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1 Inledning 
Tonalitet är en term som används mer och mer inom branscher som arbetar med varumärken och 
kommunikation. Ofta kännetecknar det ett företags eller en organisations språk, vid sidan om en 
grafisk profil. Ett varumärkesarbete kan till exempel innehålla en bakgrundsfas, där man definierar vad 
företaget står för, värderingar, ledord och liknande, vilket ofta benämns som varumärkets identitet. 
Man kan också utforma riktlinjer för det som ska synas utåt i enlighet med denna identitet: 
användningen av logotyp, färg, form och språket – tonaliteten. Det verkar alltså som att tonalitet har 
ett nära samband med det som vi brukar kalla för identitet – vem man är, vilka värderingar man har, 
hur man ser ut och så vidare. 

Tonalitet har lånats in från musikens domän, där det betyder enligt Svensk ordbok utgiven av Svenska 
Akademien (2009) ”form av organisation av ett tonsystem varigenom en eller flera toner framhävs 
särskilt och ställd i bestämd relation till de andra”. Enligt Svenska Akademins ordbok kan det 
sannolikt härledas ur franskans tonalité och första förekomsten på svenska är 1891. SAOB listar tre 
betydelser hos ordet: en musikalisk, en konstvetenskaplig och en som anges som numera mindre 
bruklig: ”i fråga om språkljud, om egenskapen l. förhållandet att utgöras av en av stämbanden alstrad 
ton; förr äv. speciellare: tonhöjd”. Här kopplas termen till ton eller tonhöjd som skapas av stämbanden 
och hör alltså samman med den mänskliga rösten. Adolf Noréen är en av dem som har använt ordet i 
denna betydelse, redan 1897.  

Det är förmodligen ganska nyligen som termen har utvidgats i sin betydelse till att även innehålla ’sätt 
att kommunicera’, dels eftersom det inte finns upptaget i några ordböcker, dels eftersom termen i 
denna användning tycks leva i en specifik verksamhet. Vid en sökning på tonalitet i Språkbankens 
korpus Korp hittas 291 träffar, och utan att ha sorterat träffarna efter betydelse verkar det som att 
användningen av ordet har skjutit i höjden framför allt under de senaste fyra åren. 

Tonalitet i betydelsen ’språk’ är inget akademiskt begrepp. Det har inte definierats vetenskapligt och 
ingen har, mig veterligen, undersökt tonalitet från ett språkvetenskapligt perspektiv. Jag anar att det 
ligger mer i begreppet än enbart just detta ’sätt att kommunicera’; att det är starkt knutet till diskursen 
där termen framför allt används. Jag tror också att det kan finnas andra syften med kommunikation 
som är knutet till en säljande verksamhet och som skapar behovet av ett nytt begrepp. Det är detta som 
min undersökning kommer att handla om.  

1.1 Mitt möte med tonalitet 
Jag började intressera mig för begreppet tonalitet när jag för några år sedan arbetade på en 
kommunikationsbyrå och hörde detta ord användas då och då. Först reflekterade jag inte så mycket 
över det, jag antog att det helt enkelt var ett annat ord för språk som används mest på 
kommunikationsbyråer och kanske låter lite bättre än bara ”företagets språk”. Några år senare, efter 
nästan tre år på Språkkonsultprogrammet, började jag tänka mer på mina tidigare erfarenheter och 
detta begrepp. Jag kunde egentligen inte se en motsättning mellan språkkonsultens sätt att arbeta med 
språk och det jag hade erfarit inom kommunikationsbranschen, om än vissa skillnader i hur vi väljer 
att benämna det vi håller på med och i hur stor utsträckning man tillåter sig att arbeta intuitivt. Hur 



2 
 

man väljer att benämna språk och det man gör avgörs förmodligen av den diskurs i vilken man deltar 
och är kanske inte ett så stort problem för de allra flesta. Vi fyller begreppet med de relevanta aspekter 
som en viss situation kräver. Men, i övergången mellan teori och praktik – där jag just nu befinner mig 
– kan jag inte låta bli att ställa frågan hur mina förvärvade kunskaper egentligen förhåller sig till mina 
tidigare erfarenheter. Finns en grundläggande skillnad mellan språkvetarens och praktikerns sätt att se 
på språk? Har offentlig och privat verksamhet grundläggande skilda behov i sin kommunikation? Och 
vari ligger då skillnaden? 

Genom att undersöka begreppet tonalitet och jämföra det med det vetenskapliga stilbegreppet önskar 
jag för min egen del skapa mig en förståelse för hur mitt sätt att se på språk kan skilja sig från hur det 
utkristalliserar sig i en företagskontext. Jag hoppas också att min undersökning kan vara fruktbar för 
språkkonsulter som vill motivera sina tjänster i privat verksamhet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet tonalitet uppfattas och används på NCC och 
hur det relaterar till det diskursanalytiska begreppet stil, där det knyts ihop med identitet. Jag har alltså 
gjort antagandet att tonalitet är nära knutet till identitetsbegreppet, men hur det hänger ihop hoppas jag 
att min undersökning ska svara på. Min förhoppning är därmed att jag ska bidra till att minska 
avståndet mellan språkkonsulter och det pr-influerade näringslivet. Vad pratar kommunikatörer om när 
de pratar om ”varumärkets tonalitet och personlighet” och hur skulle vi som språkvetare kunna 
analysera ett företags kommunikation och deras säljande texter? Mina frågeställningar är:  

• Hur ser diskursen om tonalitet ut i praktiken på NCC?  

• Hur kan man karaktärisera NCC:s olika affärsområdens stil genom en diskursanalytisk 
stilanalys? 

• I vad mån kan det diskursanalytiska stilbegreppet överlappa tonalitetsbegreppet på NCC och 
hur användbar är därför en diskursanalytisk stilanalys för att analysera tonalitet? 

1.3 Disposition 
Inledningsvis presenterar jag företaget NCC, tidigare forskning som är relevant för min studie och 
mina teoretiska utgångspunkter. Därefter kommer jag att presentera mitt material och min metod. Mitt 
resultat är uppdelat i tre delar: i kapitel 7 visar jag diskursanalysens resultat av medarbetarnas 
uppfattning om tonalitet, i kapitel 8 min stilanalys av webbtexterna och i kapitel 9 jämför jag dessa 
resultat för att kunna relatera begreppen till varandra. I kapitel 10 sammanfattar och diskuterar jag 
resultaten och mina metodologiska val, och jag ger också förslag till vidare forskning på området. 

2 Bakgrund 
I detta kapitel presenterar jag arbetsplatsen NCC och det som kan vara relevant för att förstå 
kommunikationssituationen inom företaget. 
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2.1 NCC 
NCC är ett stort företag med cirka 18 500 anställda som bedriver verksamhet i Norden, Baltikum, 
Tyskland och Ryssland. Huvudkontoret ligger i Solna, men de finns också på flertalet andra platser 
runt om i Sverige. Det är på huvudkontoret i Solna som jag har genomfört min studie och samlat in 
mitt material. 

2.1.1 Ett företag, flera verksamheter 

NCC Sverige är uppdelat i fyra affärsområden: NCC Construction, NCC Property Development, NCC 
Roads och NCC Housing. Construction ansvarar för allt NCC:s byggande och är det största 
affärsområdet i Sverige. Property Development sysslar med kommersiella fastigheter varav 
kontorsfastigheter utgör huvuddelen. Produktion av stenmaterial och asfalt är Roads kärnverksamhet, 
medan Housing utvecklar och säljer bostäder. Construction, Property Development och Roads 
verksamheter är starkt präglade av ”business to business”, det vill säga den vanligaste kunden är 
företag eller kommuner, medan Housing i regel vänder sig till slutkonsumenten som är en 
privatperson, och säljer bostäder som Construction har byggt. 

Trots affärsområdenas olika verksamheter samlar NCC dessa under samma koncernnamn med ett 
starkt sammanhållet varumärke. Detta avspeglas till exempel i namn – alla områden inleder sitt namn 
med ”NCC”. Affärsområdena har även en gemensam grafisk profil som innebär att allt material som 
produceras av NCC har ett liknande utseende. Affärsområdena samsas även på NCC:s webbplats.  

2.1.2 Ett NCC – ett företag i förändring 

Under min tid på NCC har jag förstått att det är mycket som har förändrats och är på väg att göra det. 
Företaget har nyligen genomgått en större omorganisation vilket innebär att många av medarbetarna 
har fått nya roller. I mina intervjuer har jag förstått att detta har inneburit en stor omställning för 
många av medarbetarna och att de håller på att anpassa sig till detta. De uppfattar det som att 
omorganisationen inte till fullo har satt sig. I skrivande stund håller också NCC:s nya webbplats på att 
lanseras. Den har ett något annorlunda utseende än den gamla och en annorlunda struktur. Medan den 
nuvarande webben är något mer strukturerad utifrån organisationens struktur är tanken att den nya ska 
fungera bättre för användaren, som inte kan så mycket om NCC:s interna struktur.  

Sedan årsskiftet har en ny vision för organisationen antagits. Denna innebär att NCC ska ”förnya vår 
bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna”. Den tidigare visionen ”att vara ledande i 
branschen” uppfattades inte som tillräckligt utmanande, och den nya strävan innebär på många sätt att 
ställa om synen på företaget. Hösten 2013 anställde NCC en varumärkesansvarig, en roll som tidigare 
inte har funnits på NCC. Sedan årsskiftet har NCC också antagit en varumärkesplattform som 
beskriver NCC:s varumärke. Man har alltså valt att arbeta mer fokuserat med NCC:s varumärke den 
senaste tiden.  

NCC har under en ganska lång tid haft en internbyrå för kommunikation som kallas Communication 
Hub. Denna har kunnat anlitas av alla affärsområden, men tanken är att den ska utvecklas och få ett 
större ansvar för NCC:s kommunikation. Den ska även producera mer redaktionellt innehåll och 
många uppfattar det som att denna enhet ska få större ansvar för NCC:s språk och tonalitet framöver.  
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning som är relevant för min studie. Jag presenterar synen 
på stilbegreppet, så som den ter sig i några erkända handböcker i stilanalys. Jag kommer också att ta 
upp några studier som rör stil, framför allt från den sociosemiotiska vetenskapsgrenen.  

