me
dan det i Ct står att han bor utanför Stockholm, jfr exempel (70) och (84). 

Drag 4 handlar om hur den tillträdande vd:n ser på sitt nya arbete. I steg 
1, som handlar om jobberbjudandet, redogörs för hur chefen reagerade och 
hur han tänkte när han fatt erbjudandet. Steg 1 förekommer enbart i St och 
utgörs av fem grafiska meningar. Följande exempel belyser steget: 

(85) Jag har inte haft några planer på att sluta på Atlas Copco. Men Electrolux har 
fyra gånger så stor omsättning som Atlas Copco och fem gånger fler anställ
da. Jag ser det här som en befordran [...]. (St/ny 6-8) 

Steg 2 handlar om vd:ns uppfattnmg om vad som är företagets styrka och 
vilket intryck av företaget han har. Steget återfinns i Ct och St, följande ex
empel är hämtat ur Ct: 

(86) About his new employer he says, "I have always been impressed with Elec-
trokix - the Global Appliance Company - especially the company's astoun
ding international expansion and success in a tough competitive environ
ment". (Ct/ny 13) 

I steg 2 firms motsvarande avsnitt i Ct och St. En mening som förekoimiier i 
Chefstidningen är likvärdig en mening i Stockholmstidningen och även här 
är det tydligt att infonnationen hämtats från intervjun med den nye vd:n: 

(87) Among Electrolux's strengths, Michael Treschow also mentions the compa
ny's strong market positions, its long tradition, solid growth, powerful brand 
names, and a fine culture when it comes to keeping firm control over money. 
(Ct/ny 14) 

(88) Som Electrolux styrkor nämner Michael Treschow att foretaget har starka 
marknadspositioner, lång tradition, stark tillväxt, många varumärken och en 
fm kultur när det gäller att vara rädd om pengar. (St/ny 26) 

I slutet av några av texterna finns avsnitt av metaspråklig karaktär med in
formation om kommande nummer av tidningarna, uppgifter om vem som 
kan kontaktas för mer information samt datum för chefsbytet. Då detta går 
utanför modellens övriga imiehåll har jag valt att inordna infonnationen i en 
kategori kallad Övrigt. De tre sista grafiska meningarna i pressmeddelandet 



samt den sista meningen i Ct fönnedlar infonnation om var läsarna kan 
vända sig för mer information. Dessa meningar har förts till Övrigt. 

Tabell 20 visar en översikt över iimehållsstnikturen i texterna om om
struktureringen. Inledningsvis kan konstateras att de tre första dragen före
kommer i samtliga texter. 

Tabell 20. Förekomster av drag och steg i personaltidningarna: texter om omstrukture
ringen 

Drag-Steg Benäniniiigar Förekommer i 

Drag 1 Introducera/presentera äiiinet Pr, Ct, St, Eng 

Drag 2 Presentera orsaker/bakgrund till omstr. Pr, Ct, St, Eng 

Drag 3 Beskriva vad omstruktureringen innebär Pr, Ct, St, Eng 

Drag 4 Beskriva omstruktureringens effekter 

Steg 1 Effekter för anställda St 
Steg 2 Effekter på marknaden St 
Steg 3 Nationella effekter Eng 

Drag 5 Beskriva företaget i framtiden Ct, Eng 

Övrigt Pr, Ct 

Genom den information som förmedlas i drag 1-3 får läsaren veta det mest 
centrala om de planerade förändringarna; vad ska ske, vad är orsaken till det 
som ska ske och vad kominer förändringarna innebära. I St fokuseras vilka 
effekter omstruktureringen kommer att få för anställda, drag 4:1, samt vilka 
effekter nyheten om förändringarna inom företaget haft på marknaden, drag 
4:2. I Eng förekommer ett avsnitt om de nationella eflfektema, drag 4:3. 
Vilka effekter omstruktureringarna kommer att få på olika nivåer inom fö
retaget är säkerligen relevant för hela företaget. På en mer lokal nivå kan 
det dock tänkas vara än mer relevant att beröra vad förändringarna innebär 
för de anställda eller för landet. Detta antagande bekräftas i intervjuerna 
med såväl redaktören som skribenten vid Västervikstidningen. Drag 4 före
kommer inte i Pr eller Ct. I Ct fimis däremot ett avsnitt med den nye vd:ns 
framtidsvisioner och -förhoppningar, drag 5. 

När pressmeddelandet om omstruktureringen jämförs med artiklarna vi
sar det sig att den största delen av innehållet i Pr återfimis i artiklarna. Ock
så i detta fall har artiklarna byggts ut med mer information som utgörs av 
citat och utdrag ur en intervju. Artikeln i Ct bygger till stora delar på citat 
från intervjun. Även St och Eng imiehåller citat från samma intervju. St 
tycks dessutom bygga på ytterligare ett råmaterial, en intervju med en annan 
person än den nye vd:n, näinligen ordföranden i en av koncernens fackföre
ningar. Denna infonnation förekommer alltså enbart i St. 



Samtliga texter om omstruktiireringsprograiTimet inleds med en eller två 
meningar som introducerar ämnet. Dessa meningar har fonnen av mbrik 
och underrubrik. I Pr och Eng är rubrikerna tydliga och infonnerar konkret 
om det som kommer i den följande texten: 

(89) Electrolux implements restructuring program. (Pr/om 3) 

(90) Major restructuring programme announced by Board. Spotlight falls on 
Electrolux. (Eng/om 1-2) 

I Ct och St är rubrikerna mer implicita än de i Pr och Eng. Här förmedlas 
budskapet, som egentligen innebär något negativt för många, med en något 
mer hoppflill och positiv ton: 

(91) Structuring for the future. (Ct/om 1) 

(92) Nu ska lönsamheten upp. (St/om 1) 

Drag 2 redogör för bakgrunden till beslutet att genomföra de annonserade 
förändringarna inom företaget. Draget förekommer i samtliga texter. Efter
som planerna irmebär stora förändringar inom företaget är det troligt att man 
vill informera sina anställda om orsakerna till förändringarna, kanske för att 
undvika iTiisstro och missförstånd. Orsakerna söks några år tillbaka i företa
gets historia. Kategorin kan sägas markeras språkligt i vissa fall, som till 
exempel i följande exempel ur Ct: 

(93) Since mid 1996 Electrolux has been suffering diminishing margins while 
overburdened by too much capital in relation to sales volumes. (Ct/om 6) 

Även i följande exempel ur St markeras drag 2 språkligt genom ordet skä
len: 

(94) Bättre lönsamhet och företagets överlevnad - det är några av skälen till sty
relsens beslut om nedskärningar inom Electroluxkoncemen. (St/om 2) 

I drag 2 ges också en förklaring till varför förändringarna ska genomföras, 
som en slags motivering till åtgärderna och en gardering för eventuella ne
gativa reaktioner. 

Drag 3 handlar om vad omstruktureringen innebär för företaget i siffror, 
det vill säga hur många arbetsställen som berörs och hur många anställda 
som drabbas. Draget förekonuner i samtliga texter, följande exempel är 
hämtat ur Pr: 

(95) The program will be implemented over a two-year period and will include 
the shutdown of about 25 plants and 50 warehouses, as well as a reduction of 
12,000 in the number of employees. (Pr/om 5) 

Drag 4 gäller vilka effekter förändringarna far för företaget. I tre steg redo
görs för olika nivåer inom företaget där förändringarna kommer att märkas. 
Steg 1, vilka effekter förändringarna far för de anställda, återfirms i St. Här 



tas dels upp att det inte är bestämt vilka enheter inom företaget som drab
bas, dels vilken inställning chefen har till att vissa drabbas. Jfr följande ex
empel: 

(96) Det är naturligtvis trist för dem som drabbas av att vi tvingas skära ned. Men 
tyvärr är det en nödvändig åtgärd med tanke på den låga marginal vi har 
idag. (St/om 12-13) 

Steg 2 handlar om hur marknaden reagerade när beslutet om förändringarna 
blivit offentliga. Denna information ges i St: 

(97) När beskedet om förändringarna kom i torsdags förra veckan, steg aktien 
med 14 procent. (St/om 23) 

De nationella effekter beskedet om omstruktureringsplanema medfört, steg 
3, redogörs för enbart i Eng. Kategorin signaleras delvis språkligt, se till 
exempel de inledande orden i följande exempel: 

(98) In the UK, the corporate communications team at Luton fielded 65 calls on 
the day of the announcement [...]. (Eng/om 5) 

Drag 5, Beskriva företaget i framtiden, förekommer i Ct och Eng. Avsnitten 
bygger på såväl allmänna iakttagelser från redaktörens sida som redogörel
ser för chefens egna syn på företagets framtid. Även detta drag signaleras 
tydligast språkligt, här genom framtidsverb: 

(99) Electrolux will also look to increase sales and profits in new markets [...] 
(Eng/om 19) 

Chefens egna framtidsförhoppningar och visioner för företaget förmedlas 
också: 

(100) I am very optimistic. [...] We are on the right road and, although I don't ex
pect for one moment that it will be an easy journey, I believe we are now on 
our way to making our size work for us - profitably. (Ct/om 24, 26) 

Även vid analysen av texterna rörande omstruktureringsprogrammet har jag 
behövt införa en kategori kallad Övrigt, som samlar sådana meningar som 
inte passar in i de mer specificerade kategorierna. Eftersom dessa avvikande 
meningar har varierat innehåll blir kategorin Övrigt oenhetlig. I Pr har de 
allra sista f^a meningarna förts till övrigt. Den första av dessa ger informa
tion om var man som läsare kan vända sig för att få mer information. De 
övriga tre innehåller allmän infonnation om företaget. Meningarna står i ett 
eget stycke avskilt från den övriga texten och är markerade med kursiv stil. 
Då texten sänds ut som ett pressmeddelande till den övriga branschen och 
till allmänheten kan tanken med denna avslutande allmänna information 
vara att ge en ram för den övriga mformationen. Det är troligt att om man 
som läsare kämier till företaget så är demia infonnation överflödig och läses 
inte. 



I Ct redogörs i ett avslutande avsnitt för de steg som tagits på vägen fram 
till de planerade förändringarna, det vill säga hur planeringen av omstmktu-
reringsprogrammet sett ut. Avsnittet har karaktären av en infonnationsruta 
och är strukturerat utifrån datumen för de olika händelserna. Datumen utgör 
rubriker för varje stycke. Även detta avsnitt har förts till kategorin Övrigt 
eftersom jag anser att det inte passar in i någon av de övriga dragen eller 
stegen. 

7.3.2.2 Jämförelser 

I såväl texter om ny vd som om omstniktiireringen fmns ett mer eller mind
re obligatoriskt drag, nämligen det inledande draget. I båda fallen handlar 
drag 1 om att presentera ämnet och i samtliga texter utgörs draget av en m-
brik. Dessa rubriker är mer eller mindre explicita men samtliga ger en före
ställning om innehållet i texterna. Det kan också konstateras att innehålls-
stnikturen i texterna som gäller ny vd, främst i Ct och St, är något mer ho
mogen än vad dem som behandlar omstruktureringsprogrammet. Ct/ny och 
St/ny utgår ifrån samma råmaterial, det vill säga både pressmeddelandet och 
intervjun med nye vd:n. Texterna irmehåller likartad information och är 
också strukturerade på likartat sätt. Att det är just dessa texter som ger en 
närmare presentation av den nye vd;n beror delvis på dessas målgrupp. Lä
sarna av Chefstidningen är chefer. De är mellanhänder mellan företagets 
ledningsnivå och det egna landet, de egna kontoren eller tillverkningsan-
läggningama och de behöver informationen för att kimna föra nyheten vida
re i företaget. Läsarna av Stockholmstidningen arbetar på huvudkontoret där 
också vd:n har sin arbetsplats. Stockholmstidningens målgrupp är således 
fysiskt närmare den nye vd:n än vad läsarna av exempelvis Västervikstid
ningen är. 

Det kan också tänkas att de som arbetar vid Västerviksanläggningen ser 
som sin chef den lokala platschefen mer än någon aiman. Detta kan vara en 
förklaring till skillnaderna i omfang och infonnationsmängd i Ct och St å 
ena sidan och Vvik å den andra när det gäller chefsbytet. En annan förklar
ing kan sökas i Västervikstidningens lokala karaktär. Ett mål for tidningen 
är, som tidigare nämnts, att "visa upp sig i koncernen" och det är tydligt att 
det främst är lokala nyheter som prioriteras. Journalisten som skriver artik
larna i tidningen förklarade att en ambition är att så många medarbetare på 
anläggningen som möjligt ska fimias med och att olika delar av arbetsplat
sen ska presenteras i tidningen. De lokala nyheterna, menar FjVvik, är mer 
intressanta för de som arbetar på anläggningen. 

I texter om omstruktureringsprogrammet är innehållet än mer tydligt styrt 
av textemas målgrupp och också strukturerat därefter. Det som är mer rele
vant för den aktuella målgruppen fokuseras tidigare i texterna. Ct är global 
och därför diskuteras inte effekterna av de planerade förändringarna i något 
särskilt land. Istället fokuseras omstmktureringens innebörd, orsaker till 
omstruktureringen samt företagets framtidsutsikter. I St diskuteras effekter 



för anställda och i Eng nationella effekter vilket ligger nännare målgruppen 
för respektive tidning. 

Sammanfattningsvis kan även här konstateras att pressmeddelandena ut
gjort utgångspunkten för innehållet i sluttextema samtidigt som tillägg 
gjorts. Irmehållet i råmaterialet, pressmeddelandena, har i sluttextema 
byggts ut med mer information vilket möjliggjort en större anpassning efter 
respektive målgrupp. Pressmeddelandena har främst bidragit med faktaupp
gifter medan den mer beskrivande och utförligare infonnationen koiraner 
från annat håll. Att på detta sätt använda flera utgångspunkter är, efter vad 
Chefstidningens redaktör berättade, vanligt i skrivprocessen (jfr citatet på s. 
155). RedCt berättar att hon ofta utgår ifrån flera olika källor när hon skri
ver. De utgångspunkter som hon nämner är pm och intervjuer. Redaktören 
för Stockholmstidningen beskriver sin skrivprocess på liknande sätt. Hon 
utgår ofta ifrån pressmeddelanden när hon skriver sina artiklar och gör ock
så egna intervjuer. 

7.3.3 Stil 
Analysen av stilen i personaltidningarna syftar till att identifiera på vilket 
sätt, det vill säga med vilka språkliga medel, textemas irmehåll fömiedlas. 
Här jämförs pressmeddelanden och tidningsartiklar på stilistisk nivå. Ana
lysmetoden beskrevs i 5.1.3.1 och analysmodellen presenterades i figur 9, s. 
80. 

7.3.3.1 Analys 

I analysen av produktbroschyrema kopplade jag ihop stilanalysen med 
drag-steg-analysen och undersökte vilka stildrag som förekom i olika drag 
respektive steg (jfr 6.4.3.2). I detuia analys, där stilen i personaltidnmgama 
är i fokus, gör jag inte saimna koppling. Orsaken är att stildragen är ut
spridda i personaltidningstextema och jag har inte kuraiat urskilja något sär
skilt samband mellan dragen och stegen och olika stildrag. Exempelvis fö
rekommer specialiserade ord i samtliga identifierade drag och steg i såväl 
texter om ny vd som texter om omstmktureringsprograirunet. Även värde
rande ord förekommer i ett flertal av dragen och stegen. En möjlig slutsats 
som kan dras är dock att de förekomster av kategorin Konkretisering som 
har identifierats förekoiruner där den nye vd;n presenteras, det vill säga i 
drag 3 i texter om ny vd. 