3.1 Det klassiska stilbegreppet 
Barbro Söderberg visar i sitt bidrag till antologin Stilstudier hur en stilistiker kan gå till väga när hen 
närmar sig en litterär text. Hon menar att hennes läsning grundar sig i intuition, en fingertoppskänsla, 
som är grundad i hennes tolkningshorisont (1996:79). Efter ett lång redogörelse för hur man kan se på 
stilbegreppet landar hon slutligen i att det handlar om vardagskunskap – det som uppfattas som typiskt 
för ett verk eller en individ. ”Stil blir också med det här synsättet en mottagares betydelseprojektion på 
sådant som textens upphovsman inte utsagt eller hävdat, det som alltså kan sägas stå mellan raderna, 
eller bara förutsätts eller antyds och som måste tolkas med hjälp av kontext, situation och intertext.” 
(1996:81-82) 

Hellspong & Ledin karaktäriserar stil som ”en sammanfattande storhet, en summeringskategori, som 
rör många sidor av texten samtidigt” (1997:197). För att säga något om stilen hos en text försöker man 
beskriva den intuitivt med ord från allmänspråket, till exempel luddig eller fartfylld och detta kallar 
Hellspong & Ledin för stildrag (s. 198). Med hjälp av ett allmänt utlåtande av texten kan man sedan 
gå vidare för att välja ut sina analyskategorier ur de tre metafunktionerna – den textuella, den 
ideationella och den interpersonella, för att kunna belägga vad det är i texten som skapar intrycket av 
stilen i den här texten, där alla metafunktioner är inbegripna i det som skapar textens stil. Sådana 
språkliga komponenter som bidrar till ett intryck av textens stil kallas för stilmarkörer (s.199).  

Peter Cassirer definierar stil som ”[d]et sätt på vilket en talare eller skribent framställer ett visst 
innehåll och den effekt detta får” (Cassirer 2003:32) och menar vidare att stilistikern söker svar på hur 
förhållandet mellan form, innehåll och effekt fungerar. I hans klassiska handbok Stil, stilistik & 
stilanalys tas ett helhetsgrepp om allt det som kan inverka på stilen, allt från fonologiska aspekter till 
sådana som rör texten som helhet. 

Genom dessa snabba inblickar i hur stilbegreppet har uppfattats och hanterats i handböcker vill jag 
visa att vad som är stil kan uppfattas på många olika sätt, och därmed användas på många olika sätt. 
Det som framför allt blir tydligt är att textens stil kan tolkas som en helhetskategori av alla språkliga 
nivåer, där vad som blir intressant att undersöka närmare förläggs till forskarens intuition och känsla. 
Detta innebär att stilstudier har sett mycket olika ut och kommit att fokusera vitt skilda aspekter. 
Eftersom jag kommer att använda ett stilbegrepp som har en något annorlunda ansats blir det relevant 
att redogöra för hur stilbegreppet normalt brukar användas.  

3.2 Stil i nyhetstext 
Per Ledin har i Den skenande spårvagnen (1993) använt ett sociosemiotiskt stilbegrepp för att 
analysera tre olika beskrivningar av samma nyhetshändelse. Texterna kommer från en dagstidning och 
två kvällstidningar och Ledin använder analysverktygen dramatisering, perspektiv och empati för att 
analysera texterna (1993:38-39). För mig är dock det mest intressanta i studien hur Ledin använder det 
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sociosemiotiska stilbegreppet. Precis som i min undersökning har studien delvis ett teoretiskt syfte – 
Ledin vill också visa vad ett sociosemiotiskt stilbegrepp kan ge när det appliceras material som det han 
har valt (1993:35). Genom att utgå från resultat hos tidigare forskare, som beskrivit värdesystem, 
diskursmodeller och stildrag som utmärker nyheten formulerar Ledin hypoteser om texterna och väljer 
utifrån dessa sina analyskategorier. Han finner att det föreligger skillnader mellan tidningarnas stil och 
att särskilt en av tidningarna begagnar sig av en muntlig diskursmodell, som enligt Ledin förnekar 
auktoritet och objektivitet som förknippas med nyhetstext i allmänhet (1993:52).  

3.3 Identitet på webbplatser 
En språkkonsult som har undersökt identitet på webbplatser är Sofia Hildsdotter med uppsatsen Att 
visa vem man är på internet (2002). Hon undersöker hur man presenterar sig på några offentliga 
organs startsidor och presentationstexter – om det är samma identitet som konstrueras och om det är 
lika tydligt på startsidan respektive i presentationstexten. Hon använder en sociosemiotisk modell för 
att analysera startsidan och för texten använder Hildsdotter en stilanalys som framför allt är hämtad 
från Hellspong & Ledin (1997). Hon undersöker en mängd stildrag – bland annat statiska och 
dynamiska verb, nominaliseringar, långa och överlånga ord, pronomen och värderande ord och finner 
att få av de undersökta webbplatserna konstruerar en lika tydlig identitet i presentationstexterna som 
på startsidorna. Även om denna undersökning är något gammal, och webbplatsers förutsättningar har 
förändrats avsevärt sedan dess, anser jag ändå att den är relevant för min studie på grund av sin ansats 
att undersöka identitet genom att analysera stil.  

Även jag undersöker identitet på webbplatser, men jag försöker i stället att använda det 
diskursanalytiska stilbegreppet för att fånga konstruerandet av identitet. Vidare är mina texter inte 
direkta presentationstexter – de har i första hand ett säljande syfte, men ska samtidigt kommunicera 
NCC:s identitet. 

3.4 Multimodal stilistik 
Nina Nørgaard har i sin artikel Multimodal stilistik analyserat böcker på dagens bokmarknad som 
multimodala texter (2012). Stilistiken har fram tills nu helt och hållet haft sitt fokus på det 
verbalspråkliga meningsskapandet och Nørgaard önskar med artikeln visa hur man genom att 
inbegripa multimodala aspekter kan göra det möjligt att mer uttömmande beskriva litterära texters 
stilistik (Nørgaard 2012:111). Därmed introducerar hon begreppet multimodal stilistik och gör i 
artikeln en kortare analys av några böcker på den danska och engelska bokmarknaden. Här använder 
hon Kress & van Leeuwens utveckling av Hallidays systemisk-funktionella grammatik. I sin analys 
lyfter hon fram den typografi som texten är satt i, både i inlaga och på omslaget, inlagans layout, 
bilder som förekommer i boken, bokens omslag och även bokens materialitet, till exempel 
papperskvalitet och hur boken är bunden. Hennes studie är intressant för mig eftersom hon på ett 
konkret sätt visar hur stilbegreppet kan användas för multimodala texter. Även om jag inte specifikt 
undersöker multimodala aspekter är tonalitetens förhållande till grafiska element ändå någonting som 
kommer upp frekvent i mina intervjuer, och därför av vikt att presentera här.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter. Jag begagnar mig av ett 
diskursanalytiskt ramverk som jag inledningsvis presenterar kort. I det vidare ska jag presentera 
Faircloughs (2003) och van Leeuwens (2005) stilbegrepp, som uttryckligen kopplas till identitet. 

4.1 Ett diskursanalytiskt ramverk 
Det diskursanalytiska ramverket kan användas både som teori och metod, men framför allt innehåller 
det grundläggande antaganden som kommer att påverka vilken karaktär en studie av detta slag får. 
Socialkonstruktionismen är en större beteckning för ett antal teorier som alla delar gemensamma 
premisser: till exempel att vår kunskap aldrig kan ses som en objektiv sanning utan är en följd av vårt 
sätt att kategorisera världen, och att vår uppfattning ständigt skapas och upprätthålls genom social 
interaktion där man kämpar om vad som ska uppfattas som sant och falskt (Burr 1995:2ff i Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:11).  

Det finns ett stort antal versioner av diskursanalys och Fairclough gör den breda indelningen mellan 
sådana som är textorienterade – sådana som genom kvalitativa textanalyser försöker säga något om 
samhället – och sådana som inte gör det. Med sin modell vill han föra samman den diskursanalysgren 
som i första hand har ett socialt fokus, med den som i första hand ser till texter och språket (Fairclough 
2003:2).  

Diskurs är givetvis ett centralt begrepp eftersom det är föremålet för Faircloughs analys, och även 
relevantgörs i min studie. Fairclough definierar diskurs som ”ways of representing aspects of the 
world – the processes, relations and structures of the material world, the ’mental world’ of thoughts, 
feelings, beliefs and so forth, and the social world” (Fairclough 2003:124). Olika diskurser är alltså 
olika perspektiv på världen, och en viktig poäng är att diskurser inte bara speglar sin syn på världen, 
de söker också att förändra den i någon riktning. 

4.2 Stil som identitet 
I min uppsats kommer jag framför allt att använda mig av Theo van Leeuwens och Norman 
Faircloughs teoribyggen (2003, 2005) eftersom de båda har bidragit till en förståelse av stil som 
explicit kopplas till identitet. Fairclough och van Leeuwen visar med diskursanalytiska stilanalyser hur 
texter som förekommer i vårt moderna samhälle – politiska tal, nyhetsinslag, veckomagasinstexter 
med mera – konstruerar olika identiteter.  

4.2.1 Stil- och identitetsbegreppet hos Fairclough 

Fairclough delar upp sin modell av diskursanalys i tre delar där varje del ses som en huvudfunktion av 
diskurs i social praktik: genre, diskurs och stil – ”ways of acting, ways of representing, ways of being” 
(Fairclough 2003:26-27). Varje del korresponderar med tre huvudsakliga indelningar i textbetydelse: 
handling för genre, representation för diskurser och identifikation för stil. I analogi med den 
systemisk-funktionella lingvistiken som ser på texter som multifunktionella och skiljer mellan den 
textuella, ideationella och interpersonella funktionen, menar Fairclough att han gör något liknande. 
Delarna har ett dialektiskt förhållande och påverkar alltså varandra, men det är av vikt att göra 
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analytisk skillnad mellan dem (2003:147). I relation till Hallidays modell korresponderar 
representation med den ideationella metafunktionen och handling står närmast den interpersonella 
metafunktionen. Identifikation finns dock inte representerad hos Halliday som en egen funktion; det 
som inkluderas i identifikation finns till största del i den interpersonella metafunktionen (2003:27). 

Stil som en del av denna treenighet representerar alltså identitet, ”ways of being”. Fairclough 
förespråkar användningen av nominaliseringen identifikation hellre än substantivet identitet eftersom 
den förra tar fasta på processen i identifiering – att identifiera sig själv och andra (Fairclough 
2003:159). Jag kommer dock inte att göra någon större distinktion mellan dessa. Fairclough inkluderar 
inte multimodala aspekter i sin modell, men menar att stil är ett samspel mellan språk och 
kroppsspråk, där han inkluderar ansiktsuttryck, gester, så väl som frisyr och kläder. Han är inte beredd 
att erkänna dem som delar av diskursen, eller att hävda att allting är språk – snarare att erkänna att det 
finns ett dialektiskt förhållande mellan diskurs och den icke-diskursiva världen (2003:162). I 
metodavsnittet kommer jag att beskriva Faircloughs stilbegrepp mer utförligt och de analyskategorier 
som ingår. 

Eftersom stilbegreppet är så nära sammankopplat med identitet blir det relevant att titta närmare på 
vad Fairclough avser med detta begrepp. Fairclough gör en analytisk distinktion mellan social identitet 
och personlighet (eller personlig identitet), som båda ingår i identiteten hos människor (Fairclough 
2003:223). Den sociala identiteten är den vi tillägnar oss genom att delta i det sociala livet, den vi föds 
och socialiseras in i. Men social identitet och personlighet har ett dialektiskt förhållande: vår möjlighet 
att delta i och även förändra det sociala livet beror på vår förmåga att tolka vår sociala roll och ”böja” 
den genom vår personlighet. Det går alltså att tolka Fairclough som att det finns deterministiska inslag 
i de sociala rollerna, men att vi samtidigt är agerande subjekt som har handlings- och 
förändringsförmåga: ”Achieving social identity in a full sense is matter of being capable of assuming 
social roles but personifying them, investing them with one’s own personality.” (2003:160-161). På 
denna punkt, att erkänna subjektets fria handlande gentemot det som bestäms av diskurs, avviker 
Fairclough från flera andra diskursanalytiska teoretiker.  

4.2.2 Stil- och identitetsbegreppet hos van Leeuwen 

van Leeuwen bygger på Faircloughs modell och menar att just förståelsen av stil som identitet och 
värderingar är särskilt värdefull eftersom den gör samma koppling mellan stil, identitet och 
värderingar som den sociologiska forskningen brukar koppla till livsstil (2005:139). Fairclough 
fokuserar ju i sin analys på politiskt språk, medan van Leeuwen bygger in denna förståelse av stil i sin 
sociosemiotiska teori och menar att den kan användas för andra sfärer.  

van Leeuwen identifierar tre olika förhållningssätt till stil: individuell stil, social stil och livsstil (van 
Leeuwen 2005:140-148). Den individuella stilen är, som namnet antyder, en stil som tillåter oss att 
särskilja individen från andra individer. Den individuella stilen speglar känslor och attityder gentemot 
det sagda så väl som talarens personlighet och kan innehålla medvetna val så väl som ofrivilliga 
karakteristika som handstil och kroppsspråk (2005:141).  

Social stil handlar om att positionera sig, och tar framför allt fasta på det sociala (van Leeuwen 
2005:143). Vilka vi är i förhållande till stabila kategorier som ålder, klass och kön – och här är viet 
viktigt, eftersom det handlar just om definierbara grupper. Individualiteten försvinner inte, men dess 
vikt och värde är inte lika framträdande. Den sociala stilen är motiverad till fullo utifrån externa 
faktorer utanför vår egen kontroll. 
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Livsstil kombinerar både individuell och social stil (van Leeuwen 2005:144-148). Den är social 
eftersom det handlar om positionering, men grupperingarna kan vara brokigare och tar inte fasta på 
samma stabila variabler som ålder, klass och kön. I stället handlar det om andra värden som intressen, 
värderingar och attityder, till exempel att man värderar vissa sociala frågor högre än andra – 
miljöfrågan, genusfrågan och så vidare. Dessa grupptillhörigheter är inte lokala utan kan förekomma 
på vitt skilda platser. Ofta skapas livsstil genom att blanda olika element som bär på olika 
konnotationer och därmed skapar någonting nytt tillsammans, en hybridstil. En viktig poäng med 
livsstil är den roll den spelar i marknadsföring, då man delar in grupper efter konsumtionsmönster och 
attityder snarare än fastare variabler. 

Genom att använda begreppet livsstil analyserar van Leeuwen flera olika nationella utgåvor av 
tidningen Cosmopolitan och visar hur tidningen skapar en global hybridstil av flera andra mer 
specifika stilar med sina särskilda konnotationer: annonsstil, modestil, expertstil, gatans och de ungas 
stil och samtalsstil (2005:148-159). Han identifierar särskilda drag hos de olika stilarna som är typiska, 
till exempel direkt tilltal, värderande adjektiv och poetiska inslag för annonsstil, formell vokabulär 
med tekniska termer, abstrakta och generiska substantiv, en begränsad uppsättning verb som mestadels 
är statiska (till exempel vara, ha och betyder) och frånvaron av ett direkt tilltal för expertstil. Även 
samtalsstil går att se som en distinkt stilvariant, där ett mer informellt språkbruk används i mer 
formella sammanhang – med andra ord en uppblandning av traditionella stilnivåer där det privata blir 
det offentliga och vice versa.  

5. Material  
I detta kapitel presenterar jag mitt primärmaterial och sekundärmaterial som jag har samlat in från 
NCC.  

5.1 Primärmaterial 
Mitt primärmaterial består av åtta intervjuer med medarbetare på NCC, samt fyra webbtexter från 
respektive affärsområde. 

5.1.1 Intervjuer 

Jag intervjuade åtta personer med olika roller på NCC som på något sätt arbetar med det externa 
språket inom organisationen. Nedan listar jag dessa personer och längden på det inspelade materialet. 
Alla intervjuer genomfördes på NCC:s huvudkontor i Solna, utom en som ägde rum per telefon. Det 
går att urskilja två grupper i mitt material, dels fyra intervjuer med personer som har ett mer 
övergripande ansvar för hela NCC:s kommunikation, och dels fyra intervjuer med personer som 
arbetar inom ett affärsområde.  

• Intervjuperson 1. Marknadskommunikatör för Affärsområde 1, 53 min  

• Intervjuperson 2. Marknadschef för Affärsområde 2, 44 min  

• Intervjuperson 3. Marknadschef för Affärsområde 3, 33 min (telefonintervju)  

• Intervjuperson 4. Kommunikationsansvarig för Affärsområde 4, 42 min 
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• Intervjuperson 5. Varumärkesansvarig, 62 min 

• Intervjuperson 6. Ansvarig för digitala kanaler Sverige, 55 min 

• Intervjuperson 7. Webbredaktör på NCC:s inhouse-byrå, 85 min 

• Intervjuperson 8. Copywriter på NCC:s inhouse-byrå, 57 min. 

Dessa intervjuer har jag grovtranskriberat i sin helhet och det är detta textmaterial som utgör den ena 
delen av mitt primärmaterial. Med grovtranskriberat menar jag att jag har nedtecknat ordagrant vad 
som sägs i intervjuerna, men jag har inte markerat exempelvis pauser eller betoningar. Jag har använt 
standardiserad stavning och tolkat interpunktion i det talade materialet. I de fall jag har använt citat 
från intervjupersonerna i min text har jag också modifierat yttrandena i någon mån, till exempel tagit 
bort upprepningar, ifyllnadsord som ”liksom” och ”alltså” – ingrepp som syftar till att öka läsbarheten 
i text, men som inte inverkar på betydelsen av det som sägs. 

5.1.2 Webbtexter 

Jag valde ut fyra texter från NCC:s nuvarande webbplats (se Bilaga 1-4). De fyra texterna 
representerar i materialet de olika svenska affärsområdena inom NCC:s organisation.  

NCC Constructions text Byggsystem P303 (Bilaga 1) finns på NCC:s hemsida under fliken ”Koncept 
och kända projekt” och presenterar ett byggsystem, ett sätt att bygga bostäder. I anslutning till texten 
kan man läsa mer om specifika referensprojekt, alltså tidigare byggen som har tillämpat samma 
byggsystem. Den andra texten i mitt material är NCC Roads Green Asphalt (Bilaga 2), som beskriver 
en asfaltsprodukt som NCC har utvecklat med lägre miljöpåverkan än vanlig asfaltsproduktion. I 
fliken bredvid informationen om produkten finns en länk till Sveriges Radio med ett inslag om grön 
asfalt. NCC Housings Öbacka Strand 4 (Bilaga 3) presenterar 53 bostadsrätter i Umeå och vänder sig 
alltså till potentiella bostadsköpare, det vill säga privatpersoner. Texten är den enda i mitt material 
som har privatpersoner som målgrupp, och under texten finns ett kontaktformulär där man kan anmäla 
intresse för lägenheterna. Den sista texten, Future Office by NCC (Bilaga 4) kommer från NCC 
Property Development, och presenterar ett koncept som tagits fram för att lyfta viktiga frågeställningar 
när man ska välja nytt kontor för sitt företag.  

Texterna har valts ut i samråd med min kontaktperson på NCC och jag har ställt kraven att de ska vara 
av liknande längd och ha ett säljande syfte, alltså att de informerar om en produkt eller liknande som 
NCC kan erbjuda en kund. Detta gör att texterna är väldigt olika till sin karaktär. Jag hade kunnat välja 
texter från respektive affärsområde som är mer lika varandra, men jag anser att min analys då inte 
hade kunnat synliggöra de skilda förutsättningarna för kommunikation som finns för de olika 
affärsområdena. Medan vissa affärsområden har säljande texter som är mer informativa till sin 
karaktär är andra mer tydligt säljande. Det kan ses som ett problem i min textanalys, men jag menar att 
det i stället synliggör de skilda syften som ryms inom samma organisation. Slutligen ville jag att 
texterna skulle vara typiska för respektive affärsområde, alltså med en mottagare som de oftast vänder 
sig till. För vissa affärsområden är det till exempel vanligare att vända sig till andra företag än till 
privatpersoner och vice versa.  