I tabell 21 och tabell 22 förtecknas stildrag som förekommer i textema. 
Liksom i analysen av produktbroschyremas stil kvantifierar jag inte resul
taten utan redovisar enbart förekomsten av stildragen i de analyserade tex
tema. En kvantifierad jämförelse visade sig svår att genomföra då vissa stil
drag utgörs av ett enda ord, till exempel specialiserade ord, medan andra 
består av flera ord eller fraser, till exempel konkretisering. 



Tabell 21. Förekomster av analyserade stildrag i personaltidningarna: texter om ny vd 

Kategorier Pr/ny Ct/ny St/ny Vvik/ny 

Konkretisering - χ χ -

Stilfigurer _ _ _ _ 

Specialiserade ord χ χ χ χ 

Värderande ord χ χ χ -

Omtal χ χ χ χ 

Kategorin Konkretisering är inte lika vanlig i personaltidningstextema som 
i prodiiktbroschyrema. De förekomster av kategorin som har noterats 
handlar om beskrivningar av personens, den nye vd:ns, privata förhållan
den. Målet kan sägas vara att konkretisera vd:n och hans vardag, att göra 
honom mer personlig och att visa en annan sida av honom än den affärs
mässiga, se till exempel följande mening ur Chefstidningen: 

(101) He lives with his wife and their two children outside Stockholm. (Ct/ny 18) 

När det gäller Stilfigurer i personaltidningarna har enbart en typ identifie
rats. I personaltidningstextema är således figurer ett relativt ovanligt stil
grepp i jämförelse med i produktbroschyrtextema. Den stilfigur som identi
fierats förekommer i Ct/om, se exempel (105) på s. 173. 

De texter ur personaltidningsmaterialet som analyseras handlar till stor 
del om ekonomiska frågor och därför förekommer många ekonomiska ter
mer vilka tillhör kategorin Specialiserade ord. För den vanliga läsaren kan 
det språk som används för att fönnedla den ekonomiska informationen vara 
relativt svårt. Tenner, ofta avancerade och specifika, gör att fackkunskap 
krävs för förståelsen. Men då läsarna är anställda inom företaget, är det tro
ligt att de är bekanta med terminologin. De specialiserade orden är antingen 
koncentrerade till några avsnitt i texterna, vilket gäller för texter om ny 
chef, eller mer jämnt utspridda, vilket är fallet i texter om omstrukturerings
programmet. Till kategorin specialiserade ord har jag räknat förkortningar 
och titlar samt avdelningar inom företaget: 

(102) Förutom att han de senaste sex åren varit koncernchef och VD för Atlas 
Copco, har han dessutom en del styrelseuppdrag. Han är vice ordförande i 
styrelsen fÖr Saab Automobile, ledamot av SKFs styrelse samt styrelseordfö
rande för Sveriges Exportråd. (St/ny 12-13) 

Också kategorin Värderande ord är vanligt förekommande. De värderande 
orden är sådana som appellerar till läsarens känslor och som ger uttryck för 
sändarens attityd och deras syfte är oftast att framhäva någon eller något. 
De ger uttryck för sändarens positiva eller negativa värdering vad gäller hu
vudordet, vilket i personaltidningstextema oftast är personen eller företaget. 
Som sändare av de analyserade texterna kan räknas hela företaget, företa
gets ledning, en tillverkningsanläggnings ledning, ett lokalkontor och/eller 



en avdebiing. Två exempel på positiv värdering där huvudordet framhävs på 
ett övertygande sätt är följande meningar ur Ct och St: 

(103) [...] especially the company's astounding international expansion and suc
cess in a tough competitive enviromnent. (Ct/ny 13) 

(104) Han är en mycket entusiastisk och charmig man. (St/ny 15) 

I exempel (103) ur Ct/ny är det företaget som framhävs och beskrivs på ett 
positivt sätt och i exempel (104) ur St/ny är det den nya vd;n som värderas 
positivt. 

Med kategorin Omtal undersöks på vilket sätt de i texttemaanalysen 
identifierade temana omtalas i texterna. Omnämnandet görs genom egen-
nainn, pronomen eller omskrivning. Personen, den nye vd:n, omnämns om
växlande med första och tredje persons pronomen i singular. Första person, 
jag, förekommer i de delar av texterna som utgör citat ur intervjuerna där 
vd:n talar om sig själv. Tredje person, han, förekoirmier där artikelförfatta
ren talar om chefen. Företaget omtalas genom pronomen enbart på de stäl
len där den nye chefen talar om företaget som en gemenskap, det vill säga 
genom första person plural, vi. Vad gäller egennamn omtalas personen of
tast med både för- och eftemainn, i Pr/ny och St/ny med enbart efternamnet 
vid två respektive ett tillfälle. Till kategorin Omtal räknas också Omskriv
ning. I texterna omskrivs både personen och företaget, vanligen genom en 
noininalfras. 

I tabell 22 redovisas vilka stildrag som förekommer i texterna om om
struktureringen. 

Tabell 22. Förekomster av analyserade stildrag i personaltidningarna: texter om om
struktureringen 

Kategorier Pr/om Ct/om St/om Eng/om 

Konkretisering - - - -

Stilfigurer - X - -

Specialiserade ord X X X X 

Värderande ord X X X X 

Omtal X X X X 

Som tabell 22 visar fbrekoinmer iiiga konkretiseringar i texterna. Även stil
figurer är ovanliga. Den enda förekomst av Stilfigurer som har identifierats 
i personaltidningstextema är ett utrop. Utrop har vanligen emfatisk fiinktion 
och syftar till att engagera läsaren och bidrar till en varierad text. Den em
fatiska funktionen är dock inte särskilt stark i detta exempel: 

(105) That has been invaluable in building up our size and our strength - imagine 
what would have happened if AEG had fallen into the hands of our compe
titors! (Ct/om 11) 



Kategorin Specialiserade ord är däremot mer frekvent i texterna om om
struktureringen. Följande exempel ur St/om illustrerar kategorin Specialise
rade ord: 

(106) Genom åtgärderna hoppas Electrolux kunna nä upp till de långsiktiga målen 
om en rörelsemarginal på 6,5 till 7 procent och en avkastning på eget kapital 
på 15 procent. (St/oni 8) 

1 exempel (106) förekommer både sifferangivelser och ekonomiska termer. 
Också Värderande ord är vanliga. I några fatal fall syftar de värdeladdade 

orden till en negativ värdering, som när det handlar om orsakerna till de 
nedskärningar omstruktureringsprogrammet innebär: 

(107) Since mid 1996 Electrolux has been suffering diminishing margins while 
overburdened by too much capital in relation to sales volumes. (Ct/om 6) 

De negativa ordens fVinktion är här att signalera uppriktighet och ärlighet 
vilket förstärker fortroendet fÖr sändaren eller den som uttalar orden. Den 
negativa värderingen åtföljs dock i de flesta fallen av positivt värderande, 
vilket gör att helhetsintrycket blir positivt. De två meningar som följer på 
meningen i exempel (107) handlar om att inget företag kan överleva genom 
att spendera mer än det tjänar och att det därför var nödvändigt med drastis
ka åtgärder. Utan omstruktureringar hade betydligt fler anställda behövt av
skedas i framtiden, men med omstmktureringama kan man arbeta mot att 
hålla lönsamheten uppe och mot att bevara jobben. Det är en sorts försäkran 
om att omstruktureringarna, trots det negativa de innebär, är nödvändiga 
och att de kommer att leda till lönsamhet. En positiv värdering väger såle
des upp det negativa innehållet i exemplet. " 

Omtal forekormner också i texterna om omstmktureringen. Följande två 
exempel ur Ct/om och Pr/om illustrerar omskrivning av personen respektive 
foretaget: 

(108) Is the ceo pessimistic, or optimistic? (Ct/om 23) 

(109) In order to achieve the Group's long-term financial goals [..(Pr/om 4) 

Liknande strategier kan urskiljas i till exempel årsredovisningsforord där föregående 
års resultat redovisas. Skulstad (1997:244ff) kan exempelvis i sin analys av årsredovis
ningar och miljöredovisningar konstatera att goda och dåliga nyheter ofta presenteras 
intill varandra i texten, oftast med de goda nyheterna först: "Rhetorical patterns of juxta
position of good and bad news and a recurrent pattern of presenting good news before 
bad news seem to cut across genre boundaries. As we have seen, these patterns are found 
m chaiimen's statements, EPRs [environmental performance reports, det vill säga miljö
redovisningar], infomiing interviews and rejection letters" (ibid:265). Skulstad visar i sin 
analys att det finns särskilda retoriska strategier när det gäller att presentera dåliga ny
heter, till exempel att signalera ärlighet och att visa tillförsikt. 



7.3.3.2 Jämförelser 

Informationen i råmaterialet, det vill säga i pressmeddelandena, fomiedlas 
med ett konkret och koncentrerat språk. Det fimis fa värderande ord men 
desto fler specialiserade. De värderande orden i pressmeddelandena före
kommer inte i själva löptexten utan i de avsnitt mot slutet av texterna där 
information om vart man kan vända sig för mer infonnation förekommer. 
De specialiserade orden rör främst titlar i Pr/ny och ekonomiska termer och 
siffror i Pr/om. I Pr/ny omnämns vd:n med egennamn i hälften av mening
arna och med tredje persons pronomen i singular, he, i två meningar. I 
Pr/om gäller omtalen främst företaget. Företagsnamnet nämns i tre mening
ar och omskrivning förekoimner i två meningar. Det finns inga konkretise
ringar eller stilfigurer i pressmeddelandena. 

När artiklarna om chefsbytet jämförs kan man lägga märke till att artikehi 
ur Vvik/ny avviker från de övriga två. Den består endast av fyra grafiska 
meningar och innehåller varken värderande ord, stilfigurer eller konkretise
ringar. De övriga två artiklarna är desto längre och mer varierade i både in
nehåll och stil. Konkretisering förekommer i både Ct/ny och St/ny. I Ct/ny 
förekonuner konkretiseringen i textens två sista menmgar där läsaren far 
veta den nye vd:ns ålder samt var och tillsarmnans med vem han bor. Även 
i St/ny förekommer dessa uppgifter i slutet av texten. De specialiserade or
den avser chefens titlar och meriter samt avdelningar och kategorier inom 
företaget. Dessa förekommer utspridda i texterna. De värderande orden är 
också jämnt fördelade. De utgörs främst av positivt värderande ord och 
handlar om både företaget, dess framgångar och styrka och den nye vd:ns 
kvaliteter och kvalifikationer. Omtalen i Ct/ny och St/ny gäller den nye che
fen som omnämns med egennamnet liksom med personligt pronomen. I 
St/ny förekommer även en omskrivning av vd;n. 

Vad gäller relationen mellan pressmeddelandet om ny vd och de artiklar 
som handlar om samma ämne är det framför allt de specialiserade orden 
som texterna har gemensamt. Samma titlar och ekonomiska termer används. 
Däremot förekoimner fa specialiserade ord i Vvik. Texten är visserligen 
kortfattad och innehåller över huvud taget lite information, men en amian 
förklaring kan möjligen sökas i tidningens mottagare. De arbetar vid en till
verkningsanläggning och har eventuellt inte samma förväntningar och för
kunskaper när det gäller information om ekonomiska frågor. En aspekt som 
pressmeddelandet och artiklarna har gemensamt är fördelningen av omtal. 
Majoriteten av omtalen i såväl Pr/ny som Ct/ny, St/ny och Vvik/ny handlar 
om chefen och han omtalas framför allt genom egemiamnet och pronomen. 
Vad gäller värderande ord finns däremot en viss variation, främst i Ct/ny 
och St/ny. Artikelförfattama har således byggt ut texterna med de värderan
de orden, troligen för att göra texterna läsvärda för sina mottagare. Värde
rande ord förekonmier även i intervjuerna med chefen, vilket är ytterligare 
en förklaring till varför de förekommer i artiklarna och inte i pressmedde
landet. I pressmeddelandet fmns inte heller något konkretiserande drag, vil-



ket kan antas bero på att syftet med denna text inte är att göra den nye vd:n 
mer personlig utan att informera om chefsbytet. Däremot finns avsnitt i 
Ct/ny och St/ny där personlig information om vd:n förmedlas. Med deima 
information målas bilden av chefen som en "vanlig" mäimiska upp, sanno
likt för att ge en mer privat bild av honom. 

Stildraget Konkretisering återfinns inte i artiklarna om omstrukturering
en. Inom kategorin Stilfigurer finns endast ett exempel på utrop och det fö
rekommer i Ct/om. De specialiserade orden, som är jämnt fördelade i tex
terna, handlar främst om ekonomiska tenner och siffror som har med om
struktureringens orsaker och effekter att göra. Också de värderande orden är 
jämnt utspridda. De uttrycker både positiva värderingar, och avser då fram
tiden och företagets styrka, och negativa värderingar där de rör företagets 
tidigare resultat och orsakerna till omstmktureringen. De omtal som före
kommer i texter om omstruktureringen handlar främst om företaget. 

Ett liknande förhållande som mellan de ovan diskuterade texterna om 
chefsbytet gäller för pressmeddelandet och artiklarna om omstrukturering
en. Det är framför allt de specialiserade orden dessa texter har gemensamt, 
såväl ekonomiska termer som sifferangivelser i procent och absoluta tal. 
Även i dessa texter har artiklarna byggts ut med intervjuavsnitt där värde
rande ord förekommer. Pr/om informerar kortfattat i en grafisk menmg om 
orsaken till omstruktureringarna. På de ställen i artiklarna där denna infor
mation förmedlas ges mer ingående förklaringar, där både positivt och ne
gativt värderande ord förekommer. Liksom i texter rörande ny vd är fördel
ningen av omtal i texter om omstruktureringen likartad. Här handlar dock 
majoriteten av omtalen om företaget istället för personen. Företaget omtalas 
både genom egennanmet, pronomen och omskrivning i texterna. 

Slutligen kan fastslås att det främst är de specialiserade orden som slut-
texterna, både om ny vd och om omstruktureringen, har gemensamt med 
pressmeddelandena. Detta resultat måste anses som förväntat. Pressmedde
landenas funktion är att på ett kortfattat och konkret sätt informera om hän
delser inom koncernen. Personaltidningarna ska även de informera om hän
delser. Men för att göra artiklama mer intressanta, läsarvänliga och person
liga byggs texterna ut med mer information som förmedlas med ett mer va
rierat språk. De värderande orden, stilfigurema och konkretiseringarna som 
förekommer i artiklama har sitt ursprung i intervjuerna. 