Mitt val att analysera just webbtexter och inte till exempel broschyrer eller andra trycksaker som 
produceras av NCC motiveras av att webbtexterna samlas på den gemensamma hemsidan och därmed 
tillsammans skapar bilden av NCC – alla texter bidrar till bilden en kund kan få av NCC genom att 
besöka hemsidan. Visserligen är det inte särskilt troligt att en verklig kund som är intresserad av en 
bostad läser en text om kontor eller asfalt eller tvärtom, men olika kunder kommer ändå att mötas av 
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samma startsida och har möjligheten att komma vidare till de olika texterna från samma punkt. 
Trycksaker och broschyrer används i stället riktat till en kund i ett visst sammanhang och denne möts 
då inte samtidigt av de andra budskapen som NCC kan ha.  

5.2 Sekundärmaterial 
Mitt sekundärmaterial utgörs av två dokument i organisationen som beskriver NCC:s språk. Dels är 
det den nya varumärkesplattformen som också innehåller ett avsnitt om tonalitet, dels ett dokument 
som beskriver NCC:s tonalitet som togs fram av en extern reklambyrå samtidigt som den grafiska 
profilen.  

Jag har valt att inbegripa dessa texter i mitt material som den officiella synen på tonalitet på NCC. Jag 
betraktar det som relevant att redovisa dess innehåll för att kunna kontrastera det mot hur 
medarbetarna uppfattar begreppet, men jag kommer inte att analysera dessa texter på samma sätt som 
mitt övriga material, utan snarare betrakta det som en av flera röster som går att urskilja på NCC.  

6 Metod 
I detta avsnitt presenterar jag min metod. Jag har genomgående haft ett diskursanalytiskt 
förhållningssätt till mitt material, men det har lett till olika metodologiska val beroende på om det har 
gällt insamling av mitt talade material, analys av intervjuer eller analys av webbtexter.  

6.1 Insamling av talat material 
Jag har genomfört diskursiva intervjuer med medarbetarna för att samla in mitt intervjumaterial. 
Diskursiva intervjuer innebär att man som forskare intresserar sig för de skillnader som kan finnas 
mellan intervjupersonens diskurser och de egna, och att man stimulerar dessa konfrontationer. (Kvale 
& Brinkmann 2009:172). Detta innebär att jag har varit särskilt intresserad av det möte som uppstår 
mellan mig som språkforskare och mina intervjupersoner. Intervjuer av den här typen förutsätter 
också, med en diskursanalytisk inramning, att man bör se på intervjupersonen som en medforskare. 
Den verklighet som skapas i intervjusituationen är inte en objektiv sanning, utan får sin mening i 
samtalet (Parker 2005:95-96 i Kvale & Brinkmann 2009:174). 

Inför intervjuerna förberedde jag mig genom att utforma en intervjuguide med frågor som täckte in de 
teman som jag var intresserad av (se Bilaga 5). Denna har jag i stort sett följt, men jag anpassade 
också varje intervju utifrån personens roll inom företaget. Personerna fick innan intervjuerna veta att 
jag var intresserad av tonalitetsbegreppet och NCC:s språk, och att de inte behövde förbereda sig på 
något sätt. I takt med att min egen förståelse för verksamheten utvecklades från första intervjun till 
sista kunde jag också förfina min intervjuguide och förhålla mig friare till den. Det är alltså inte exakt 
samma teman som har tagits upp i varje intervju, och Bilaga 5 är den version som jag slutligen landade 
i. I intervjusituationen ställde jag ofta uppföljande frågor, ibland i syfte att förtydliga, ibland för att 
försöka sammanfatta det personen just uttryckt, som till exempel: ”Du menar alltså att…”, ”Om jag 
tolkar dig rätt så säger du att…”. Detta kan givetvis ha påverkat resultatet, att jag har förhållit mig 



11 
 

tolkande i intervjusituationen, men det kan också ha lett till att förhållanden förtydligades och att 
intervjupersonerna utmanades att utveckla sin ståndpunkt, i enlighet med den diskursiva ansatsen.  

6.2 Analys av intervjuer  
Mitt textmaterial som består av de transkriberade intervjuerna har jag först läst grundligt för att 
bekanta mig med materialet. Jag har identifierat nyckelord och kollokationer, undersökt hur de 
förhåller sig till materialet som helhet och har på detta sätt skapat mig en förståelse för vilka teman 
som var återkommande. Min blick har sökt sig till sådant som verkar tas för givet eller som sant av 
samtliga mina intervjupersoner i det skrivna materialet, och sådant där olika röster bryts mot varandra 
och speglar en oenighet. Slutligen tematiserade jag utsagorna för att skapa mig en överblick av 
materialet.  

Följande frågor har varit vägledande i relation till mitt material, och har fungerat som underlag till min 
tematisering: 

• Vad är det som framträder? Vilka nyckelord, kollokationer och teman är vanligt 
förekommande och hur förhåller de sig till varandra? 

• Vilka motsägelser kommer till uttryck i materialet, dels hos en och samma individ och dels 
hos olika individer?  

• Vad är intressant? Utifrån min förförståelse för begreppet, vad i materialet är extra intressant, 
verkar förbryllande eller utmärker sig på något annat sätt?  

6.3 Diskursanalytisk textanalys 
Jag har applicerat Faircloughs modell (2003) för att analysera stil som identitet i mitt textmaterial. Jag 
väljer hans modell på grund av mitt antagande att stil som identitet ligger närmare det som avses med 
tonalitet än det klassiska stilbegreppet. Min ansats med undersökningen är att hitta kategorier som 
kanske är mer relevanta än andra när det handlar om att skapa identitet i en text, vilket jag förutsätter 
är en viktig komponent i tonalitetsbegreppet, och därför kommer jag att följa Faircloughs modell så 
långt möjligt. Jag kommer inte att inbegripa situationskontexten i min analys, vilket inte heller är ett 
direkt inslag i Faircloughs modell, utan enbart hur identitet skapas med språkliga medel i texten. 

Fairclough lyfter fram två särskilt viktiga kategorier för att analysera identifikation i text: modalitet 
och värdering. Modalitet visar textens förhållningssätt till vad som är sant och nödvändigt och 
värdering vad som är önskvärt och icke önskvärt, bra och dåligt. Detta menar han är särskilt viktigt 
eftersom det visar vad man förbinder sig till. Förutsättningen är alltså att hur människor förbinder sig 
till olika sanningar och värderingar är en viktig del av hur de identifierar sig själva, ”the texturing of 
identities” (Fairclough 2003:164). Nedan följer de analyskategorier som jag har uppmärksammat i min 
analys. 

6.3.1 Värdering 

Värdering handlar alltså enligt Fairclough om vad som är önskvärt och icke önskvärt. Ofta är detta 
tydligt, som när det realiseras i ord som bra, dåligt, fantastiskt, hemskt. I en sats kan detta realiseras i 
adjektiviska attribut till ett huvudord, exempelvis jag läser en bra bok, den här boken är hemskt 
skriven. Det kan också vara predikativ som utgörs av adjektiv, till exempel Boken är bra. Värdering 
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förekommer även i verb, Vi fegade ur, och i adverb, Det gör jag gärna. En koppling mellan värdering 
och processer uppstår särskilt i de mentala processerna, där de kan uttrycka upplevarens hållning till 
någonting, Jag älskar den här boken. Ibland är dock värderingen knuten till specifika diskurser som 
avgör hur yttrandet tolkas. Han är miljöaktivist skulle exempelvis kunna vara en positiv eller negativ 
värdering i en specifik diskurs (Fairclough 2003:172). Fairclough berör inte specifikt hur 
substantivens roll fungerar i värdering, men i exemplen går att utläsa att substantiven är viktiga i 
sammanhanget, som i exemplet ovan. Vad som är en bra och dålig kategorisering har givetvis till 
största del att göra med i vilket sammanhang yttrandet förekommer. Värderande adjektiv, verb och 
adverb innebär också en form av gradering, där orden kan uppvisa låg respektive hög intensitet i 
förhållande till varandra: Vår nya matta är bra/härlig/fantastisk (2003:172-173). Fairclough talar om 
också om förgivettagna värderingar och menar här att ord som till exempel hjälpa kan fungera som 
markörer för att det som följer är något önskvärt, till exempel Den här boken hjälper dig att få en 
översikt, där vi tolkar ’att ha en översikt’ som någonting bra.  

6.3.2 Modalitet 

Modalitet är den språkliga kategori som markerar talarens förhållande till det som representeras, och 
hur detta realiseras i olika direkta språkhandlingar: påståenden, frågor, uppmaningar och erbjudanden. 
Det handlar om hur talaren bedömer sannolikheten för det hen säger, graderingar av säkerhet och 
tvivel, vaghet, möjlighet och nödvändighet (Fairclough 2003:165-166). Tydligast markerat är 
modalitet i modala hjälpverb som ska, få, kan, bör, måste, men kan också synas i adjektiv som 
önskvärt, tillåtet eller adverb som i förmodligen. En kategori som ofta sammanfaller med modalitet är 
processer och vilken processtyp som förekommer i ett yttrande (2003:171). Att till exempel förlägga 
mentala processer hos någon annan i ett påstående, Du hör ju ingenting, är ett starkt sätt att uttala sig 
om hur något är. Jag kommer därför också att beröra processer i min analys där det är motiverat.  

6.3.3 Personliga pronomen 

Fairclough presenterar visserligen personliga pronomen som en egen kategori i sin modell, men 
kommenterar inte specifikt vad personliga pronomen har för roll i hans analys. Dock är det tydligt att 
bruket av personliga pronomen är relevanta i hans analyser av stil som identitet, speciellt i förhållande 
till de andra kategorierna. Personliga pronomen spelar en stor roll i hur det representerade förmedlas, 
och i Faircloughs analys av Tony Blairs ”karaktär” visar han hur Blair växlar mellan att tala ur ett jag-
perspektiv, till ett inkluderande vi, till opersonliga uttalanden om den materiella världen, till hur vi alla 
känner. Detta menar Fairclough är ett tecken på ”the various Mr Blairs” (Fairclough 2003:181). Jag 
kommer därför att inbegripa även personliga pronomen i min analys, som indirekt innebär att jag tittar 
på omtal och tilltal. Därför är det också vad jag kallar det i min analys.  