Även artikelförfattamas egen stil påverkar textema, vilket är svårare att 
komma åt och analysera här. Men med hjälp av de intervjuade redaktörer
nas egna beskrivningar av skrivprocesserna kan förklaringar till språket och 
stilen sökas. Den språkliga nivån i Chefstidningen ligger mellan årsredovis
ningen och Stockholmstidningen, vilket enligt RedCt innebär formellare än 
St men mindre formell än årsredovisningen (jfr s. 156). Tidsfaktorn är något 
som RedSt menar ofta styr skrivprocessen. Både innehållet i tidningen och 
den språkliga nivån påverkas av att redaktören arbetar ensam med tidningen 
under tidspress. Om stilen och språket i Stockhohnstidningen sade redaktö
ren: 



Ibland när jag har lite mer tid kan jag ju försöka lägga i lite mer själ, så att det blir 
lite mer personligt. [...] man kan lägga i lite miljöbeskrivningar, personbeskriv
ningar. [...] Men annars är det det att texten ska vara levande, att man kan se situ
ationen. Men det är svårt ibland också med tekniska saker att fa det levande. 
(RedSt) 

Även Västervikstidningens skribent talar om stilen och orden i de texter han 
skriver. Han menar att det är de anställda vid tillverkningsanläggningen han 
skriver för och om den språkliga nivån sade han så här: 

Det ska vara vardagsnivå. Normal, vettig tidningsprosa. Konstigare än så ska det 
inte vara. Sen är det klart att om en utomstående icke västervikare läser den här så 
kan det nog hända att man stöter på ett och annat ord som för en utomstående är 
konstigt, men för västervikama är helt naturligt för att snacket går så. (FjVvik) 

I texten om ny vd i Vvik förekommer inga ord som för en utomstående ver
kar konstiga. Det är snarare de lokala nyheterna och reportagen som för 
med sig lokalt förankrade ord. Texten om ny vd är tämligen okomplicerad 
och neutral. 

Ytterligare ett mål för artiklarna om ny vd kan vara att "sälja in" honom 
bland de anställda och skapa en förtroendebild kring honom. I de avsnitt där 
detta görs förekommer stildrag som inte förekonmier i pressmeddelandena. 

7.3.4 Bilder 
I bildanalysen är det inte möjligt att jämföra sluttextema med råmaterialet 
eftersom det inte förekommer några bilder i pressmeddelandena. Av de åtta 
personaltidningsartiklar som analyseras i detta kapitel innehåller hälften 
bilder; Ct/ny och Ct/om samt St/ny och St/om. Västervikstidningen och 
Englandstidningen innehåller bilder som hör till andra artiklar men inga 
som illustrerar innehållet i de analyserade artiklarna. 

På en relativt enkel nivå undersöker jag bildemas roll i förhållande till 
texten i artiklarna. Jag undersöker vilka budskap som framförs enbart i 
skrift eller enbart i bilder, vilka som framförs i såväl bild som skrift samt 
hur texterna ser ut när de ställs mot varandra med hänsyn till bildemas in
nehåll och förhållande till skriften. 

7.3.4.1 Analys'' 

Bilderna som förekommer i Chefstidningen och Stockholmstidningen är av 
olika karaktär. Skillnadema mellan bilderna stämmer överens med de 
språkliga skillnader som identifierades i framför allt stilanalysen. Det firms 
även ett samband mellan bildtypema och bildkvaliteten och de uttalade 

Till analysen av bilderna i personaltidningarna firms ingen modell och bilderna har inte 
delats upp i olika typer efler deras innehåll, vilket gjordes i analysen av broschyrbildema 
i föregående kapitel. 



målen för tidningarna vad gäller den generella kvaliteten å den ena sidan 
och de språkliga kraven å den andra. Som tidigare nämnts ställs höga krav 
på layout, design och språk i Chefstidningen, jfr s. 156. Tidningen trycks i 
färg, så även bilderna. Bilderna är dessutom tagna av en professionell foto
graf 1 Stockholmstidningen ställs också krav på språket. Men tidningen är 
en snabbare produkt och därför finns inte samma tid och resurser som för 
framställandet av Chefstidningen. Stockholmstidningen trycks helt i svart
vitt och bilderna är oftast tagna av redaktören själv. 

Omslaget till det nummer av Chefstidningen där chefsbytet rapporteras 
pryds av ett närbildsfoto av den nye vd:n. Fotot förmedlar ett intryck av ho
nom som en sympatisk person. Huvudet är snett lutat, ljuset faller från hö
ger. Han småler och är iklädd kostym och slips. Blicken är riktad rakt mot 
kameran. Sidan fyra inne i tidningen täcks av ett foto på den nye chefen till
sammans med den avgående chefen: 

Bild 6. Foto på den tillträdande respektive avgående vd:n i Chefstidningen 



Fotot täcker hela vänstra sidan på det uppslag där den skrivna texten täcker 
den högra halvan. Bilden är tagen utomhus med Electrolux huvudkontor 
och en stor Electroluxskyh placerad på byggnadens tak i bakgrunden. Sol
ljuset faller från vänster, de lutar sina huvuden lätt mot mitten och mot var
andra. De är båda iklädda kostym och slips. Bilden är något sned vilket gör 
att den avgående vd:n, till höger, ser något längre ut än den tillträdande. I 
anslutning till texten, på den högra sidan av uppslaget, finns en ruta med 
fakta om den nye vd:ns utbildning och yrkeskarriär. Längst upp i denna 
finns ett mindre foto av vd:n. Denna bild har formatet av ett passfoto och är 
en närbild av vd:n. Ansiktet är vänt snett uppåt åt höger och han 1er. 

Det nummer av Stockhohnstidningen som rapporterar om chefsbytet 
täcks också av ett foto på den nye vd:n på omslaget. Fotot irme i tidningen 
tycks vara samma bild fast redigerat på annat sätt. Båda bilderna är svartvi
ta, men omslagsbilden har en vit bakgrund och täcker hela framsidan, förut
om några rubriker, medan bilden i anslutning till artikeln har en mörk bak
grund och är placerad i det övre vänstra hörnet på den högra halvan på upp
slaget. Vd:n står i ungefar saiTuna pose som på det ovan beskrivna fotot i 
artikeln om omstruktureringen. Han håller ena amien i 45 graders vinkel 
med handen framfor magen. Han 1er lätt och blicken är riktad rakt in i ka
meran. Till bilden hör en bildtext som inte har någon direkt koppling vare 
sig till bilden eller själva artikehi. Bildtexten lyder: Så många Electrolux-
produkter har Electrolux nya VD inte hemma - ännu. 

Artikeln i Ct som rapporterar om omstruktureringsplanema täcker också 
ett uppslag. Här är den högra halvan av uppslaget täckt av ett foto och den 
vänstra halvan utgörs av texten. På fotot står vd:n framfor en växtbeklädd 
husvägg. Han är placerad i mitten av bilden och den gröna väggen omringar 
honom. Han har en mörk kostym och mönstrad slips med grön botten. Både 
vd:n och bakgrunden går i en grön färgskala. Han står något snett vänd åt 
vänster och blickar med allvarlig min rakt fram i den riktning han är vänd. 
Armarna håller han i 45 graders vhikel och med händerna framfor magen. 
Bilden fonnedlar ett sansat och seriöst budskap i överensstämmelse med 
textens allvarliga budskap. 

I St/om fiims också ett foto. Artikehi täcker ett uppslag och bilden är pla
cerad på vänstra sidans övre halva. Som bild 7 visar sitter vd;n vid sitt 
skrivbord iklädd skjorta och slips. Kameran är placerad snett framifrån och 
chefen har en hand på datorns tangentbord. Han tittar nedåt på tangentbor
det med en allvarlig min. Texten förmedlar ett budskap som for vissa bety
der ett negativt besked. Bildtexten lyder; Redan efter knappt två månader 
som VD och koncernchef for Electrolux, visar Michael Treschow sin hand
lingskraft - allt för att få upp lönsamheten. 



Bild 7. Foto på Electrolux vd i Stockholmstidningen 

7.3.4.2 Jämförelser 

Bilderna som förekommer i anslutning till de analyserade artiklarna är inte 
lika tydligt säljande som bilderna i produktbroschyrema. I artiklarna finns 
ingen konkret produkt som ska säljas och det finns ingen köpare som ska 
lockas till köp av en produkt genom tilltalande bilder. Men om man om
vandlar köpare-säljare-situationen till personaltidningarna kan man se tid
ningamas olika målgnipper, det vill säga anställda på olika nivåer inom fo
retaget, som köpare och både företaget och den nye vd:n som säljare. I de 
övriga delanalysema i detta kapitel har jag diskuterat möjligheten att artik
larna har ett syfte att marknadsfora den nye vd:n. Detta kan även gälla bil
derna, i synnerhet de bilder som förekommer i Chefstidningen eftersom de 
är tagna av en professionell fotograf 

Text och bild samspelar olika tydligt i tidningarna. Artiklarna om om
struktureringen tar upp ett allvarligt ämne som innebär negativa effekter for 
vissa, men som enligt framställningen i förlängningen ska leda till positiva 
resultat fÖr hela företaget. Bilden i anslutning till texten i Ct visar chefen 
med en allvarlig min och han ger ett seriöst intryck. En tolkning av bilden 
är att chefen är medveten om svårigheterna men att han samtidigt är be
stämd i sin åsikt att förändringarna måste genomföras. I Stockholmstidning
en är samspelet mellan bilderna och texterna inte lika tydligt. 



En möjlig förklaring till att bilder förekommer i Ct och St och ingen av 
de andra tidningarna kan sökas i tidningamas olika målgrupper. På olika 
sätt har Chefstidningens och Stockholmstidningens respektive målgrupp 
nämiare kontakt med den nye vd;n än vad både Västervikstidningens och 
Englandstidningens målgrupper har. Läsarna av Ct är själva chefer och har 
närmare förbindelse med företagets ledningsnivå än andra anställda inom 
företaget. Läsarna av St arbetar i samma lokaler som den nye vd:n, det vill 
säga på huvudkontoret i Stockliolm. Artiklarna i Ct och St ger mer infor
mation om nye vd.n och dennes person, vilket motiverar förekomsten av 
bilder i dessa texter. 

7.4 Kontrasterande textavsnitt 
I detta avsnitt jämförs resultaten av analyserna med utgångspunkt i längre 
textavsnitt. Jämförelsen är en ytterligare illustration av de skillnader och 
likheter som framkommit mellan personaltidningstextema som analyserats i 
detta kapitel. De artiklar jag valt att kontrastera är de som handlar om 
chefsbytet, det vill säga Ct/ny, St/ny samt Vvik/ny. Även pressmeddelandet 
om ny vd återges nedan och jämförs med sluttextema. De avsnitt som kon
trasteras är de som förekommer i löpande text. Vad som utelämnas med 
denna avgränsning är bildtexter samt infomiation som ges i faktarutor. Först 
återger och diskuterar jag i tur och ordning Pr/ny, Ct/ny, St/ny samt 
Vvik/ny. Därefter diskuterar jag textema i förhållande till varandra. 

970127: Michael Treschow New President of Electrolux. (Pr/ny 1) 

Stockholm, January 27, 1997 Press Release. (Pr/ny 2) 

Michael Treschow New President of Electrolux. (Pr/ny 3) 

Michael Treschow has been appointed president and CEO for the Electrolux 
Group. He is succeeding Leif Johansson, who will become CEO and president for 
Volvo. (Pr/ny 4-5) 

Michael Treschow is president and CEO of Atlas Copco. He is also deputy chair
man of the board of directors of Saab Automobile, member of the board of SKF, 
and chairman of the board of the Swedish Trade Council. Treschow worked for 
Atlas Copco since 1975, the last six years as president and CEO. Treschow will 
assume responsibilities in connection with Electrolux' Annual General Meeting on 
April 29. (Pr/ny 6-9) 

Further infomiation: (Pr/ny 10) 

For more infomiation, please call the Electrolux Press Hotline at +46-8-657 6507. 
More infomiation about Electrolux: http://www.electrolux.se (Pr/ny 11-12) 

Figur 17. Textavsnitt ur pressmeddelande 



Som tidigare diskuterats är pressmeddelandena konkret infonnerande texter. 
I textavsnittet i figur 17 informeras om att en ny vd är utsedd, vem han är, 
vart den förre vd:n ska ta vägen och när chefsbytet äger rum. Texten är så
ledes beskrivande och berättar relativt värderingsfritt om ämnet. Några spe
cialiserade ord förekommer och handlar om titlar, beteckningar och förkort
ningar, till exempel CEO, SKF och Swedish Trade Council, Det är tydligt 
att det är den nye chefen som är i fokus då alla meningar i själva löptexten, 
mening 3-9, har vd:n som tema och omnämner honom med hela namnet, 
enbart efternamnet eller med He. 

I artikeln om ny vd i Chefstidningen förmedlas främst information om 
den nye vd:ns yrkesmässiga bakgrund, men även privata fakta förekommer. 
Artikehis mål är att i första hand ge cheferna i företaget en bild av den nye 
vd:n som en kompetent och lämplig ny ledare. Förtroende för vd:n ges även 
genom citat från en intervju med honom där han uttrycker sina visioner och 
sin bild av företaget. 

Michael Treschow new President and Group Chief Executive at Electrolux. (Ct/ny 
1) 

Leif Johansson has been appointed President and Group Chief Executive at Volvo, 
one of the most prestigious positions in Swedish industiy. He will be succeeded as 
President and Group Chief Executive at Electrolux by Michael Treschow, who 
will take over m connection with the Group's AGM on April 29. (Ct/ny 2-3) 

Michael Treschow has 22 years behind him at Atlas Copco, where he has been 
President and ceo for the last six years. The company has a world-wide reputation 
for its compressor technology (although they are very different from the compres
sors manufactured by Electrolux) and for its industrial hardware - power tools and 
mining equipment. Approximately 96 per cent of its annual sales of SKR 25 bn are 
outside of Sweden, and the total number of employees amounts to 21,000. (Ct/ny 
4-6) 

Michael Treschow also sits on a number of other boards. He is deputy chaiiman of 
Saab Automobile, a member of the board of SKF, and chaiiman of the Swedish 
Trade Council. (Ct/ny 7-8) 

When asked whether he would like to become the head of Electrolux, Michael 
Treschow needed only a few hours to make up his mind: (Ct/ny 9) 

"I had no plans to leave Atlas Copco. But Electrolux has a turnover four times that 
of Atlas Copco and five times as many employees. I see this as a promotion." 
(Ct/ny 10-12) 

About his new employer he says, "I have always been impressed with Electrolux -
the Global Appliance Company - especially the company's astounding internatio
nal expansion and success in a tough competitive environment". (Ct/ny 13) 

Among Electrolux's strengths, Michael Treschow also mentions the company's 
strong market positions, its long tradition, solid growth, powerful brand names. 



and a fine culture when it comes to keeping finn control over money. He sees the 
company's weakness as its profitability, but he intends to try to improve this. 
(Ct/ny 14-15) 

He also says that he appreciates Electrolux's Visions & Values and looks foward 
to continued work with the One Company Approach. (Ct/ny 16) 

Michael Treschow is 53 years old. He lives with his wife and their two children 
outside Stockholm. (Ct/ny 17-18) 

Following the change of chief executive in May, [Chefstidningen] will publish an 
interview with the Group's new President. (Ct/ny 19) 

Figur 18. Textavsnitt ur Chefstidningen 

Textavsnittet ur Chefstidniiigen består av 19 grafiska meningar, rubriken 
inkluderad. Specialiserade ord forekonmier omväxlande med de värderande 
orden. I några fall finns de i samma mening, som i mening 2: Leif Johans
son has been appointed President and Group Chief Executive at Volvo, one 
of the most prestigious positions in Swedish industry. En stor del av texten 
ägnas åt den nye vd:ns yrkesmässiga bakgrund. Här far man veta hur länge 
han arbetat på sin förra arbetsplats, hur många år han varit vd där och hur 
framgångsrikt foretaget är. Läsaren far också veta vilka andra uppdrag den 
nye vd:n har: Michael Treschow also sits on a number of other boards. He 
is deputy chairman of Saab Automobile, a member of the board of SKF, and 
chairman of the Swedish Trade Council (Ct/ny mening 7-8). I detta avsnitt 
byggs således en bild av en erfaren och pålitlig ledare upp. Den positiva 
bilden av den nye vd:n fomiedlas inte enbart med derna infonnation utan 
också genom hans egna uttalanden som citeras i texten. Där uttrycker han 
med värderande ord vad han tycker om sin nya arbetsgivare: About his new 
employer he says, 'Ί have always been impressed with Electrolux - the 
Global Appliance Company - especially the company's astounding inter
national expansion and success in a tough competitive environment'' (Ct/ny 
13). Vd:n är dock inte odelat positiv eftersom han också uttrycker vad han 
anser vara foretagets negativa sida: He sees the company's weakness as its 
profitability, but he intends to try to improve this (Ct/ny 15). Både de posi
tiva och negativa värderingarna signalerar ärlighet till fordel for den nya 
chefen. Det positiva, att han är imponerad av Electrolux, stärker självkäns
lan inom foretaget och kanske också bekräftar vad läsarna redan tänker om 
företaget. Det negativa, den dåliga lönsamheten, lämnar utrymme for något 
som chefen kan arbeta med och förbättra och därmed visa sin egen kapacitet 
som ledare av ett storföretag. Läsaren får också veta något om vd:ns privata 
sidor (se mening 17 och 18). 