6.4 Jämförelse av stil- och tonalitetsbegreppet 
och värdering av analysmodellen 
För att svara på den sista frågan i min frågeställning, hur tonalitetsbegreppet och det diskursanalytiska 
stilbegreppet överlappar varandra och hur användbar en diskursanalytisk stilanalys därför är för att 
analysera tonalitet, kommer jag att relatera resultaten från mina båda analyser till varandra och 
uppmärksamma överensstämmelser och olikheter. Detta kommer jag att göra i kapitel 9.  
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7 Tonalitet på NCC 
I detta avsnitt redovisar jag resultatet av min diskursanalys av hur tonalitet används på NCC. Jag 
kommer inte att sammanfatta resultaten i det här kapitlet, utan det görs i stora drag i kapitel 9 där jag 
jämför resultaten från min diskursanalys respektive diskursanalytiska stilanalys.  

7.1 Varumärkesdokument och handledningar 
Det finns ett antal dokument på NCC som rör språket inom organisationen, några har några år på 
nacken och andra är mer färska.  

Ett alldeles nytt dokument är NCC:s varumärkesplattform som ska fungera för hela koncernen. 
Varumärkesplattformen togs fram vid årsskiftet och har förmodligen inte spridits till fullo till alla delar 
av verksamheten. Denna innehåller NCC:s vision, mission, värderingar och varumärkesposition. Alla 
dessa delar är relevanta för NCC:s varumärke och ska också återspeglas i hela NCC:s kommunikation.  

NCC:s värderingar är framåtanda, ärlighet, tillit och respekt. I varumärkespositionen anges att NCC 
vill förändra varumärket mot mer ”vi-orienterade och utåtriktade associationer”. Dokumentet 
innehåller också en fråga-svar-avdelning som tar upp frågan om varumärkesbyggande inte bara rör 
kommunikations- och marknadsföringsfolk. Svaret är tvärtom, att det gäller alla. Det handlar om hur 
man agerar, vad man säger och hur man säger det. 

Även här finns ett kortare avsnitt om tonalitet som listar ett antal punkter. Först slås fast att all 
kommunikation baseras på mottagaren, och att man inte behöver gömma sig bakom krångliga 
formuleringar om man har något viktigt att säga. Sedan listas följande nyckelord för kommunikationen 
på NCC: 

• With clarity, not complicated 

• With empathy, not cold 

• Dedicated and proud, not arrogant 

• Inviting to dialogue, not monologue 

• Challenging, not provocating 

• Pro-active; not re-active  

• Relevant, based on receivers needs; not one size fits all  

För några år sedan lät NCC en reklambyrå ta fram riktlinjer för NCC:s identitet som innehåller dels 
den grafiska profilen och dels ett avsnitt om språk. Den grafiska profilen är till fullo implementerad 
och är den som idag används av hela koncernen. Avsnittet Tonalitet/språk är ganska kortfattat och 
uppdelat i två delar: Vårt tilltal och Hur vi skriver.  

Tilltalet presenteras som att NCC ska ha en röst oavsett kommunikationssätt: ”i en annons, på vår 
webbsida eller i årsredovisningen, ska vi alltid låta likadant”, och ”liksom vår grafiska profil är den en 
viktig del av vår identitet”. NCC ska ”tala med en varm och balanserad röst” och vill framstå som en 
”hederlig, etisk och ansvarsfull samhällsbyggare”. Vidare i avsnittet Hur vi skriver poängteras att 
ordval och framställningssätt påverkar hur NCC uppfattas. Här finns tre övergripande uppmaningar: 
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Skriv enkelt, rakt och tydligt, Anpassa språket efter sammanhanget och Tänk utifrån och in. Den sista 
punkten handlar om att föreställa sig den anonyma målgruppen som en verklig person och skriva för 
den – för att ”hitta relevanta budskap och att skriva på ett direkt och engagerande sätt”. Som tips anges 
också Svenska skrivregler.  

I materialet dominerar beskrivningar av text som enkelt, tydligt, sakligt, målande, anspela på känslor. 
De enda konkreta rekommendationerna i materialet är att texter ibland kan behöva en sammanfattning 
och uppmaningen att skriva du i stället för man. 

7.2 Tonalitetsbegreppet hos medarbetarna 
I detta avsnitt redovisar jag resultatet av diskursanalysen av mitt intervjumaterial. Intervjupersonerna 
är numrerade som i presentationen av mitt material, där personerna 1-4 arbetar inom ett specifikt 
affärsområde, och personerna 5-8 har ett övergripande ansvar för kommunikationen. Jag har numrerat 
mina citat genom kapitlet för att det ska bli tydligt när citaten har hämtats från olika intervjutillfällen. 

7.2.1 Att tala till människors hjärtan 

Flera av de frekvent förekommande nyckelorden i mitt intervjumaterial är sådana som förknippas med 
mänsklighet på ett eller annat sätt. Dessa är till exempel människor, hjärta, känslor, röst och får ofta 
representera något önskvärt med kommunikationen. Dessa sätts i sin tur ofta i kontrast till någonting 
annat, till exempel en yrkesroll (controllers, business to business) eller det som uppfattas som 
motsatsen till det mänskliga, till exempel hjärna. Följande citat visar på strävan att vara mänsklig i sin 
kommunikation, vilket uppfattas som en del av tonalitet:.  

(1) Intervjuperson 4: Även om man jobbar business to business så är ju det ändå människor du pratar 
med.  

(2) Intervjuperson 2: Det är lite tonaliteten alltså det är, för mig är det viktigt att vi lär oss att prata till 
människors hjärtan och inte bara deras hjärna. Alla är inte controllers som vi pratar om. Och att till 
och med controllern har faktiskt ett hjärta. (skratt) Och då har tonaliteten en enorm betydelse hur vi 
uttrycker oss. 
Helena: Ja. Är det framför allt det att på nåt sätt väcka en känsla.    
Intervjuperson 2: Ja, det skulle jag säga. Väcka rätt känsla.  

Mycket framträdande i mitt material är också ordvalen prata eller tala för vad jag tolkar som det att 
kommunicera via skrift, precis som att ta till sig det skrivna budskapet ibland kallas för att lyssna.  

(3) Intervjuperson 4: Ja det grafiska och hur vi uttrycker oss, alltså hur vi pratar i våra broschyrer med 
kunderna. 

(4) Intervjuperson 4: I stället för att säga bostadsrätter så kanske man säger ditt hem eller din 
lägenhet, såna saker. 

(5) Helena: Och det man vill uppnå med tonalitet är? 
Intervjuperson 8: Det är att få mottagaren att lyssna. 

Det som är intressant med valet av dessa verb i stället för skriva och läsa är just att de tar fasta på den 
mellanmänskliga kommunikationen som sker här och nu. Den skriftliga kommunikationen är i 
huvudsak sådan som sker mellan människor som inte finns på samma plats samtidigt – och det som 
sker är inte en dialog i egentlig mening. Jag tolkar genom dessa snarast metaforiska och metonymiska 
ordval att tonalitet för medarbetarna är nära förbundet med att kommunicera på ett mänskligare sätt, 
att rikta sig till en person snarare än själlösa företag även om man med sitt budskap ska nå just andra 
företag.  
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7.2.2 Identitetsskapande och särskiljande 

Några menar att tonaliteten hos företaget är samma sak som personligheten hos en individ – hen 
kommunicerar inte på samma sätt i alla möjliga situationer utan anpassar sig efter situation och 
mottagare, men är ändå samma person i grund och botten. Företagets identitet är varumärket: 

(6) Intervjuperson 5: Såsom vi benämner det eller så som vi har klassat det inom NCC det är att det 
handlar dels om identitetsfrågan, vilket typ av varumärke vi vill vara. […] Varumärken kan man 
likställa kanske som en person eller en personlighet.  

Andra menar att tonaliteten förändras beroende på vilket affärsområde som kommunicerar och framför 
allt beroende på vem man kommunicerar med. De olika uppfattningarna tycks höra hemma på olika 
nivåer i organisationen, där de som ansvarar för varumärket menar att det är möjligt att framstå som en 
sammanhållen organisation i kommunikationen, medan de som ansvarar för kommunikationen tycker 
att det är en svår ekvation. I citaten nedan går detta att utläsa. I (7) menar intervjupersonen, som också 
är ansvarig för varumärkesfrågan, att det är möjligt att skapa en och samma identitet och forma 
kommunikationen utifrån detta, trots de olika verksamheterna och målgrupperna. Intervjuperson 6 ser i 
stället svårigheter i att hitta enhetligheten (8), även om denna fråga egentligen rör möjligheten att 
utforma regler eller riktlinjer för tonalitet.  

(7) Intervjuperson 5: Jag ser inga som helst problem med att… i teorin att få dem att mötas, inga som 
helst problem, det är bara att vi bestämmer det, och det har vi nog bestämt så är det klart. Men sen 
ska det ju implementeras, vi måste få med oss alla de här människorna som gör kommunikationen. 
[…] Men jag tror inte att det är svårt, i teorin är det inte svårt att komma överens alls, sen är det ju 
praktiken som liksom kommer ta tid. 

(8) Intervjuperson 6: Jag tycker själv att det är oerhört svårt att sätta upp regler för tonalitet. När det 
finns dels så många olika inblandade men också så många olika mottagare på webben, olika delar. Så 
jag har liksom kommit fram t… Varje gång jag är där och tänker själv så kan jag inte hitta något 
enhetligt, någon regel eller regler kring hur vi ska göra. För det blir… pressmeddelanden är en sak, 
sen har vi Om NCC, då har vi årsredovisningssnacket och sen har vi säljet och sen har vi 
tekniknördarna där och jag känner nej, jag får inte ihop det, jag vet inte hur man ska formulera det. 

Att utmärka sig, att hitta det särskiljande tycks vara en aspekt av tonalitetsbegreppet som många är 
överens om; att det i grund och botten handlar om att en kund ska kunna få en känsla för vilka NCC är, 
oavsett vilket affärsområde det är som kommunicerar. Om det sedan är görbart eller inte och vad det 
innebär i praktiken, det är svårare att avgöra. Det kan handla om att hitta minsta gemensamma 
nämnare för kommunikationen, som denna intervjuperson menar: 

(9) Intervjuperson 7: En barnfamilj som vill köpa en lägenhet eller nån som håller på och bygger en 
järnväg till Norrland, de är inte alls ute efter samma slags personlighet att prata med. Extremt olika. 
Så då blir det ju ganska basic, vi ska vara pålitliga. Det går igenom allt, det blir ju minsta 
gemensamma nämnare. 