Att Stockholmstidningen är mer lokalt präglad än Chefstidningen märks 
på den information som förmedlas om den nye vd:n. I Stockliohnstidningen 
fÖrekoimner mer specifik information. Man kan exempelvis läsa i St/ny att 
vd:n gillar skämt, att han är entusiastisk och channig samt att han bor i 



Drottningholm. Läsarna far också ta del av chefens egna tankar inför jobb
erbjudandet. Genom denna infomiation förmedlas en bild av den nye vd:n 
som en vanlig människa som uppskattar alldagliga saker. Naturligtvis före
kommer även här fakta om hans yrkesmässiga bakgmnd. 

VD-stolen byter ägare. (St/ny 1) 

I måndags morse möttes alla Electroluxanställda av det mycket öveiTaskande och 
omtumlande beskedet att högsta chefsposten får ett nytt ansikte. VD och koncern
chef Leif Johansson kliver in på en av landets tyngsta poster som VD och kon-
cemchef for Volvo^ och Michael Treschow, Atlas Copcos VD och koncernchef, tar 
vid efter Johansson i samband med Electrolux bolagsstämma den 29 april. (St/ny 
2-3) 

När Leif Johansson bestämde sig for att acceptera erbjudandet om att överta avgå
ende Sören Gylls roll som Volvochef frågade ordföranden i Electrolux styrelse, 
Anders Schaip, Michael Treschow om han var intresserad av att ta över VD-posten 
i Electrolux. Han fick svar efter bara 24 timmar. (St/ny 4-5) 

- Jag har inte haft några planer på att sluta på Atlas Copco. Men Electrolux har 
fyra gånger så stor omsättning som Atlas Copco och fem gånger fler anställda. Jag 
ser det här som en befordran, säger den 53-årige Michael Treschow som har arbe
tat inom Atlas Copco sedan 1975. (St/ny 6-8) 

- Efter att ha gått igenom ett antal namn var det inte svårt att bestämma sig för Mi
chael Treschow, säger Anders Schaip. (St/ny 9) 

- Han har erfarenhet från en stor börsnoterad koncern och kommer in i en fas i 
Electrolux utveckling då hans affärssinne och internationella erfarenhet kommer 
väl till pass. (St/ny 10) 

Entusiastisk och charmig. (St/ny 11) 
Fömtom att han de senaste sex åren varit koncernchef och VD för Atlas Copco, 
har han dessutom en del styrelseuppdrag. Han är vice ordförande i styrelsen för 
Saab Automobile^ ledamot av SKFs styrelse samt styrelseordförande för Sveriges 
Exportråd. Enligt Kurt Eriksson, pensionerad informationschef på Atlas Copco, 
har Michael Treschow även andra kvaliteter, som ligger mer på det personliga pla
net. (St/ny 12-14) 

- Han är en mycket entusiastisk och chamiig man. Det tror jag alla här på Atlas 
Copco tycker. Dessutom gillar han skämt, avslöjar Eriksson. (St/ny 15-17) 

Den nye VDn ska framförallt försöka att både höja tillväxten i Electrolux och få 
upp lönsamheten. Han har tidigare genomfört en lyckad omvandling av Atlas Cop
co. Dagens Nyheter skriver att Treschow har gjort ett bra arbete på Atlas Copco, 
höjt rörelsemarginalen och vinsten vilket lett till en omvärdering av bolaget på 
Stockholmsbörsen. Han genomförde också det framgångsrika förvärvet av ameri
kanska (St/ny 18-21) 



En del vet Treschow redan om Electrolux, bland annat hur många produktlinjer det 
finns och vilka marknader koncernen agerar på. Resultatutvecklingen känner han 
till och antalet anställda. (St/ny 22-23) 

- Men exakt hur det fungerar vet jag inte. Det är det jag ska sätta mig m i den 
närmaste tiden. (St/ny 24-25) 

Som Electrolux styrkor nämner Michael Treschow att företaget har starka mark
nadspositioner, lång tradition, stark tillväxt, många varumärken och en fin kultur 
när det gäller att vara rädd om pengar. Svagheten anser han är lönsamheten, som 
han ju ska försöka förbättra. (St/ny 26-27) 

- Att ta det här jobbet är en utmaning. Dels är Electrolux ett mycket stöiTe bolag 
än Atlas Copco, dels ligger produkterna nännare slutkonsumenten. (St/ny 28-29) 

Figur 19. Textavsnitt ur Stockholmstidningen 

Avsnittet i figur 19 utgörs av 29 grafiska meningar där såväl specialiserade 
ord som värderande ord förekommer. Liksom i Ct förekoimner de utspridda 
i texten och om vartaimat. Den nye vd:ns karriärbakgrund redogörs for i 
mening 12-14 och 19-21. Med demia information fomiedlas bilden av ho
nom som en erfaren storforetagsledare. Följande meningar illustrerar hur 
chefen presenteras på ett förtroendeingivande sätt for sina nya medarbetare: 
Dagens Nyheter skriver att Treschow har gjort ett bra arbete på Atlas Cop
co, höjt rörelsemarginalen och vinsten vilket lett till en omvärdering av 
bolaget på Stockholmsbörsen. Han genomförde också det framgångsrika 
förvärvet av amerikanska Milwaukee (St/ny mening 20-21). I likliet med Ct 
beskrivs i St vd:ns åsikter om Electrolux positiva och negativa sidor (jfr 
mening 26 och 27 i figur 19). I avsnittet förekommer även en jämförelse. I 
mening 29 jämför vd:n sin tidigare arbetsplats med den nya och uttrycker 
samtidigt vad han anser vara bättre och mer utmanande med att arbeta på 
Electrolux: Dels är Electrolux ett mycket större bolag än Atlas Copco, dels 
ligger produkterna närmare slutkonsumenten (St/ny 29). I mening 15-17 
presenteras några mer personliga sidor hos chefen. Dessa förmedlas av en 
medarbetare på den förra arbetsplatsen: Enligt Kurt Eriksson, pensionerad 
informationschef på Atlas Copco, har Michael Treschow även andra kvali
teter, som ligger mer på det personliga planet (St ny 14). Bland amiat tas 
upp att Treschow gillar skämt (se mening 17). Redan i rubriken till detta 
avsnitt far läsaren veta mer om personen bakom chefstitehi: Entusiastisk 
och charmig (St/ny 11). 

Västervikstidningen är som tidigare nämnts främst inriktad på lokala ny
heter vilket också framgår av det lilla utrymme nyheten om chefsbytet far. I 
fyra grafiska meningar rapporteras den mest nödvändiga infomiationen om 
chefsbytet: vad ska ske, vem avgår, vem blir ny chef och när ska bytet ske. I 
texten förekommer inga värderande ord och det finns inte heller någon pre
sentation av vd:ns personliga sidor. Några ord om chefens professionella 



Ny koncernchef. (Vvik/ny 1) 

Koncernchefen Leif Johansson lämnar Electrolux och återvänder till sin födelse
stad Göteborg som chef för Volvo. Ny koncernchef i Electrolux blir Michael Tre
schow (uttalas treschkåv), verksam i Atlas Copco sedan 1975, de senaste sex åren 
som koncernchef. Chefsbytet äger rum på bolagsstämman den 29 april. (Vvik/ny 
2-4) 

Figur 20. Textavsnitt ur Västervikstidningen 

bakgaind finns i mening 3 där läsaren får veta var han arbetat tidigare. En 
slags konkretisering kan sägas fbrekoinina i denna mening där läsaren inom 
parentes infonneras om hur den nye vd:ns efternamn uttalas: [...] Michael 
Treschow (uttalas treschkåv) [...]. 

När texterna jämförs med varandra kan man lägga märke till att den in
formation som formedlas i pressmeddelandet också firms med i alla tre per
sonaltidningstexter. Vvik bygger i stort sett enbart på detta råmaterial. Den 
enda information som finns i Vvik som inte finns i pressmeddelandet är den 
som talar om hur vd:ns efternamn uttalas. I Ct och St forekotmner däremot 
fakta som hämtats från annat håll än pressmeddelandet. Det har tidigare 
konstaterats att pressmeddelandets fVinktion som råmaterial har varit att ge 
en kortfattad bakgrund till nyheten. Denna bakgrund har byggts ut med mer 
information i både Ct och St. Bland annat kan man i några meningar se att 
intervjun med vd:n som gjordes av infonnationsavdehiingen också varit en 
utgångspunkt dessa texter. I några fall tycks meningarna vara direkta citat, 
vilket i det ena fallet innebär att en översättning gjorts. Jämför följande me
ningar ur Ct och St: 

(110) When asked whether he would like to become the head of Electrolux, Mi
chael Treschow needed only a few hours to make up his mind: "I had no 
plans to leave Atlas Copco. But Electrolux has a turnover four times that of 
Atlas Copco and five times as many employees. I see this as a promotion." 
(Ct/ny 9-12) 

(111) När Leif Johansson bestämde sig för att acceptera erbjudandet om att överta 
avgående Sören Gylls roll som Volvochef frågade ordföranden i Electrolux 
styrelse, Anders Scharp, Michael Treschow om han var intresserad av att ta 
över VD-posten i Electrolux. Han fick svar efter bara 24 timmar. - Jag har 
inte haft några planer på att sluta på Atlas Copco. Men Electrolux har fyra 
gånger så stor omsättning som Atlas Copco och fem gånger fler anställda. 
Jag ser det här som en befordran, säger den 53-årige Michael Treschow som 
har arbetat inom Atlas Copco sedan 1975. (St/ny 4-8) 

Vd:ns uttalanden är desamnia i de två exemplen. Den information som ges 
före intervjucitatet i St är dock mer utförlig än vad den är i Ct och inklude
rar två nya namn, Sören Gyll och Anders Scharp. En annan skillnad, som i 
och för sig är av mindre betydelse, är att det i Ct står att vd:n bara behövde 
ett par timmar för att bestämma sig för att tacka ja till erbjudandet, medan 
det i St står att han svarade efter 24 timmar. Vad som förekommer i St efter 



vd:ns uttalande om det nya arbetet återfinns i Ct på ett annat ställe, nämli
gen i mening 17 respektive mening 4. Att Ct och St utgått ifrån en intervju 
med vd:n framgår på ytterligare ett ställe. Det är där han nämner vad han 
anser vara företagets styrka och svaghet, se mening 14 och 15 i Ct respekti
ve mening 26 och 27 i St. 

Mellan Ct och St finns också skillnader. Framför allt är det tydligt att St 
bygger på ytterligare råmaterial, då här hänvisas till uttalanden av två andra 
personer, Anders Scharp (St/ny mening 4-5) och Kurt Eriksson (St/ny 
14-17), samt till Dagens Nyheter (St/ny 20). Skilhiadema mellan Ct och St 
kan troligen hänföras till det faktum att tidningama har skilda mål, syften 
och mottagare och att de båda redaktörerna anpassat sina texter efter detta, 
vilket alltså visar sig på ett flertal ställen. I Ct omnämns exempelvis ett do
kument där Electrolux samlade värderingar och visioner finns nedskrivna. 
Visions & Values, Ct/ny mening 16.1 samma mening hänvisas också till 
något man kallar One Company Approach vilket är benäiTuiingen på företa
gets iiitegreringsarbete. Dessa företeelser är sannolikt bekanta för mottagar
na av Chefstidningen eftersom de är resultat av målfonnuleringar på led
ningsnivå. 

Ytterligare en skillnad som kan noteras är att i Ct presenteras det företag 
där vd;n arbetade tidigare. Atlas Copco. I två relativt långa meningar med 
flera specialiserade ord får läsaren veta att detta företag är internationellt 
känt för sin verksamhet. Företagets resultat och antal anställda anges också, 
jfr Ct/ny mening 5-6. Man kan anta att Atlas Copco inte är lika känt för 
chefer i andra länder som det är för de svenska läsarna. I St ges ingen pre
sentation av Atlas Copco, däremot får läsarna i mening 19-21 en bakgmnd 
till vad vd:n åstadkoimnit på sin förra arbetsplats. Båda dessa avsnitt, Ct/ny 
5-6 och St/ny 19-21, argumenterar för vd:ns goda egenskaper som fram
gångsrik ledare för ett stort, internationellt företag. I St är dock avsnittet 
mer konkretiserat och direkt relaterat till arbetsresultat. 

En tredje skillnad som är värd att belysas gäller den personliga infomia-
tionen om vd:n. I Ct nämns hans ålder liksom var han bor (Ct/ny mening 
17-18). I St far man utöver åldern också en del mer personliga upplysning
ar. Som textavsnittet ur St visade ges här en mer mformell introduktion av 
vd:n och personlighetsdrag som entusiastisk, charmig och humoristisk räk
nas upp (St/ny 15 och 17). Den nye vd:n förefaller vara en trivsam kollega 
till de anställda vid huvudkontoret, det vill säga läsarna av Stockholmstid
ningen. 

I detta avsnitt har jag genom kontrasterande textavsnitt analyserat för
hållandet mellan artiklar om samma ämnen som delvis bygger på ett 
gemensamt material. Det har dock inte varit möjligt att analysera artiklarnas 
relation till sitt råmaterial på samma sätt som i motsvarande analys av pro
duktbroschyrer. Förklaringen till detta är att det råmaterial jag haft tillgång 
till för personahidningsanalysen endast till en del utgjort utgångspunkten. 
Istället har jag kunnat visa att aimat råmaterial använts i de produktionspro
cesser som ligger bakom tidningstextema. 



I textproduktionsexemplet i avsnitt 3.3.3 (se s. 49ff), redogjorde jag för 
hur det går till när en artikel i Chefstidningen tillkommer. Processerna bak
om texterna i Stockholmstidningen och Västervikstidningen, och även 
Engiandstidningen, ser till stor del ut på liknande sätt: det är flera personer 
som är engagerade i processerna, tal och skrift interagerar och grunderna till 
texterna hämtas från flera håll. Variationer i processerna kan till exempel ha 
att göra med att artiklama i Västervikstidningen skrivs av en frilansande 
journalist som visserligen arbetat för Electrolux i många år, men som är 
extern. Skrivprocesserna är dock relativt likartade. De skillnader som har 
identifierats i analyserna och genom de ovanstående kontrasterande textex
emplen kan hänföras till tidningamas skilda mål, mottagare och kontextu-
ella förutsättningar. 