Huruvida språket är tillräckligt för att framställa NCC som unikt i branschen är en fråga som mina 
intervjupersoner har olika åsikter om. 

(10) Intervjuperson 5: Vi kan vara unika i vårt uttryck, vår tonalitet, vårt sätt att vara för våra partners 
och kunder och se till att uppfattas på ett förtroendeingivande sätt men vi kommer aldrig bygga ett 
hus på ett annorlunda sätt än nån annan. 

(11) Intervjuperson 3: Sen vill man ju gärna sticka ut liksom, alla är ju väldigt lika, slätstrukna 
liksom, det är ju väldigt svårt att se skillnaden i en annons. Om det är Skanska eller om det är JM 
eller om det är NCC eller så. Men hur mycket variation kan man ha i att uttrycka en bostad? 

Här lyfts dels tonalitetens syfte fram av Intervjuperson 5, att göra NCC unikt i sin kommunikation, 
trots att man inte kan tala om att NCC skulle vara unika i sitt arbetssätt. Intervjuperson 3 menar å 
andra sidan att det är väldigt svårt att utmärka sig i förhållande till andra liknande företag i till exempel 
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en bostadsannons – att beskriva ett hus kommer att låta ungefär likadant oberoende av vem det är som 
kommunicerar. Personen aktualiserar de krav på kommunikation som råder inom en specifik diskurs, i 
det här fallet mäklardiskursen. Att vara unik skulle i någon mån innebära att avvika från normer för 
hur man presenterar en bostad.  

7.2.3 Att tala till rätt personer 

En annan aspekt av tonalitet som delvis skiljer sig från den där det viktigaste uppfattas som enhetlighet 
och att framställa NCC som en och samma organisation, är att det handlar om vilka man vänder sig 
till. Här är nyckelorden vem, mottagare, målgrupp. I dessa utsagor är tonaliteten mer kopplad till vem 
man kommunicerar med och syftet är att skapa en effektiv kommunikation med den målgruppen. 
Dessa personer menar inte att tonalitet enbart är målgruppsanpassning, men det framstår hos dem som 
en viktig komponent i begreppet. Flera har tidigare uttryckt att tonalitet har med identitet att göra, men 
dessa uttalanden kommer ofta längre in i intervjuerna när vi har pratat en stund om hur man ska tänka 
när man operationaliserar tonalitet. När tonalitet ska konkretiseras så handlar det om målgrupp. 

(12) Intervjuperson 8: Jag tror att så länge man vet vem man talar till och skriver för den så får man 
ju rätt, får man ut rätt tonalitet och språk. 

(13) Intervjuperson 1: Jag tänker alltid att det måste vara tydligt liksom, man måste tänka på vem det 
är man skriver till och sådär. 

Ofta lyfts ett säljspråk fram som någonting som inte fungerar för vissa målgrupper, och då är det 
framför allt de affärsområden som har klassiska ingenjörstunga verksamheter och vänder sig till andra 
företag som åsyftas: 

(14) Intervjuperson 7: [Affärsområde 3] är inte särskilt personliga, men däremot all fakta finns och 
sådär. Och det tror jag kan funka för deras kunder, helt utan att ha träffat en enda av dem så har jag en 
ganska förutfattad bild av [Affärsområdet 3:s] kunder. Ja, det är inget tjafs liksom utan liksom sådär, 
de vill veta vad som finns och vad det är och sådär, de är inte jätte ja men du vet man köper ju inte 
asfalt med hjärtat lika mycket som en bostad riktigt. 

(15) Intervjuperson 3: Om man ska sälja in pålning till nån annan i branschen så kan man ju inte 
vräka på med de här mäklaruttrycken för det blir ju bara löjligt och trams. 

I de här utsagorna menar intervjupersonerna att vissa kommunikationssätt inte fungerar till vissa 
målgrupper, till exempel någon annan i branschen eller för vissa affärsområden. Det blir bara ”löjligt 
och trams” och ses helt enkelt som en omöjlighet att använda ett liknande språk som de delar av NCC 
som exempelvis säljer bostäder. 

7.2.4 Framställningssätt och innehåll 

Jag lyfter under mina intervjuer frågan om tonalitet bara är hur man skriver, framställningssättet, eller 
om det också kan handla om vad man skriver, innehållet. De flesta av mina intervjupersoner är 
överens om att det framför allt handlar om framställningssättet, men de kunde också se att innehåll 
kunde vara relevant för tonaliteten: 

(16) Intervjuperson 7: Nja, det är klart att det kan komma in vissa mått av vad man säger också, fast i 
större utsträckning hur man säger. […] Det är klart att det finns massa saker som man kanske väljer 
att inte ta med i en viss typ av text eller i en viss typ av kommunikation att man bara avstår från det 
eller och tvärtom att man kanske väljer att ta med nåt för att… Texten hade funkat lika bra utan det 
här men då hade vi inte fått med aspekten att vi vill presentera oss som det ansvarstagande 
sustainability-tänkande byggföretaget. Men jag skulle säga mest hur man säger saker. 

I (16) lyfts framställningssättet fram som den viktigaste aspekten av tonalitet, men intervjupersonen 
menar också att vissa innehållsliga komponenter kan vara viktiga för att lyfta fram delar av NCC:s 
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identitet. Intervjuperson 6 i (17) tycker att tonaliteten är framställningssättet, men menar samtidigt att 
vad man väljer att kommunicera är viktigt för vilken bild som skapas av företaget: 

(17) Intervjuperson 6: Man kan vara innovativ men kommunicerar man det inte så vet ingen om det. 
Så då måste man kommunicera ut det. Så handlar det om vilket val man gör, vad man kommunicerar. 
Men tonalitet handlar om hur man gör det. 

Även om det är tydligt att medarbetarna till största del förknippar tonalitet med framställningssätt, så 
är innehållet också en viktig komponent i att uttrycka identitet – i identitetsskapande är kanske därmed 
framställningssätt och innehåll svåra att skilja åt i praktiken. I en specifik text borde alltså valet att 
lyfta fram vissa aspekter kanske inte handla om det som medarbetarna kallar för tonalitet, men det kan 
ändå bidra till identitetsskapande.  

7.2.5 Identiteten är mer än bara ord 
(18) Intervjuperson 5: Och då tror jag att det här med tonalitet, det handlar inte bara om ord. Utan det 
handlar nog om allt annat du gör också, det handlar om självfallet orden, men det handlar kanske 
också faktiskt om vad vi säger. Det kanske är en del av tonalitetsbegreppet faktiskt. Självfallet hur du 
säger, men jag tror att färg och form också är en del. […] Därför någonstans, tonaliteten, är inte det 
känslan nånstans, när du träffar nån? Ja, så är det inte bara vad jag säger utan hur jag uppför mig, vad 
jag gör, hur jag är klädd, hur jag rör mig, mitt kroppsspråk. Och det gör ju då att det här blir rasande 
mycket större än om man bara pratar om språk.  

Den här personen, som arbetar med NCC:s varumärke, uppmärksammar analogin mellan text, färg och 
form och hur en människa uppfattas av någon annan. Där är det inte bara vad någon säger som är 
relevant för hela intrycket av personen. Medarbetarna tycks uppfatta tonalitet som någonting som 
inbegriper både text, bild, färg och form – men det är ingenting som framkommer förrän jag frågar 
specifikt om förhållandet. Snarare verkar flera resonera sig fram till åsikten att det hör ihop under 
intervjuns gång. Några nyckelord som ofta förekommer i utsagorna kring detta är tillsammans, helhet, 
samspel, kombination: 

(19) Intervjuperson 4: Man ska ju känna igen oss på hur vi uttrycker oss med ord och grafiskt liksom, 
en kombination av det grafiska och hur vi uttrycker oss, det blir ju vår identitet. 

(20) Helena: Hur förhåller sig tonaliteten till bild och färg och form? 
Intervjuperson 2: Jag tror att det är samma sak, eller jag ska inte säga samma sak, eller det är inte… 
De påverkar. Alltså det är, färg och form och bild är en del utav tonaliteten i min värld. Det är en del i 
hur vi uttrycker oss. Ett exempel, det som jag jobbar med. Förr visade vi nästan bara byggnader (mm) 
i våra bilder, bildspråk och såna här saker, nu försöker vi visa antingen byggnader med människor 
eller bara om vi pratar om arbetsmiljöer att vi, det är bara människor som sitter och arbetar, alltså 
pratar med varandra. Att arbeta är oftast för kontorsarbetare att man har möten och samtalar och 
argumenterar så att. Så jag skulle säga att det är en del utav tonaliteten. 

Tonaliteten är alltså en del i att uttrycka identitet, medan andra multimodala uttryck som bilder, färg 
och form är en annan del. På denna punkt är intervjupersonerna väldigt överens. Alla menar att det 
grafiska och texten skapar mening tillsammans på olika sätt, och identitet fungerar ofta som ett 
paraplybegrepp till dessa båda delarna. Några hävdar också att tonaliteten övergriper bildspråket och 
att man lika gärna skulle kunna prata om tonalitet för bilder.  

(21) Intervjuperson 8: Man pratar om tonalitet, då pratar man text och hur vi liksom kommunicerar 
men jag tror på det stora hela när vi jobbar med det, tillsammans med text och bild […] då tycker jag 
absolut att tonaliteten är ju, den är även, övergriper liksom bildspråket också, såklart. Vi har ju ett 
bildspråk och en tonalitet men tillsammans, det finns ju en sammanhållning liksom. 

(22) Intervjuperson 7: Det går ju definitivt igen i bildspråk. Alltså tonaliteten det är ju verkligen 
tillsammans. Det finns ju även för våra bilder, där kallas det för grafiskt manér eller bildmanér eller 
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nåt sånt där, jag tror inte att de brukar prata om tonalitetstermen för bilder men det är egentligen 
samma sak tror jag. […] Tonaliteten fortsätter in i bildspråket. 

Det tycks alltså finnas en aspekt av tonalitet som kan vara helt och hållet icke-verbal – en tonalitet som 
lika gärna skulle kunna handla om bilder eller andra element.  