7.5 Diskussion 
Analyserna har syftat till att pröva parallellskrivningsmodellen på texter 
producerade inom företaget. Nedan relaterar jag resultaten av personaltid
ningsanalysen till denna hypotetiska modell. Ett annat syfte har varit att un
dersöka humvida, och på vilket sätt, företagskultur och image förmedlas i 
texterna. Jag kommer därför att resonera kring de likheter och skillnader 
som framkommit av analyserna med utgångspunkt i främst image. Först 
diskuterar jag pressmeddelandenas och personaltidningamas ftinktion som 
externa och intema texter. 

7.5.1 Pressmeddelandena och personaltidningarna som 
externa och intema texter 
Pressmeddelanden är texter som sänds ut till medier och offentlighet för att 
infomiera om företagsnyheter. De är med andra ord extema texter som spri
der information om sådant man inom företaget anser har nyhetsvärde. Sam
tidigt ftmgerar de som intema informationskanaler. Både chefen för intern-
kommunikation och redaktören för Chefstidningen påpekade att pressmed
delanden sänds ut intemt, bland annat till intemredaktörema som underlag 
till artiklar i olika personaltidningar inom koncernen. 

De personaltidningar som analyserats i kapitlet är intema texter. Tidning
amas innehåll förmedlas mellan personer inom företaget. Informationsvä
garna för de analyserade tidningarna ser dock något olika ut. När det gäller 
Chefstidningen går informationen centralt inom företaget från ledningsnivå 
till chefer på andra håll i koncernen, det vill säga från högre chefer till mel
lanchefer i olika länder. Bakom Stockholmstidningen står ledningen. Tid
ningen riktar sig till anställda på huvudkontoret. Informationen går från den 
högsta ledningsnivån till lägre chefer och tjänstemän på ett kontor. Väster
vikstidningens avsändare är i första hand platschefen och mottagarna är de 



anställda på anläggningen. Här går följaktligen informationen från mellan
chef till arbetare. När det gäller Stockholmstidningen kan man säga att in-
fonnationsvägen är horisontell eller diagonal medan den är mer vertikal när 
det gäller Västervikstidningen. Genom koimnimikationen mellan anställda, 
som alltså sker såväl vertikalt som horisontellt inom företaget, kan gemen-
saimîia värderingar och synsätt kommuniceras vilket saimolikt bidrar till att 
fönnedla och underhåll företagskulturen. Personaltidningarna kan ses som 
en kanal för ledningen att försäkra sig om att ett önskvärt budskap förs ut 
till anställda oavsett nivå. 

Samtidigt som informationsvägen delvis är formell och vertikal så bygger 
innehållet i tidningarna till stor del på den spontana intema koimiiunikatio-
nen i företaget, vilket framkom både i textproduktionsexemplen i 3.3 och i 
presentationen av de analyserade tidningama i 7.2.2. Den intema konununi-
kationen är viktig för företagets sammanhållning och vi-känsla. Den bidrar 
också till att fler än redaktörerna käimer sig delaktiga i infonnationssprid-
ningen inom företaget, vilket är något redaktören för Chefstidningen fram
höll vid en intervju (RedCtl). 

7.5.2 Textanalysemas resultat relaterade till parallellskriv-
ningsmodellen 
Som ett led i beskrivningen av textproduktionsprocessen knuten till perso
naltidningar på företaget har jag jäinfört sluttextema, personaltidningsar
tiklar, med råmaterialet. Det råmaterial jag haft direkt tillgång till är press
meddelanden. När analysresultaten summeras kan några slutsatser dras vil
ka bekräftar den hypotes om flerspråkig textproduktion som benämnts pa
rallellskrivning. 

Först kan konstateras att pressmeddelandena enbart utgjort ett av råmate
rialen för artiklarna. Från detta har den konkreta mformationen om de båda 
nyheterna hämtats, framför allt ekonomiska termer och siffror. De artiklar 
som innehåller annan och mer information har även baserats på annat rå
material, nämligen intervjuer som gjordes med den nye vd:n både inför 
chefsbytet och angående omstruktureringen. Dels tyder textanalysresultaten 
på att det är så, sluttextema innehåller andra gemensamma drag än de som 
återfinns i pressmeddelandet, dels bekräftade chefen för intemkonuiiunika-
tion derma slutsats. Pressmeddelandena, som av naturliga skäl är tämligen 
kortfattade, är alltså inte det enda gemensamma råmaterial som utnyttjats 
vid produktionen av sluttextema. Från intervjuema har främst den mer per
sonliga informationen om vd:n hämtats. Artiklama i Stockholmstidningen 
bygger dessutom på ytterligare råmaterial; St/ny har hämtat information 
från en före detta kollega till chefen samt från en artikel i Dagens Nyheter, 
St/om bygger också på en intervju med en fackföreningsordförande. Vad 
som här framkoimnit om textproduktionsprocessen kan relateras till det 



tredje kriteriet för parallellskrivningsmodellen vilket innebär att sluttexter 
kan baseras på flera olika gemensamma råmaterial (jfr s. 63). 

Hur råmaterialen och sluttextema i analysen av personaltidningstextema 
förhåller sig till varandra kan överskådligt illustreras på följande sätt: 

Råmaterial 

Press
meddelande Vvik 

Intervju Eng 

Annat råmaterial 
(intervjuer, 

dagstidning) 

Figur 21. Relationen mellan råmaterial och sluttexter i personaltidningsniaterialet 

Att artikelförfattarna hämtat information från en och samma intervju fram
gick tydligt när sluttextema jämfördes i de fyra delanalysema samt i de 
kontrasterande avsnitten i 7.4. Ett flertal meningar i Ct/ny på engelska åter
finns i St/ny på svenska. Om vi ser till exemplen (110) och (111) på s. 186, 
vilka är hämtade ur motsvarande avsnitt i Chefstidningen respektive Stock
holmstidningen, finner vi att temana är desamma i båda exemplen och att 
den information som förmedlas i de tre meningarna i (110) nästan ordagrant 
återfiims i (111). I det senare byggs dock den sista meningen ut med ytterli
gare information både på det privata och yrkesmässiga planet. Dessa två 
texter visar med andra ord på många likheter och det är tydligt att de utgår 
ifrån samma råmaterial. 

Texter som tillkommer genom parallellskrivningsprocesser beskrevs i 4.2 
som olika sluttexter vilka kan variera i både språk, syfte, stilnivå, ftinktion, 
omfattning, stmktur och mottagare (jfr s. 63). I personaltidningstextema har 
skilhiader identifierats som kan förklaras utifrån faktorer som dessa. Resul
taten av textanalysema som har med skillnader att göra kan förklaras med 



parallellskrivningsmodellens andra kriterium (jfr s. 62). Enligt detta kan 
sluttextema ta fasta på olika delar av råmaterialen beroende på de varierade 
syften och mottagare sluttextema kan ha. Det framgår av såväl analysema 
som mtervjuema att även tidningamas uttalade mål avspeglas i artiklama. 
Chefstidningen är global och förmedlar mer övergripande information me
dan Stockholmstidningen, Västervikstidningen och Englandstidningen är 
lokala tidningar och innehåller information främst på lokal nivå. Även sän
darna är olika för tidningarna. Chefstidningen har hela ledningen bakom sig 
och kontrolleras av infomiationschefen; sändaren är alltså central. De övri
ga tidningama har mer lokala sändare." 

Att vissa tidningar och inte andra valt att skriva om de två här undersökta 
nyhetema kan kopplas till Levins (1997) resultat om personaltidningar. De 
tidningar Levin undersökte var mycket olika och inga nationellt kulturella 
mönster kunde urskiljas. Vad som tycktes styra de olika tidningamas imie-
håll var snarare faktorer i nänniljön. Vid varje arbetsplats fanns egna öns
kemål om vad tidningama skulle imiehålla (jfr s. 149). Bland de tidnmgar 
som jag samlade in kan samma tendens urskiljas. I exempelvis den danska 
tidningen rapporterades främst om nyheter från det lokala kontoret och inte 
nyheter från huvudkontoret. 

På olika sätt har de identifierade råmaterialen bidragit till sluttextemas 
iimehåll: den konkreta informationen har hämtats från pressmeddelandena 
medan den mer personliga och privata informationen härrör ur intervjuerna. 
Resultaten av textanalysema i detta kapitel har visat att personaltidningsar-
tiklama skiljer sig åt vad gäller textteman, innehållsstmktur, stil samt bilder. 
Vidare har här framgått att relationen mellan varje enskild artikel och rå
materialen liksom relationen mellan de olika artiklama varierar. Parallell
skrivningsmodellens hypotes kan alltså anses bekräftad. Sluttextema är, 
som resultat av parallellskrivningsprocessen, olika texter där inte bara språ
ken skiljer sig åt utan också syftet, omfattningen, stmkturen och imiehållet. 
Också när det gäller de processer som studerats i detta kapitel kan man läg
ga märke till att genreöverskridande förekoitimer. I analysen har såväl in
tervjuer som pressmeddelanden varit råmaterial för personaltidningstexter
na. 

" Ytterligare en aspekt som självfallet påverkar texterna är artikelförfattarnas egna stilar 
(jfr s. 176). Infonnationen i pressmeddelandena formedlas på ett traditionellt och för 
texttypen typiskt sätt och variationen vad gäller exempelvis stil och informationsmängd 
är inte särskilt stor. Texterna i de olika tidningama påverkas däremot av redaktörens 
individuella stil. Detta är dock något som jag inte haft för avsikt att analysera i denna 
undersökning. 



7.5.3 Textanalysernas resultat relaterade till image och 
identitet 
I företag förekommer olika bilder som avspeglar företagets kultur. Bilderna 
kan vara undermedvetna representationer av företagets självbild, men de 
kan också vara medvetet skapade. I Gunnarsson (2000:19) görs en distinlc-
tion mellan å ena sidan internt och externt riktade bilder konstruerade inom 
företaget och å den andra externt konstruerade bilder, vilka speglar externa 
aktörers bild av företaget. De interna bilderna, som hänger ihop med företa
gets identitet, kan exempelvis förmedlas genom personaltidningar (jfr 2.5). 
Ett företags identitet uttrycker "vilka vi är" inom företaget och har att göra 
med ett enskih företag (Hatch & Schultz 2000). 

De personaltidningar som analyserats i kapitlet är centrala och lokala. 
Vad de har gemensamt är att de förmedlar en bild av företaget med stark vi-
känsla och sammanhållning. Flera av tidningsredaktörerna framhöll i inter
vjuerna att ett syfte med tidningarna är att visa på positiva och goda exem
pel inom företaget som både stärker den positiva interna självbilden och 
inspirerar. Tydligast märks detta i Chefstidningen vars uppgift, enligt re
daktören, är att ena koncernen och knyta ihop dess olika delar samt av
spegla företagets visioner (jfr s. 156). I den lokala Västervikstidningen far 
läsaren en bild av ett företag med vi-känsla och sammanhållning på framför 
allt lokal nivå. Lokala nyheter far störst utryrmne, och artiklarna och noti
serna handlar ofta om mätmiskor i närmiljön som befinner sig på samma 
organisatoriska nivå som läsarna. Samtidigt far redaktören fram de anställ
das delaktighet i den större kontexten genom nyheter på koncemnivå. 

Även om tidningsredaktörerna ges viss frihet att bestäiimia över sin egen 
tidning, frims från centralt håll en önskan att en gemensam självbild ska ge
nomsyra samtliga tidningar (och givetvis även annan kommunikation). Den 
medvetna konstruktionen av den interna bilden blev tydlig i intervjuerna 
genom att flera personer hänvisade till några dokument där företagets ge
mensamma värderingar kommimiceras och där idéer om hur man (ledning
en) vill att företaget ska uppfattas genom sin kommunikation presenteras. 
Tanken är bland aimat att alla tidningsredaktörer ska ha tillgång till dessa 
texter och influeras av dem (RedCtl). Dokumentet "Visions & Values" pre
senterar kortfattat företaget, dess visioner och miljöengagemang. 'Tlie Glo
bal Brief är ett annat mer omfattande dokument som utvecklar företagets 
visioner, värderingar, strategier och positioneringstankar. Dessa dokument 
har frarnför allt producerats med tanke på distribution till reklambyråer och 
externa konsulter men används även av företagets anställda i den internt och 
externt riktade kommunikationen. Utöver dessa två imagedokument finns 

I undersökningen av kultur och image inom några europeiska banker hänvisar Gun
narsson (2000:21) till några skrifter där interna bilder kommunicerades. Skrifterna liknar 
de inom Electrolux som diskuteras ovan. 



en liten bok med upplysningar för chefer på olika nivåer inom företaget om 
hur de ska bli bättre på intern kommunikation. 

I avsnitt 7.3 analyserades bland annat texter som handlade om det om
struktureringsprogram som var planerat att genomföras inom företaget kort 
efter det att nyheten offentliggjorts. De planerade förändringarna skulle 
koimna att medföra uppsägningar och nedläggningar på flera håll inom 
koncernen. Det sätt på vilket nyheten presenterades och föntiedlades i de 
analyserade texterna kan tolkas som en strävan att bibehålla den existerande 
interna bilden av ett starkt och erfaret företag trots det negativa innehållet i 
nyheten. Omstruktureringsplanema rapporterades också i dagstidningar och 
i radio- och tv-nyheter. Fokus i nyhetsförmedlingen låg på det negativa ef
tersom många skulle drabbas direkt eller indirekt av förändringarna. Själv
fallet ville man på företaget försöka motverka spridningen av demia externt 
konstruerade bild av nyheten. Genom pressmeddelandet och de utifrån detta 
skrivna personaltidningsartiklama sökte man vända bilden. Analysen av 
innehållsstrukturen i 7.3.2 visade till exempel att drag 2, Presentera orsa
ker/bakgrund till omstruktureringen, förekoinmer i texter som behandlar 
omstrukturermgen. I analysavsnittet diskuterade jag möjligheten att man 
inom företaget ville informera de anställda om varför förändringarna måste 
göras och ge dem den interna, "riktiga" bakgrunden istället för att en extern 
tolkning som skulle kunnat leda till missförstånd eller misstro skulle spridas 
(jfr s. 168). Även i stilanalysen kan vissa analysresultat tolkas som företa
gets försök att förmedla en mer positiv bild av företaget och själva händel
sen (jfr till exempel diskussionen av värderande ord på s. 174). Chefstid
ningens centrala roll inom koncernen innebar säkerligen att det uppfattades 
som speciellt viktigt att ge en för företaget rättvisande bild av nyheten i 
denna. Eftersom mottagarna av Chefstidningen befimier sig runt om i värl
den faims inte samma möjlighet för ledningen att följa hur nyheten rappor
terades i media i olika länder. Genom Chefstidningen fick cheferna emel
lertid företagsledningens förklaring till förändringarna. Företagsledningen 
kunde internt föra ut en mer positiv bild av det egna företaget och de plane
rade förändringarna och samtidigt vända eventuella externt skapade, negati
va bilder. 



8 Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer resultaten av textanalyserna samt inter
vjuerna och enkäterna att diskuteras i tre avsnitt. Först diskuteras kommu
nikationen i företaget med avseende på dels intern respektive extern kom
munikation, dels skrivandet som en social och kollektiv aktivitet. Därefter 
behandlas den alternativa beskrivningsmodell för flerspråkig textproduktion 
på ett företag som presenterades i 4.2, parallellskrivning. Med utgångspunkt 
i modellen diskuterar jag resultaten av de två delstudierna. Sist resonerar jag 
kring företagets kultur och image. 