7.2.6 Ingenjören och säljaren 

Föreställningen om språk på NCC tycks vara att det finns i huvudsak två olika sätt att kommunicera, 
kanske två tonaliteter, som representeras av framför allt två typer: ingenjören och säljaren. Dessa lyfts 
på många sätt fram som varandras motsatser, eller åtminstone som två ytterligheter på en skala som 
innehåller flera olika parametrar, och medarbetarna har ganska tydliga åsikter om vilka affärsområden 
som är knutna till de olika sätten att kommunicera. 

(23) Helena: Hur skulle du säga att [Affärsområde 3] är? 
Intervjuperson 3: Jag tror i alla fall tidigare att [Affärsområde 3] har varit väldigt faktabaserat. 
Ingenjörsaktigt mer. Vi har inte fått in säljet fullt ut. 

Det är tydligt att ingenjörens sätt att kommunicera är något som man vill bort ifrån och som ligger 
långt bak, det ursprungliga, medan säljspråket ligger långt fram. För många av affärsområdena 
innebär att kommunicera externt att ta ingenjörens budskap och stöpa det i en ny form, och troligen 
därför upplevs detta sätt att kommunicera som mer utvecklat och i framkant.  

(24) Intervjuperson 3: [Affärsområde 4] har kanske tagit steget längre i försäljning och 
marknadsföring. Och det är ju ditåt vi väl närma oss också egentligen för vi har ju också många 
kunder som är både privatpersoner och företag och. Så vi vill absolut också ta det steget. 

(25) Intervjuperson 1: Hos oss det är verkligen ingenjörerna som på nåt sätt har satt liksom, vad ska 
man säga, de är de som sätter liksom tonaliteten först och främst känns det som […] att man måste 
sälja och medvetenheten om hur man liksom syns externt sådär har inte funnits på [Affärsområde 1]. 

Det som upplevs som ”att ligga långt fram” är alltså dels det att man har jobbat länge med att uttrycka 
sina produkter mer säljande, att en annan medvetenhet finns där, och att man har andra målgrupper 
som gör det lättare att rikta sig till en specifik person. Ingenjörstexten är hård, medan säljtexten är 
mjuk. Det verkar som att ingenjörstexten är den outvecklade texten, den ofärdiga, och även om ingen 
av intervjupersonerna säger det rent ut – som att den saknar tonalitet – eftersom tonalitet ofta kopplas 
ihop med ett särskilt sätt att kommunicera, det varma och mänskliga: 

(26) Intervjuperson 8: Så för oss så betyder det [tonalitet] att utifrån de målgrupper som vi har 
identifierat att vi jobbar emot så ska vi använda ett språk och en ton som dom kan liksom ta till sig. 
Vi ska inte använda ett ingenjörsspråk utan vi ska använda ett språk som är nära och inte är formellt 
utan som… och väcka känslor. 

Vissa sätt att sälja kan dock vara någonting som inte är önskvärt, och här lyfts typer av säljare fram 
som exempel på hur NCC inte ska vara: krängaren, copywritern och mäklaren. Krängaren (23) sätts i 
kontrast till partnern och framställs som någon som inte bryr sig om kunden egentligen, som agerar 
utifrån egen vinning. En sådan säljare fokuserar på de ekonomiska värdena, och kontrasteras mot ett 
mjukare sätt som lyfter fram affärsfördelar och kundens personal till exempel. Copyn (24) förskönar 
till otydlighet och slår över till att det blir för säljigt. Även mäklaren (25) förskönar till den grad att det 
som sägs inte längre är sant och det kommer då an på kunden att kontrollera sanningshalten i löftena. 
På dessa sätt vill och kan inte NCC framställa sina produkter.  

(27) Intervjuperson 6: Vi vill upplevas som en partner mer än som en krängare. En annonsförsäljare 
han är ju lite av en krängare, jag ska stänga min tidning nästa vecka, jag behöver kränga 
annonssidorna. Våra försäljningar tar ju oftast minst sex månader (ja) till två år kanske. Vi behöver 
upplevas mer som en partner. 
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Helena: Mm. Och hur gör man det då? 
Intervjuperson 6: Ja, hur gör man det. Då pratar man mer från kundens synvinkel skulle jag säga, och 
affärsfördelar i stället för kronor per kvadratmeter (mm). Man pratar vad det innebär för kundens 
personal, för rekryteringsfrågor, mjuka värden, mer mjuka värden än hårda, hård fakta.  

(28) Intervjuperson 5: Ibland känner man att copyn springer iväg helt oförståeligt liksom, alldeles för 
copy-aktigt eller vad man ska säga så. […] Blir det för säljigt och för copyaktigt kan det lätt bli 
oförståeligt också eller så här att det tar överhand framför det man faktiskt vill säga liksom så. 

(29) Intervjuperson 4: När jag tänker på mäklarspråk så är det liksom, man står på tå och tittar ut och 
så kanske man får en glimt av vattnet fast det är väldigt långt bort. Mäklarna är fantastiska på att lyfta 
fram fördelen. Vi är väldigt noga med att det vi säger också är nånting vi kan leva upp till. 
Helena: Du menar att de är lite mer sälj… eller vad ska man säga? 
Intervjuperson 4: Ja, vi måste vara väldigt noga för det finns ju inte det vi säljer. 
Andrahandsmarknaden om man tänker på den mäklarbranschen då finns ju det, då kan man ju gå och 
kolla men om vi säger att vi har utsikt ifrån vardagsrummet, då måste man ju ha den utsikten på 
riktigt. För sen ett och ett halvt år senare när man sitter där och det inte är där… Så att man måste 
också vara väldigt noga med att man säger sånt som man kan stå för. 

Det NCC vill tycks alltså vara att placera sig på mitten av skalan, inte ingenjören men inte heller den 
extrema säljaren. Ingen av de intervjuade identifierar sig till fullo med ingenjören, men anser i olika 
stor utsträckning att ingenjörens språk är viktigt att förmedla. Ingen identifierar sig heller till fullo med 
den extrema säljaren, utan detta får ofta stå som symbol för en mindre bra text som ”smörar på” med 
”tomma formuleringar” och ibland till och med förmedlar osanningar. Markörer för detta i en text är 
utslitna metaforer eller alltför mycket värdeord.  

I Figur 1 nedan har jag samlat återkommande karaktäriseringar av dessa tre typer av tonalitetsgrad. 
Medarbetarna anser ofta att ingenjörsspråket kommer först, och att språket därför i en sådan version är 
obearbetat och inte anpassat för marknaden. En sådan text kanske fungerar internt på NCC, eller 
mellan ingenjörer, men inte som säljtexter. Därför har jag kallat denna tonalitet Frånvaro av tonalitet. 
Till denna typ hör nyckelord som informera, exakt, fakta, kallt. En bra avvägning mellan 
ingenjörsspråket och copyn, mäklaren eller krängaren enligt medarbetarna är Bra tonalitet. Hit hör 
nyckelord och kollokationer som mänskligt, kunden i fokus, partner och måla upp en bild. Slutligen 
finns ytterligheten där språket har blivit för säljinriktat. Det tolkar jag som medarbetarnas tolkning av 
Dålig tonalitet, som har nyckelord som överdrivet, floskler, mäklarspråket och intetsägande.  
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Figur 1. Medarbetarnas bild av frånvaro av tonalitet, bra tonalitet och dålig tonalitet. 

7.2.7 Hur man visar vem man är 

Enligt medarbetarna finns vissa språkliga medel som är viktigare än andra när det handlar om att visa 
vem man är, även om jag upplevde det svårt att få medarbetarna att konkretisera sina intuitiva känslor 
av en text. De markörer som flera benämner på något sätt är omtal, perspektiv, grad av exakthet, 
formalitet, konkretion och adjektiv. I många fall har samtalet kring dessa kategorier uppstått vid 
diskussionen om den NCC-text som jag visade för alla intervjupersoner, och det är alltså inte helt 
självklart att alla tycker att detta är viktigt för att skapa en tonalitet. Jag har dock tolkat det som att 
samtalet om texten har fungerat som en katalysator för reflektioner kring det som rent konkret skapar 
en viss ton i en text, och därmed blir av vikt för tonaliteten.  

Många lyfter fram hur man talar om NCC som särskilt viktigt i skapandet av en tonalitet. Ibland 
händer det till och med att man låter detta definiera vad en tonalitet är, och detta styrker bilden av att 
det är NCC:s identitet som är extra viktig i tonalitetsbegreppet. Det tycks alltså som att det finns en 
uppfattning om att vi i stället för NCC är en tydlig markering när det handlar om att uttrycka företagets 
personlighet. 

(30) Intervjuperson 1: För mig är det [tonalitet] mer så här hur man pratar, om vi säger vi eller om vi 
säger NCC. 

(31) Intervjuperson 2: Det passar inte alla gånger tycker jag att skriva om sig själv i tredje person. I 
vissa fall måste man det men jag tycker att man borde sträva bort från det i alla fall. 
H: Och då är vi ett närmare, ett bättre val? 
Intervjuperson 2: Ja, lite mjukare tycker jag. Enligt mig men det är ju en åsikt bara. Men jag tycker 
att det passar mer med vilket företag vi nu vill vara enligt visionen. 
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Här kopplas omtalet om NCC som vi till ord som närmare, mjukare och hur man har fastslagit att 
NCC ska vara i sin vision.  

Att vända på det, tänka utifrån och in, (inte) sätta punkt är återkommande kollokationer i mina 
intervjuer. ”Tänka utifrån och in” är en benämning som förekommer i dokumentet som 
kommunikationsbyrån tog fram åt NCC och är alltså något som har fastnat hos medarbetarna. Jag 
tolkar detta som en form av perspektiv och möjligen dialogicitet. Dels kan detta innebära att närvaron 
av ett du eller ett ni ökar, men också att det ska förtydliga för mottagaren vad NCC gör för dem. I (28) 
pratar intervjupersonen om när NCC sätter upp skyltar i samband med byggen och hur de gjort tidigare 
men nu har börjat tänka om. 

(32) Intervjuperson 1: Det får gärna vara lite knorr på det, inte bara så här torrt som vi har tidigare 
haft ofta, att här bygger vi 160 lägenheter punkt, klart da da da punkt. Vi har mer försökt koppla upp 
det, jamen tänka slutbrukaren liksom. Till exempel om vi bygger ett badhus liksom så kan det stå så 
här, här kommer många ungdomar få ta sina simborgarmärken framöver (skratt) alltså att tänka mer, 
lyfta det till vad det vi bygger ska användas till. 