Jag söker även koppla resultaten från avhandlingens två delstudier till de 
i inledningskapitlet diskuterade kommunikativa förutsättningarna för inter
nationella företag. 

8.1 Kommunikationen i företaget 
Electrolux är ett privatägt företag med produkter som riktar sig till både 
andra verksamheter och enskilda konsumenter. På den marknad som företa
get verkar finns inga garantier vare sig vad gäller framgång eller vinst. 
Verksamheten går till stor del ut på att attrahera nya kunder och investerare 
och samtidigt arbeta för att behålla dem vars förtroende man redan vuimit. 
Kunder och investerare attraheras med en stark och tilltalande image. Före
taget måste också utmärka sig som en unik och pålitlig "samarbetspartner" 
när det gäller såväl interna som externa relationer. Kommunikationen har 
stor betydelse för hur det går för företaget, hur man lyckas locka externa 
aktörer, hur man håller samman företaget till en stark enhet och hur medar
betarna känner sig delaktiga i verksamheten. 

Vad gäller skrivandet nämnde dammsugarchefen i en intervju att man av 
tradition och enligt en "gammal kultur" skriver lite inom företaget. Att man 
anser sig skriva lite hänger delvis saimnan med ett informellt internt före
tagsklimat som gör att det inte skrivs så många protokoll, kallelser, prome
morior och liknande (jfr 3.2). Uppfattningen om lite skrivande hänger också 
samman dels med dammsugarchefens påstående om att företaget är en 
"slimmad organisation" där man strävar efter effektiv intern och extern 
kommunikation, dels med att det blir vanligare och vanligare att man tar 
hjälp av utomstående konsulter i skrivarbetet. 



8.1.1 Intern och extern kommunikation 
De texter som analyserats i denna undersökning är både interna och externa. 
Textemas sändare är hela företaget eller någon del av det. Mottagarna är 
externa och utgörs av konsumenter, som i fallet med produktbroschyrer, 
eller interna och arbetar inom företaget, som personaltidningar. Den externa 
kommunikationen, den som sker mellan företaget och aktörer utanför det, 
handlar om att fönnedla ett övertygande budskap för att de externa intres-
sentema ska investera i produkten eller företaget. Produktbroschyrema är 
texter som har företaget som sändare och konsumenter som mottagare. Mer 
specifikt kan de enskilda säljbolagen i de olika ländema, som en del av 
koncemen, betraktas som sändare av produktbroschyrema. Även om man 
som den österrikiska kontaktpersonen sade vill fömedla en "svenskhet" i 
produktbroschyrema (jfr s. 98), är det troliga att konsumenterna i de olika 
ländema uppfattar de lokala säljbolagen som sändare. 

När det gäller personaltidningama går den interna kommunikationen i 
olika riktningar inom företaget, både vertikalt och mer horisontellt. Den in-
tema kommunikationen, fonnell eller mfonnell, är viktig eftersom det är 
genom den man kan förvissa sig om att ett gemensamt budskap och en 
gemensam företagskultur existerar. Den tnfomiella, spontana interna kom
munikationen har stor betydelse för tillkomsten av personahidningama. 
Ofta är det genom den informella kommunikationen tidningarna formas, 
vilket framkommit i ett flertal intervjuer (jfr 3.3.3). 

Intem koimnunikation har också kurmat studeras genom bastexten. Den 
är ett internt material som sänds från damnisugaravdelningen till Electrolux 
säljbolag i olika länder och dess funktion är att marknadsföra produkten in
ternt. Samtidigt är den formulerad och utfonnad med extema mottagare, det 
vill säga konsumenter, i åtanke. Man skulle därför kunna säga att bastexten 
är ett intemt material av extem karaktär. Bilden kompliceras ytterligare nå
got om man beaktar det faktum att säljbolagen kan betraktas som både 
mottagare och sändare i kommunikationsflödet som omger bastexten och 
broschyrerna; de har på så sätt dubbla roller. I detta fall är det svårt att se 
någon självklar gräns mellan sandar- och mottagarrollema i kommunikatio
nen. Mot bakgmnd av detta ter sig idéema om flytande gränser mellan in
terna och extema aktörer när det gäller organisationers koimnunikation re
levanta (jfr Bruzelius & Skärvad 2000, Frandsen, Halkier & Johansen 
2002:180, Hatch & Schultz 1997, 2000, Johansen 1999:27 samt 6.6.1). 

Det kan som synes ibland vara svårt att urskilja tydliga gränser mellan 
vad som är intem respektive extem koimnunikation och vem som är sändare 
och vem som är mottagare. Samtidigt menar jag att det kan fiimas anledning 
att skilja på intem och extem koimnunikation, mte minst för företagets egen 
del. Den intema och extema kommunikationen hänger ihop och påverkar 
varandra ömsesidigt. För att den extema kommunikationen ska vara lyckad, 
det vill säga för att företagets positiva signaler ska nå fram och för att en 
homogen bild av företaget ska kumia fönnedlas externt, krävs också att den 



interna koinmunikationen fungerar och att man har en gemensam uppfatt
ning om vad som är företagets identitet (jfr 2.4). 

En intressant situation uppstår i företaget då en extern frilansande jour
nalist anlitas för att skriva en artikel i Chefstidningen (jfr 3.3.3). För att för
säkra sig om att den extema skribenten förmedlar den bild av företaget som 
ledningen önskar, förser man skribenten dels med dokument där företagets 
gemensamma värderingar kommuniceras och där idéer om hur man vill att 
företaget ska uppfattas genom sin kommunikation (företagets mål- och poli-
cydokument), dels med en "briefing" inför varje skrivuppdrag om uppdra
gets syfte och mål. Det intressanta med en sådan situation är att redaktören, 
som är intern, ger i uppdrag åt en extern skribent att skriva för interna mot
tagare. En extern aktör arbetar med andra ord under interna förutsättningar. 

8.1.2 Skrivandet som en social och kollektiv aktivitet 
I forskning om skrivandet inom olika typer av organisationer framhålls 
skrivandets dynamiska, kollektiva och sociala karaktär. Man har även beto
nat att skrivande kännetecknas av att tal och skrift interagerar (jfr exempel
vis Doheny-Farina 1991, Faigley 1985, Guimarsson 1992 samt Odell 1985, 
se även 2.1). 

Också textproduktionen på Electrolux kan beskrivas utifrån dessa fakto
rer. På ett flertal ställen, jfr exempelvis textproduktionsexemplen i 3.3, har 
jag visat att skrivandet inom företaget är en kollektiv verksamhet med 
många personer inblandade, såväl interna som extema, att skrivandet ofta är 
en lång och komplicerad process där tal och skrift alternerar samt att skriv
processen och texterna påverkas av både företagskultur och traditioner. Det 
faktum att många personer ingår i företagets varierande skrivprocesser kan 
också kopplas till diskussionen om flytande gränser mellan intema och ex
tema aktörer i företagskommunikation. I skrivprocesserna som studerats i 
undersökningen ingår många personer, både de som arbetar på företaget och 
de som är extema. De extema aktörerna kan vara reklambyråer, konsulter 
och frilansande joumalister. 

Skrivprocesser i allmänhet kan beskrivas utifrån faktorer som de ovan 
diskuterade, men på ett intemationellt företag som Electrolux finns ytterli
gare aspekter som spelar in i och påverkar textproduktionsprocessema, till 
exempel flerspråkigheten och olika nationella kulturer. 

8.2 Den flerspråkiga textproduktionen i företaget -
parallellskrivningsmodellen 
I avsnitt 4.2 presenterade jag tankarna bakom parallellskrivningsmodellen. 
Idén med modellen, vilken inledningsvis presenterades som en hypotes om 
flerspråkigt skiivande och texter i företag, är att den fvingerar på ett över



gripande plan och fångar de flerspråkiga textproduktionsprocessema på ett 
internationellt foretag. Tidigt i undersökningen frainkom i några intervjuer 
att processen där man skriver en text på ett språk utifrån en text på ett annat 
språk, det vill säga där man översätter en källtext på ett språk till en måltext 
på ett amiat språk, endast forekormner i begränsad utsträckning. För Elec
trolux del har det visat sig vara den metod som används när årsredovisning
en (jfr s. 46) och bruksanvisningarna (jfr s. 60) skrivs. 

Vanligare inom Electroluxkoncemen är den process där man utgår ifrån 
ett eller flera material, vad som här kallats råmaterial, när texter på olika 
språk produceras. Genom tennen råmaterial markeras den skilda funktion 
och karaktär detta material har i jämförelse med en källtext. Källtexten i 
fallet med årsredovisningen är en fullständig text, skriven på svenska, som 
är tänkt att fluigera dels självständigt, dels som underlag for översättning till 
ett amiat språk. Det händer även att käUtexten skrivs med översättningen till 
engelska i åtanke. Råmaterialets karaktär och fiinktion varierar däremot. 
Materialet kan utgöras av en händelse, en talad diskurs eller en mer eller 
mindre ofiillständig textskiss. Olika delar av ett råmaterials imiehåll kan 
generera olika texter och med ett eller flera råmaterial som utgångspunkt 
kan olika texttyper produceras på ett eller flera språk. De texter som produ
ceras kallas här med en gemensam benämning sluttexter. 

De textproduktionsprocesser som beskrivs genom parallellskrivningsmo-
dellen är dynamiska: å ena sidan kan ett och samma råmaterial ligga till 
grund för ett antal olika texttyper, å andra sidan kan en och sainma sluttext 
baseras på flera råmaterial. Det gör att relationen mellan råmaterial och 
sluttext inte är given. Mte heller är relationen mellan olika sluttexter som 
producerats utifrån ett och samma råmaterial given; sluttextema kan variera 
inte bara genom språket utan även i fråga om syfte, stilnivå, funktion, oni-
fattnmg och textuell struktur. 

På olika sätt har analyserna av produktbroschyrema respektive personal
tidningarna belyst parallellskrivningsmodellen. När det gäller produktbro
schyrema har de producerats utifrån ett gemensamt råmaterial, bastexten, 
som är skrivet på engelska. Broschyrerna är skrivna på olika språk (danska, 
franska, norska, svenska och tyska). Textanalyserna har visat att broschy
rerna skiljer sig både jämfört med varandra och i relation till bastexten 
framfor allt vad gäller stilnivå och iimehållsstruktur. Även textemas omfatt
ning och bildantal varierar. Broschyrema har motsvarande mottagargmpp 
(konsumenter) men mottagarna fuins i olika nationella kulturer. Genom 
bastexten kan man från centralt håll förmedla idéer om hur man vill att pro-
duktema ska marknadsföras, men säljbolagen har ändå frihet att utfonna 
sina broschyrer själva. Friheten gentemot huvudkontoret är dock inte full
ständig utan begränsas av till exempel traditioner, varumärkestänkande och 
värderingar inom företaget. Även nationella och lokala faktorer, såsom tra
ditioner på den nationella marknaden, företagets nationella marknadsposi
tion samt ofta knappa tidsmässiga och ekonomiska resurser, har inverkan på 
textproduktionsprocessema. 



I den sammanfattande stilanalysen (jfr 6.4.3.3) konstaterades att broschy
rerna vid en överskådlig och sammanfattande jämförelse kan delas in i två 
grupper. I den ena gruppen, bestående av den svenska, norska och österri
kiska broschyren, kännetecknas texterna av att de är relativt varierade ifråga 
om såväl textteman, irmehållsstruktur som stil samt att de innehåller ett stort 
antal av bastextens bilder. Den andra gruppen, där den danska, franska och 
schweiziska broschyren ingår, kännetecknas texterna däremot av att de är 
mer koncentrerade både vad gäller innehåll och omfång. De har också ett 
färre antal bilder. 

Vid en närmare analys och i jämförelse med bastexten urskildes mer di
stinkta skilbiader mellan sluttextema. När broschyrerna jämfördes med 
bastexten vad gäller innehållet (jfr figur 16, s. 142) framkom det att den 
norska broschyren bygger på ett relativt stort antal av bastextens delar me
dan den schweiziska endast iimehåller ett fåtal. Däremot visade det sig att 
det är den österrikiska broschyren som liknar bastexten mest vad gäller 
texttema, innehållsstruktur, stil samt bilder. Resultatet överensstämmer med 
enkätsvaret från det österrikiska säljbolaget. KpÖst svarade att det är viktigt 
att broschyren liknar bastexten både till innehåll och fonn eftersom bastex
ten avspeglar företagets vanunärkestänkande och image. Den stora skillna
den mellan den norska och den österrikiska broschyren är att det norska 
säljbolaget visserligen använt flera av bastextens innehållsdelar, men att 
dessa delar inte återgivits helt utan att en ny text med ett nytt innehåll skri
vits. Endast vad gäller själva huvudbudskapet har bastexten lämnat spår i 
den norska texten. Det österrikiska säljbolaget valde istället att översätta 
valda delar av bastexten och den förändring som gjordes begränsades till 
nödvändiga språkliga anpassningar. Två exempel (se exempel (67) och (68) 
på s. 143) illustrerade resultatet av de skilda textproduktionsstrategier som 
det österrikiska och det norska säljbolaget arbetat efter. Också genom de 
kontrasterande avsnitten i den svenska och schweiziska broschyren, som 
redovisades i 6.5, framkom skilbiader mellan två sluttexter. 

Textemas funktion är densamma: att sälja en produkt. Bastextens motta
gare och ftinktion skiljer sig dock från broschyremas eftersom texten i för
sta hand är avsedd att vara ett intemt säljmaterial. På så sätt kan konstateras 
att sluttextema både har gemensamma och särskiljande drag jämfört med 
varandra och jämfört med råmaterialet. Relationen både mellan råmaterialet 
och sluttextema och mellan sluttextema är med andra ord inte given. 

När det gäller personaltidningsartiklama har de producerats utifrån minst 
två gemensamma råmaterial; pressmeddelanden och intervjuer. De analyse
rade artiklama har olika mottagare inom företaget (chefer, kontorsanställda 
och anställda på en tillverkningsanläggning), de är skrivna på olika språk 
(svenska och engelska) och de har olika mål och syften. Textanalyserna vi
sade att artiklarnas stil, innehållsstruktur och omfattning varierar. Råmateri
alen i analysen skiljer sig också. Pressmeddelandena är externa och interna 
texter som informerar sakligt och kortfattat om nyhetema. Intervjuerna, som 



är det andra råmaterialet i skrivprocessen, sändes ut internt, bland annat till 
tidningsredaktörerna. De är också mer utförliga. 

I textanalysen analyserades sex sluttexter, det vill säga tidningsartiklar, 
och två råmaterial, pressmeddelanden. Analyserna koncentrerades kring två 
olika äinnen som artiklarna behandlade, dels nyheten om ett chefsbyte, dels 
nyheten om omstruktureringar inom företaget. Texterna skiljer sig åt på de 
språkliga nivåer som analyserna koncentrerades kring. I resultatdiskussio
nen drogs vissa slutsatser vad gäller resultaten (jfr 7.5). Den första och i 
sammanlianget viktigaste gäller textemas relation till råmaterialet. Det kon
staterades att det framför allt är pressmeddelandenas konkreta infonnation 
som legat till grund för artiklarna. Men artiklarna skiljer sig också från 
pressmeddelandena. En skilhiad som kunde konstateras är att artiklarna in
nehåller ett mer varierat språk än pressmeddelandena. Detta framgår fram
för allt i analysen av stilen i texterna. I artiklarna förekommer exempelvis 
värderande ord, vilket det inte gör i pressmeddelandena. 

En annan slutsats gällande tidningarna som diskuterats har med textemas 
målgrupp att göra. Artiklamas varierande imiehåll styrs av tidningamas 
mottagare vilket förklarar varför det i vissa artiklar förekommer mer ingå
ende information om till exempel chefsbytet än vad det gör i andra. En 
tredje slutsats gäller tidningamas mål. Som nämnts varierar målen för de 
olika tidningarna. Också detta kan förklara den varierande mängden infor
mation som förmedlas i tidningama. De tidningar som har som huvudmål 
att infonnera om lokala händelser rapporterar mer kortfattat om koncemny-
heter medan den globala chefstidningen skriver mer utförligt om händelser 
på koncemnivå. 

Men det för parallellskrivningsmodelleii kanske viktigaste resultatet som 
frainkommit av analysema av personaltidningarna är att några av artiklama 
har mer än ett råmaterial gemensamt. Ett resultat av samtliga delanalyser, 
fömtom bildanalysen, var att i de delar som artiklama avvek från pressmed
delandena var det tydligt att ett armat råmaterial funnits i textproduktions
processen. Att det var tydligt framgår av exempel (110) och (111) ur Chefs-
tidningen respektive Stockholmstidningen (jfr s. 186). Det är framför allt i 
analysen av innehållsstrukturen, där retoriska drag och steg som handlar om 
privat och personlig infonnation om den nye vd:n identifierats, och stilana
lysen, där stildrag som värderande ord och konkretiseringar identifierats, 
som detta andra gemensamma råmaterial blir tydligt. I exemplen är textte-
mafördelningen densamma, och exemplen iimehåller liknande infomiation 
och stildrag som inte återfimis i pressmeddelandet. 

Även vad gäller personahidningama kan alltså noteras att sluttextema har 
såväl gemensamma som åtskiljande drag jämfört med varandra och med 
råmaterialet, hite heller här är således relationen mellan texterna given. 

Genom analysen av produktbroschyrema och personaltidningarna har jag 
visat hur parallellskrivning realiseras i praktiken på det studerade företaget. 
En slutsats som kan dras av analysresultaten i kapitel 6 och 7 är alltså att de 



processer varigenom de analyserade texterna tillkommit är dynamiska och 
stäiTuner överens med parallellskrivningsmodellen (jfr 4.2). 

Sedd från företagets håll kan diskussionen kring översättning och paral
lellskrivning sammanfattas på följande sätt: 1. Översättning används som 
metod i första hand vid tillkomsten av centralt betydelseflilla eller regleran
de texter där kravet på överensstämmelse mellan texter på olika språk är 
högt och där det är viktigt att texterna innehåller samina information och 
har samma innehåll. 2. Parallellskrivning tillämpas i de fall där kravet på 
lokal anpassning är viktigt. Dessa friare texter, som i högre grad är anpassa
de efter målgrupp, syfte, kultur, traditioner etc. tillkommer oftare på egna, 
lokala initiativ. 

8.3 Företagets kultur och image 
Företagskultur är ett kollektivt och dynamiskt fenomen som formas och ut
vecklas i det dagliga livet inom företaget. Tätt knuten till företagskulturen 
är image; inom kulturen konstrueras och odlas image. Företagets image kan 
i sin tur hjälpa till att skapa och upprätthålla kulturen genom att den bygger 
på gemensamina värderingar som avspeglar företagets självbild. Hofstede 
(1991:181ff) skriver att skillnaden mellan nationell kultur och organisa
tionskultur ligger i de skilda roller som symboler, hjältar, ritualer och värde
ringar har, det vill säga i de olika nivåer kulturen manifesteras genom (jfr 
2.5). På den nationella nivån visar sig kulttirella skilhiader främst i värde
ringar, menar Hofstede, medan det inom organisationer främst handlar om 
gemensamt uppfattade seder och bruk. 

Trots vad som kan synas vara en splittrad koncern tolkar jag Electrolux 
kulttir som tämligen tydlig. Företaget har en lång historia och flera starka 
ledare har styrt företaget med tydliga och moderna visioner. Företagskultu
ren förmedlades till mig främst via intervjuerna. Vid några tillfallen yttras 
ordet kultur eller tradition. I andra fall kan vissa mer indirekta yttranden 
tolkas som bevis på företagskulturen. I en intervju med chefstidningens re
daktör återgavs företagets historia. Ett antal viktiga händelser, "epoker", 
och centrala gestalter utgjorde hörnstenarna i redaktörens berättelse. Ord 
och uttryck som "unik idé", "succé", "den stora expansionsperioden", 
"global idé" nämndes liksom superlativer som "störst", "först" och "största 
utlandsaffàr som någonsin gjorts". (RedCt2). Dessa värderingar och denna 
självbild framgick även uttryckligt när dammsugaravdelningens marknads
föringschef beskrev övergripande budskap i företagets reklam på följande 
sätt: "Vi säljer alltså inte bara en produkt. Vi försöker ju sälja nånting mera, 
en känsla av kvalitet, en känsla av erfarenhet, en känsla av en erfarenhet 
som är spmngen ur att man varit länge på marknaden och varit framgångs
rik" (Mc). 

I båda intervjuerna förmedlas företagsmedlemmamas uppfattning om vad 
som är företagets självbild. Jag uppfattar ordvalen, hänvisningarna till vik



tiga personer och händelser samt historien som uttryck for hur man mtemt 
betraktar företagets kultur och traditioner. De är de symboler, hjältar och 
värderingar, för att tala med Hofstede, som manifesterar den unika Electro-
luxkulturen. Den positiva självbilden framgår även i följande citat ur den nu 
avgående vd:ns anförande vid bolagsstämman i maj 2002: "Ett företag är 
som en bok som aldrig blir färdigskriven. Boken har olika kapitel och vi har 
nu senast haft ett femårskapitel, som har följt alla andra fantastiska kapitel i 
berättelsen om Electrolux".'' 

Bilden av en tydlig kultur går också igen i enkätsvaren från säljbolagen. 
Majoriteten av de intervjuade kontaktpersonerna framhöll att företaget och 
dess produkter har hög status i det egna landet. Om det verkligen förhåller 
sig så är svårt att avgöra genom denna undersökning men yttrandena tyder 
på att företagskulturen och den interna bilden av företaget är stark även i 
andra länder än Sverige (jfr 6.3 och 7.5.3). 

Intervjuerna vittnar vidare om att det finns idéer kring hur företaget ska 
hållas sarmnan till en enhet. Exempelvis har det framkommit att den interna 
kulturen är relativt infonnell, vilket är något man gärna betonar (jfr 3.4). 1 
6.6.3 diskuterade jag företagets infomiella karaktär och citerade dammsu-
garchefen som apropå reklamkampanjer menade att det på central nivå finns 
en idé om och en strävan efter företagsgemensamma budskap, men att bud
skapen ska omsättas lokalt (jfr s. 145). Jag resonerade också i inledningen 
kring förändringar inom affärsvärlden mot globalisering som jag menade 
präglar företags sätt att arbeta. Jag påstod att det är rimligt att anta att för
ändringarna även leder till förändringar i koimnunikationsmönster och ruti
ner inom företag. För Electrolux del skulle man kunna se dammsugarche-
fens uttalande som ett sätt att arbeta i samma riktning som förändringarna. 
Budskapet och företagets image förmedlas centralt men ska omsättas lokalt 
till det lokala språket och efter lokala förutsättningar. 

Ett företag med en tydlig kultur som en sammanhållen enhet kan likaså 
utläsas i den image som förmedlas i företagets texter. Den interna bilden av 
företaget förmedlas i personaltidningarna och det är en bild av ett företag 
med vi-känsla och sanunanhållning som genomsyrar texterna. Även det 
som diskuterades ovan vad gäller centralt och lokalt fattade beslut kan utlä
sas som en image man vill förmedia internt; det övergripande budskapet, 
företagets kärnbudskap, står ledningen för medan det är upp till de lokala 
enheterna att överföra och realisera budskapen lokalt. Konkret och medvetet 
förmedlas också den interna bilden genom de policy- och måldokument 
som berördes i 7.1 (se s. 150). Visserligen är dokument av denna typ något 
som de flesta företag av Electrolux storlek producerar. Men innehållet, det 
vill säga kombinationen av de värderingar, symboler och det budskap som 
kan utläsas av dokumenten, har en särskild betydelse för Electrolux och av-

Med "femårskapitel" avses de fem är som den avgående vd:n suttit på posten. Anfö
randet finns publicerat som ett pressmeddelande på Electrolux hemsida. 



speglar vad det är som gör företaget unikt. Och det är det imika som man 
vill ska genomsyra all kommunikation. 

Men en absolut homogen företagskultur över nationsgränser och före
tagsnivåer förekommer inte. Skillnader i till exempel produktbroschyrema 
vittnar om lokala anpassningar efter nationella förutsättningar. Att omsätta 
företagets budskap lokaU irmebär att ta hänsyn till traditioner på den natio
nella marknaden som exempelvis har med marknadsföring att göra. Det in
nebär också att anpassa texterna efter mottagamas förväntningar, vilka ser 
olika ut i olika nationella kulturer. Produktbroschyrema presenterar samma 
produkt men det är olika detaljer som framhävs beroende på i vilket land 
produkten ska säljas (jfr 6.3 och 6.6.2). Även skillnader i arbetssätt vid sälj-
bolagen i de olika ländema kan tolkas som resultat av lokala företagskultu
rer på nationell nivå. Av tradition går man tillväga på ett visst sätt när en 
produktbroschyr ska produceras. Kontoren och tillverkningsanläggningama 
mnt om i världen tillhör visserligen en svensk internationell koncern, men 
till viss del betraktas den dagliga verksamheten som en lokal angelägenhet 
där man har sina egna arbetsrutiner och traditioner. Förhållandet mellan det 
globala, det nationella och det lokala inom företaget kan belysas med några 
ord från redaktören för den danska personaltidningen: "hi some ways we 
co-operate a lot. We're exchanging figures and products, news and specifi
cations as we have the same assortment. As to the internal stuff there is no 
co-operation" (RedKt). 

Med tanke på att tidningama fömedlar en bild av ett företag med sam
manhållning och vi-känsla kan det tyckas armiärkningsvärt att inte alla per-
sonahidningar som ingår i materialet rapporterar om chefsbytet. Exempelvis 
rapporterar inte personaltidningen vid Electrolux kontor utanför Köpen
hamn om koncernens nya vd. En förklaring till detta kan sökas i tidningar
nas egna, lokala mål. Den danska tidningens mål är att förmedla informa
tion mellan anställda på kontoren, från kontorets ledning till anställda och 
från anställda till ledningen. Ett annat mål är att informera om koncerrmy-
heter, vilket dock främst tycks avse den lokala nivån att döma av vad re
daktören sade om att rapportera om andra delar av koncemen: "I don't dis
tribute news about what's going on in Stockholm. It's entirely intemal, so I 
don't need to bother about it. People here want to read about people here, so 
you don't have to go outside" (RedKt). Här förefaller det vara närmiljön 
och den lokala kulturen som styr valet av iimehåll (jfr Levin 1997:70, 83). 
Sannolikt förmedlades nyheten om chefsbytet via andra kanaler än perso-
nahidningen på Köpenliamnskontoret. 

Redaktören sade sig inte förstå svenska lika bra som engelska och därför genomfördes 
intervjun på engelska. 



8.4 Slutord 
Electrolux är ett stort internationellt företag med verksamhet i många län
der. Att man koimnit att bli en sådan stor och världsomspännande koncern 
beror inte bara på positiva resultat utan också till stor del på att man förvär
vat andra företag runt om i världen. En central önskan om en gemensam 
företagskultur och en samordnad image innebär med dessa förutsättningar 
en utmaning. I avhandlingens inledning påstod jag att frågor som hur man 
hanterar olika språk och kulturer inom ett och samma företag samt hur den 
skriftliga kommunikationen mellan olika länder och kulturer inom företag 
går till är relativt outforskade. Särskilt viktiga blir sådana frågor för ett fö
retag som Electrolux som har sin verksamhet i många skilda länder och 
kulturer. 

Parallellskrivningsmodellen har, som en hypotes om flerspråkigt skrivan
de på ett internationellt företag, syftat till att fånga textproduktionsproces-
sema på det studerade företaget. De processer som modellen fångar är dock 
inte begränsade till företagskommunikation, även armat skrivande skulle 
kunna beskrivas på liknande sätt. I 4.2 beskrevs olika typer av parallell
skrivning varav några var prototypexempel. Det kan till exempel å ena si
dan tänkas att en händelse såsom en fotbollsmatch resulterar i olika material 
som en tidningsartikel och en sportkommentators rapportering i tv. Â andra 
sidan kan man tänka sig en vetenskaplig text som bygger på amian veten
skaplig litteratur, föredragsanteckningar, observationer och intervjuer. Båda 
dessa fall kan beskrivas med utgångspunkt i parallellskrivningsmodellen. 
Utgångspunkten för mig har varit att finna ett sätt att beskriva hur texter på 
olika språk tillkommer inom en särskild kontext, ett företag, med särskilda 
förutsättningar såsom flerspråkighet, kultur, image, traditioner och interna
tionalisering och det är i första hand mot bakgrund av detta som modellen 
utvecklats. 

Det antogs i inledningen att förändringar på marknaden som en följd av 
internationaliseringen leder till att företag som vill vara med och konkurrera 
på den globala marknaden tvingas att förändra sitt sätt att arbeta och kanske 
också sin stniktur. Ändrade arbetssätt och förutsättningar sätter i sin tur spår 
i konununikationssätt och -mönster. Resultaten av avhandlingens två del
studier kan generaliseras såtillvida att samliälleliga och globala förändringar 
leder till förändringar i företags kominunikationsmönster på flera plan. Jag 
har visserligen studerat ett enda företags texter och textproduktionsproces
ser, men förutsättningarna och villkoren är gemensamma för alla internatio
nella affärsföretag. Globalisering, hårdare konkurrens och teknologins ut
veckling är faktorer som påverkar alla organisationer. Faktorer som dessa 
har lett till att marknaden är obegränsad och att varken nations- och 
branschgränser eller gränser mellan ett företag och dess omgivning är lika 
tydliga som de tidigare varit. Vad som i organisationsteoretisk litteratur 
kallas framtidens organisation beskrivs bland aimat som en platt, resurssnål 
och snabb organisation där struktur, lednmg, kundanpassning, globalt tän-



kande och en samlad kärnkompetens är viktiga konkurrensmedel, och där 
tvärfunktionella arbetslag ger medarbetare mer ansvar (se till exempel Bru-
zelius & Skärvad 2000:198-226). För textproduktionen i framtidens organi
sation betyder det att fler individer ingår i skrivprocesserna, både de som 
arbetar i foretaget och de som är externa men knutna till verksamheten i 
egenskap av exempelvis konsulter, att flera kulturer möts i gemensamma 
projekt och att textproduktionsprocessen bör gå snabbt. Att se både kund
anpassning och globalt tänkande som konkurrensmedel är något av en para
dox eftersom kundanpassnmg är en lokal fråga. Men for att lyckas förena 
det globala med det lokala, for att fa arbetslag bestående av interna och ex
terna aktörer med olika roller och ftinktioner att fiingera, och for att kunna 
förmedla en gemensam och tydlig image krävs klara visioner fÖr vad fore
taget är och vad det ska stå for. Detta gäller även for att skrivprocesserna i 
foretaget ska fiingera. De fria textproduktionsprocesser som har studerats i 
undersökningen pekar på att processerna är ett resultat av internationalise
ringen, eller kanske snarare ett sätt att arbeta i linje med förändrade forut
sättningar och villkor. Textproduktionsprocessema är fria och man arbetar 
ofta med snabba produkter och med övergripande budskap som samordnas 
med och anpassas till de villkor som råder lokaU. Det har både intervjuerna 
och analyserna visat. 

Vidare har analyserna, mtervjuema och enkäterna visat att de lokala be
hoven och förutsättningarna, i kombination med det faktum att det handlar 
om ett enda foretag med en övergripande kuhur och image, är vad som gör 
att det i texter som produceras inom företaget förekommer såväl skillnader 
som likheter. Kommunikationen integreras som ett led i att stärka både den 
interna och den externa bilden och for att samordna alla delar som företaget 
består av. Samtidigt har lokala forutsättningar en avgörande betydelse for 
företagets framgång. För att företagets budskap ska nå såväl interna som 
externa aktörer på lokal nivå och för att göra processerna effektivare och 
snabbare krävs att budskapet omsätts och realiseras lokalt efter egna behov 
och fbmtsättningar. Man kan således konstatera att forändringar i såväl den 
närliggande kontexten som i samhället i stort sätter spår i företagets kom
munikation, både vad gäller processerna som omger den och resultaten av 
den. 

Jag har utifrån ett autentiskt material analyserat den skriftliga kommuni
kationens villkor och mönster inom ett foretag. Det är min förhoppning att 
denna avhandling kan bidra till en förståelse fÖr hur interna och externa 
texter på olika språk tillkommer inom ett intemationellt svenskt foretag 
samt hur dels skilda textproduktionsprocesser, dels företagskultur och ima
ge har betydelse for och påverkar texterna. 



Summary 

Internationalisation is an important issue in the business world today. Not 
only does internationalisation lead to new possibilities of development and 
access to new markets for companies, it is also a question of survival. In 
order to succeed on the world market companies must compete globally, 
adjust to market conditions and keep up with international developments. 
Going international not only has an impact on a company's stmcture and 
way of work, but will also lead to changes in its connnunicative patterns. 
Ideas, messages and images are communicated over linguistic and cultural 
borders and this presents a challenge to international companies. Communi
cation is, as a key to the market, an important element in a company's suc
cess. However, our knowledge about how different languages and cultures 
are handled within one and the same company are handled, what role differ
ent languages play and how the oral and written communication between 
different countries and cultures come about has hitherto been rather vague. 

The purpose of this thesis, as presented in chapter 1, is to study the mul
tilingual text production of an international Swedish company. The investi
gation covers a survey of the writing processes as well as an analysis of 
texts produced within the company in different languages. The main hy
pothesis of the thesis is that the multilingual text production of a large com
pany entails a parallel writing process (Gurmarsson 1995) and a new model 
for multilingual writing is introduced and tested on an authentic text mate
rial. 

The investigation is presented in two studies: the first study consists of a 
survey of the writing processes within the company, the second study of an 
analysis of company texts written in different languages and in different 
countries. One aim of the text analysis is to test empirically the parallel 
writing model. Another more general aim is to examine if and how the 
company culture and image are reflected in the texts. The investigation has 
included interviews, observations, and questionnaires in relation to three 
text groups; atmual reports, staff magazines, and texts regarding a product. 
It has also included text analyses of staff magazines and brochures. The 
company studied is Electrolux, wliich is a global producer of appliances and 
equipment for kitchen, cleaning and outdoor use. 

In chapter 2 previous studies on business communication are discussed. 
Research in organisational writing has shown that writing is a collective 
activity carried out in a number of stages, that oral and written discourse are 
intertwined, and that there is an interplay between coirununication and the 
social context, which means that the organisation's culture, history, goals 
and ideas affect the writing processes as well as the texts (Faigley 1985, 



Gunnarsson 1997, Spilka 1993). Studies have also shown that it may not 
always be possible to label a text as either internal or external, as many texts 
have both internal and external receivers. Company texts are also, to a large 
extent, auto communicative, i.e. they are a part of the organisation's com
munication about itself with itself (Frandsen, Halkier & Johansen 2002). 
The company culture consists of collective and dynamic phenomena, 
formed and developed by its employees as well as through its texts. 

Chapter 3 presents the first study. The writing processes and text produc
tion within Electrolux are explored by means of interviews and observa
tions. The results of this study can be summarised as follows: Firstly, the 
survey reveals that the company's culture is informal. Issues are discussed 
in a spontaneous manner instead of merely in formal meetings. Secondly, a 
large part of both the oral and the written communication within the com
pany is in English. Thirdly, the linguistic aims and demands differ depend
ing on the communicative level. External and global cormnunication calls 
for linguistic correctness, while the linguistic demands are lowered in inter
nal contexts. Complicated words and phrases are avoided internally in order 
to make it possible for everyone within the organisation to communicate, 
even those with poor English skills. At Electrolux this informal and internal 
"language" is called "bad English". Fourthly, the survey shows that direct 
translation is not the most common way of producing texts in different lan
guages. Instead, most texts are written directly in the language in question. 
The last section of the chapter elaborates on three examples showing the 
different text production processes within the company: production of an 
annual report, marketing material, and an article for a staff magazine. The 
processes described vary depending on the intended receivers, the purpose 
of the text, and at which level in the company the text is written. What is 
similar, on the other hand, is that many people are involved in writing the 
texts, that different languages meet and that speech and writing interact (cf 
figure 1, p. 51). The examples also point to the importance of the informal 
internal communication in the text production processes. Spontaneous con
versations by the coffee machine or in the corridors often contribute to ideas 
and contents for the texts. 

Chapter 4 begins with a discussion of the notion of translation and related 
concepts in translation theory and practice. A central theory in modem 
translation research is the skopos theory, which stresses the importance of 
the target text and its ftinction. In translation practice, a number of alterna
tive concepts are used in attempts to capture the translation processes, e.g. 
localisation, copy adaptation, and technical writing. Chapter 4 also develops 
an alternative model, the aim of which is to depict the multilingual text pro
duction processes found in intemational companies, the so called parallel 
writing model. This model sketches a writing process with a relatively free 
relationship between the source, which is called raw material, and the end 
texts. The parallel writing model implies that the raw material may vary; it 
can consist of an event, an oral activity or a written textual base. The rela-



tionship between the raw material and the end texts is not given but depends 
on the content and form of the raw material, as well as on the mtended re
ceiver, purpose, language and function of the end text. Further, the parallel 
writing model implies that the end texts may be based on different elements 
and sections of the raw material, which can lead to considerable variation 
between them (see figure 3, p. 62). Lastly, the model implies that end texts 
may be based on more than one shared raw material. 

Chapter 5, 6 and 7 present the second study. In chapter 5 the aim, meth
ods and models for the text analysis are presented. The analyses are carried 
out on different levels in order to yield a comprehensive picture of distin
guishing features. First, I analyse textual themes in the texts. Thus, I analyse 
the texts' content and how this content is thematised. Four textual themes 
are identified and analysed: company, consumer, product, and person. 
These themes are further divided into two sub categories: whole focus and 
partial focus. Secondly, I analyse the rhetorical structure in the texts. Fol
lowing Swales' move-step analysis (1991) I have construed my own models 
using the raw materials as starting pomts. In the stylistic analysis I identify 
the linguistic means by which the texts mediate their content. The stylistic 
features analysed are concrétisation, rhetorical figures, specialised and 
evaluative words, and marking of senders and receivers. The fourth analysis 
concern non-verbal features in the texts. I analyse the pictures in relation to 
the surrounding text. The text analysis also draws upon interviews with and 
questionnaires to those involved in producing the texts. 

In chapter 6, six product brochures and a textual base concerning a vac
uum cleaner called Clario are analysed. The brochures have been gathered 
from sales companies in Sweden, Norway, Denmark, France, Switzerland 
and Austria. They have been provided with a textual base as a raw material. 
The textual base, which is produced at the head office in Sweden, is written 
in English. Its pu ose is to serve as an internal source of advertising ideas, 
and to provide the sales companies with facts and information about the 
product that they are launching. The textual base communicates a message 
and an image of the product as well as the company. 

The brochures are aimed at consumers in different countries. Although 
they are concerned with the same product and all derive from the same tex
tual base, they differ widely in many respects. The text analysis shows that 
if all brochures are compared, two categories, roughly speaking, can be dis
tinguished. On the one hand we find the Swedish, Norwegian and Austrian 
brochures, which are relatively extensive, vary in rhetorical structure, con
tain several textual themes expressed in different ways, vary in style and 
contain a number of different pictures of the product. On the other hand we 
find the Danish, French and Swiss brochures, which are more concentrated, 
both in form and content, less elaborate, less varied when it comes to textual 
themes, and contain fewer pictures. 

In figure 16 (see p. 142) the relationship between the brochures and the 
textual base is illustrated. The figure demonstrates what parts of the textual 



base the sales companies have used when producing their own texts in their 
own languages. The figure indicates that there are considerable differences 
between the end texts. The sales companies have used the textual base in 
different ways, which supports the parallel writing model. The Norwegian 
sales company, for example, has taken a number of ideas from the textual 
base but presented these in a different way. The Swiss and French sales 
companies, on the other hand, have used only one part of the textual base. 
However, the brochure most similar to the textual base is the Austrian one, 
where we fmd sentences directly translated from the textual base. The re
sults from the text analysis can also be matched with the interviews and 
questionnaires. The Swedish sales representative, for example, says con
cerning the Norwegian brochure, which contains infomiation about experi
ments and consumer studies carried out when developing the vacuum 
cleaner, that it is a common strategy in Norway to refer to market surveys 
and consumer studies in order to add value to the product. Also, the fact that 
the Austrian brochure resembles the textual base in several ways is con
firmed in the interview with the Austrian sales representative, who says that 
they try to follow the message and image that is cominunicated in the tex
tual base as closely as possible in order to ensure compliance with the com
pany guidelines. The similarities found between the six brochures analysed 
can be explained by the fact that all texts are written within one and the 
same company with a shared cuhure. The dissimilarities, on the other hand, 
can be ascribed to different local, national traditions as well as different 
market and consumer expectations. 

Chapter 7 presents the analysis of staff magazines. The magazines stud
ied, which are both local and global, are all intended to inform their readers 
about internal news and create a sense of solidarity among the employees. 
As internal texts they are also important in maintaining and developing the 
company's culture. The study consists of four magazines: a global magazine 
circulated to managers throughout the world written in English (the man
ager magazine), a magazine for employees at the head office written in 
Swedish (the Stockholm magazine), a magazine for the employees at a plant 
in Västervik, (the Västervik magazine), and a magazine for employees in 
England (the England magazine). Eight articles have been selected from 
these magazines for analysis. These articles deal with two events within the 
company: the switch of Chief Executive Officer in 1997 and a major re-
stmcturing program introduced by the new CEO the same year. The pri
mary raw material for these articles are press releases, the first information 
sent out from the head office concerning the events studied. These press 
releases were written in English and distributed both internally and exter
nally. 

The analysis reveal that the press releases were not the only raw material 
used in the text production processes. Some texts also derive from an inter
view with the new CEO. The resuhs also show that the texts in the manager 
magazine and the Stockholm magazine reveal the greatest similarity, apart 



from non-verbal features. These articles contain similar infonnation and 
derive from the same raw materials, i.e. the press release as well as the in
terview. The Västervik magazine turns out as an exception on all levels. It is 
a brief text of only four sentences, building exclusively on the press release. 

The connection between the magazines analysed and the press releases is 
illustrated in figure 21 (see p. 190). This figure demonstrates that the rela
tion between the end texts and the raw material varies, as well as the rela
tion between the end texts. Furthermore, the figure illustrates the fact that a 
raw material of more than one kind have been used in the writing processes. 
The analysis shows that the press releases have provided the articles with 
the most concrete infonnation such as financial terms and figures. Other 
information which is found in some of the articles, has come from inter
views with the new CEO about his new job and about the restructuring pro
gram. The role of these interviews in the text production processes is also 
confinned by my interviews. The differences found between the magazines 
analysed are linked to variations in their receivers, aims and functions. 
What they have in coimnon is their fionction of creating an image of a com
pany with a prevailing sense of unity and we-feeling. Tlie interviewed edi
tors also state that they aim to send positive messages and present good ex
amples in the company which can help to strengthen the positive self-
image. 

The last chapter, chapter 8, contains a summary and discussion of the re
sults of the investigation. It is divided into three parts. In the first, I discuss 
my results in relation to general ideas about writing in companies. My in
vestigation is found to support earlier studies which claim that the distinc
tions between internal and external conununication are becoming more and 
more blurred and that sometimes the actors involved in text production pro
cesses are both senders and receivers. The textual base for example, is an 
internal material and its function is to market the product within the com
pany. At the same time it is produced with external receivers m mind, i.e. 
consumers.  le textual base is therefore an internal text with external char
acteristics. Furthermore, the sales companies can be regarded as both send
ers and receivers in the communicative processes that surround the product 
texts. However, I argue that at the same there may be reasons to regard in-
temal and extemal communication as two separate activities. In order to 
make the extemal communication successful, i.e. so that it can communi
cate an homogenous image of the company, it is necessary for internal 
communication to work well and for a mutual understandmg of what the 
company identity is to exist. My investigation also gives support to earlier 
claims that writing in companies is a social and collective activity. Many 
people at different levels in the company are involved in the processes 
studied and oral and written discourse are intertwined. These processes are 
influenced by the company's cuUure, traditions, and history, which also is 
reflected in the various company texts. 



In the second part of the chapter, the parallel writing model is evaluated 
and discussed. The first study showed that the muhilingual text production 
in the studied company more often entails a freer writing process than the 
translation of a text from one language to another. The second study aimed 
to test this model empirically. The text analyses confirmed the parallel 
writing hypothesis that the processes by which the analysed texts are pro
duced are dynamic and free. The analysis of the product brochures shows 
that there are considerable differences in the relationship of the brochures to 
the textual base. The contents of the brochures vary to a large extent due to 
the fact that the sales companies have used different sections and elements 
of the textual base. The text analysis reveals that even though the brochures 
derive from one and the same textual base, they differ, especially in style, 
rhetorical structure and pictures. The analysis of the staff magazines shows 
that some articles have more than one raw material in common. My findings 
on the multilingual writing processes within Electrolux can be summed up 
by describing the relationship between translation and parallel writing as 
follows: 1. Translation is the method used for texts that are important, cen
tral or regulatory documents where equivalence between texts in different 
languages is required and where it is important for the texts to contain the 
same information. 2. Parallel writing is practised when local adaptation is 
important. These freer texts, which are adapted to a greater extent to their 
target groups, function, national culture and local traditions, are more often 
produced as a result of local initiatives. 

In the third part, the discussion relates to company culture and image. In 
both the various texts covered by my analysis and in my interview data the 
company's culture is rather visible. Expressions and fonnulations used by 
those interviewed, references to stories about the company's history, im
portant persons and events, as well as references to policy documents and 
vision statements point to an awareness of the company culture. However, 
at the same time no absolutely homogenous company culture across na
tional borders seem to exist. Electrolux operates in many countries and in 
each country there are different ways of doing business and selling prod
ucts, and this is also reflected in the various product brochures. 

My conclusion is that the free text production processes depicted by the 
parallel writing model are indicative of the internationalisation of the busi
ness world. 
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