(33) Intervjuperson 2: Jag kan se allt ifrån om man pratar utifrån in eller inifrån ut om jag pratar 
NCC:s synvinkel. Här på NCC bygger vi ett lager eller om man säger här kan ni som kund få en mer 
effektiv logistikhantering. Det kan jag tänka mig kanske ingår i tonaliteten. 

Det som karaktäriserar ingenjörsspråket som man alltså vill komma bort från tycks vara flera skalor 
som på något sätt påverkar hur svår texten upplevs. Det kan vara graden av exakthet och det kan vara 
att texten upplevs formell, någonting som är bra i praktiken men kanske sämre i kommunikationen: 

(35) Intervjuperson 5: Vi är ju ett extremt ingenjörsföretag, massa stolthet, allting ska vara exakt, 
korrekt och riktigt vilket är ganska bra. För om du tänker att vi bygger en bro så är det ju från två 
håll, eller borrar en tunnel så är det ju ganska bra att det är exakt, men däremot i kommunikation 
kanske man måste man förenkla för att mottagaren kanske inte förstår eller vill förstå utan man måste 
kunna ja, det måste självfallet vara sant men det måste också vara enkelt. 

(36) Helena: Vad är det som gör en text varm? 
Intervjuperson 4: Det är väl typen av ord som används. Det här nära sättet, att inte använda så här 
formella ord utan ord som man kan förstå sig på. I stället för att säga bostadsrätter så kanske man 
säger ditt hem eller din lägenhet, såna saker.  

Konkretion handlar om att vara explicit och att beskriva saker som de är, eller som de skulle kunna 
vara. Dock tycks det finnas flera sätt att göra detta på. Dels kan man beskriva någonting på ett 
”målande” sätt som kanske ännu inte finns eller som man av andra anledningar vill ge kunden en bild 
av (37). Dels kan det handla om att vara tydligare med till exempel vad kundens fördelar är, eller vad 
det är NCC faktiskt erbjuder (38). 

(37) Intervjuperson 4: Men det är ju ändå svårt att köpa nånting som inte finns som man inte kan ta i, 
utan vi måste ju försöka skapa den här liksom bilden av vad det är man köper. Hur det kommer vara 
att bo där, sitta på balkongen och titta ut över gården där det här fina växthuset finns och grannen 
håller på och påtar, alltså (skratt) Ja, det är inte bara ett växthus och ett hus och en lägenhet liksom 
utan det här mjuka. 

(38) Intervjuperson 1: Mer tydligt vad vi kan erbjuda […] Vi nämner ingenstans vad vi faktiskt kan 
bidra med från NCC:s sida liksom. 

Många pratar om sätt att skriva och text som fluffig och fin, blommig, beskrivande, målande, 
broderande i kontrast till ett annat språk som är rakt på sak, telegramform, kall och fakta. I många fall 
tror jag att det är fler kategorier som skapar dessa intryck, men en relevant språklig kategori för dessa 
uppfattningar om språk borde vara bruket av adjektiv, och framför allt kanske värderande adjektiv.  
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8 Diskursanalytisk stilanalys 
I det här avsnittet tillämpar jag Faircloughs analysmodell på webbtexterna från NCC, vilket innebär att 
jag kommer att analysera dem utifrån analyskategorierna pronomen, omtal och tilltal, värderingar och 
modalitet. Slutligen jämför jag texterna med varandra och drar slutsatser om hur NCC framstår i de 
respektive texterna. Alla de analyserade texterna återfinns som Bilaga 1-4. 

8.1 Webbtext 1 – NCC Constructions Byggsystem 
P303  
Texten återfinns i sin helhet i Bilaga 1 och beskriver ett av NCC:s byggsystem, ett sätt att bygga 
bostäder. 

8.1.1 Personliga pronomen, omtal och tilltal 

NCC riktar sig här mycket tydligt till ett du som återkommer genom hela texten: Därför kan vi ge dig, 
Du kan planera för ett snabbt tillträde, Med P303 köper du inte bara ett hus eller ett antal bostäder. 
NCC omtalas i början av texten som vi, Därför kan vi ge dig, Att vi upprepar samma process om och 
om igen, men försvinner sedan helt och hållet. Däremot lyfts Byggsystem P303 fram som en aktör i 
texten: nyckeln till de fördelar som P303 skapar, Byggsystemet P303 gör det helt enkelt möjligt. Man 
kan tolka detta som att NCC lyfter fram sin produkt på bekostnad av sig själva. Det är till exempel 
byggsystemet som skapar, inte NCC.  

Vidare har andra språkliga grepp i texten bidragit till att de personliga pronomenen minskar, till 
exempel genom passiveringar och particip: Stor omsorg har lagts vid interiören, När den optimala 
lösningen är fastställd kan handlingar, pris och tidplan tas fram på kort tid. Här är det alltså någon 
som lägger omsorg vid interiören, någon som fastställer och någon som tar fram, och i de flesta av de 
här fallen är det NCC som gör det. Man kan alltså säga att NCC har städat bort sig själva ur texten. 
Detta är inte för att lyfta fram ett du utan möjligen för att i stället lyfta fram produkten och koncentrera 
texten något. Passiveringar brukar ses som ett stildrag som gör en text mer formell och byråkratisk. Att 
produkten heter det abstrakta Byggsystem P303 som ibland refereras till som enbart P303 kan bidra till 
att texten upplevs opersonlig. 

8.1.2 Värderingar 

I den här texten står sällan ett huvudord naket utan något adjektiviskt attribut. Dessa kan vara explicit 
värderande: den optimala lösningen, fördelaktig driftsekonomi, fina gårdsmiljöer, men oftast är det 
kontexten som avgör det värderande inslaget: En förprojekterad och systematiserad byggprocess är 
nyckeln till de fördelar som P303 skapar; Genomarbetad logistik och robusta tekniska lösningar ger 
dig en gedigen, kontrollerad kvalitet; en energianvändning långt under byggnorm, med låga 
driftskostnader och en låg klimatpåverkan. Det som i texten lyfts fram som önskvärt och bra för 
mottagaren är till exempel förutsägbarhet, tydlighet, möjligheten att kontrollera processen och låg 
driftskostnad och klimatpåverkan. Även om det i det flesta fall är tydligt vad det är som är bra kan det 
ibland bli ganska abstrakt. Exemplen En förprojekterad och systematiserad byggprocess är nyckeln till 
de fördelar som P303 skapar; Att vi upprepar samma process om och om igen är din nytta innehåller 
som synes positivt värderande ord, men de är ganska abstrakta och syntaxen ligger långt ifrån det 
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vardagliga språket. Dessutom är huvudorden till vilka de adjektiviska orden knyts ofta abstrakta: 
byggprocess, logistik, tekniska lösningar, kvalitet. Därför kan man ställa sig frågan om värderingarna 
fungerar som tänkt i de här exemplen – om de fungerar värderande för en läsare. 

8.1.3 Modalitet 

De deklarativa påståendesatserna dominerar helt och hållet i texten. Vi finner enbart ett fåtal 
konstruktioner med kan, som ju har möjlighet att sänka sanningshalten i ett yttrande, men som också 
kan fungera som en mental process som beskriver en egenskap: Därför kan vi ge dig ett fast pris och 
en förutsägbar byggtid, När den optimala lösningen är fastställd kan handlingar, pris och tidplan tas 
fram på kort tid. Dock fungerar detta i exemplen inte särskilt garderande utan snarare som ett 
förhållande som ligger i framtiden, även om det i de flesta fall även skulle fungerat utan det modala 
hjälpverbet. Tydligast garderande fungerar det då NCC tillskriver duet en möjlighet till handling: Du 
kan planera för ett snabbt tillträde, men det hade även varit möjligt att ytterligare förmildra detta med 
till exempel du har möjlighet att planera för ett snabbt tillträde eller liknande.  

En negerad sats förekommer i texten: Med P303 köper du inte bara ett hus eller ett antal bostäder, du 
köper tryggheten i en ändamålsenlig produkt och en säker kalkyl. Här kan man se det som att NCC går 
i dialog med sin läsare genom att först hävda hur något inte är, för att sedan visa hur det är med en 
icke negerad sats inom samma grafiska mening. Det som härefter händer i stycket, där du köper 
upprepas anaforiskt, kan ses som ett retoriskt grepp som skapar en särskild rytm. Dock är det 
anmärkningsvärt att det är just du köper som upprepas. Normalt sett är detta ingenting man vill 
förstärka i en säljande text, att någon faktiskt köper någonting. Tidigare i texten har vi till exempel sett 
exempel på vi kan ge dig, du får, men det faktiska förhållandet är ju att NCC säljer och du köper. Att 
här uttrycka det faktiska förhållandet i presens utan modala garderingar och att dessutom upprepa det, 
är ett väldigt direkt sätt att uttrycka sig.  

8.2 Webbtext 2 – NCC Roads Green Asphalt 
Texten återfinns i sin helhet i Bilaga 2 och beskriver en asfaltsprodukt som NCC har utvecklat med 
lägre miljöpåverkan än vanlig asfaltsproduktion. 

8.2.1 Personliga pronomen, omtal och tilltal 

Den här texten använder både vi, NCC och NCC Roads för att tala om NCC: Den nya 
lågenergiasfalten NCC Green Asphalt®, är en av många miljöanpassade produkter som NCC har 
utvecklat de senaste åren; Genom att vidareutveckla metoderna för tillverkning och blandning, har vi 
lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet; NCC Roads arbetar för att minska 
branschens miljöpåverkan och utvecklar hållbara, kostnadseffektiva vägar inför framtiden. 

Det är även den enda texten i materialet som inte tilltalar sin läsare direkt; vi finner inget exempel på 
andra personens pronomen. Texten handlar framför allt om hur traditionell asfaltsproduktion går till 
och refererar därför till ”branschen” eller hur man gör ”i Sverige”. Eftersom det är svårt att säga exakt 
vem som gör detta ser vi här ganska många passiveringar: Huvuddelen av den asfalt som tillverkas och 
läggs på svenska vägar är därför varmt producerad; Det betyder att stenmaterial och bitumen värms 
och blandas vid höga temperaturer.  
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8.2.2 Värderingar 

Eftersom värderingar sällan är explicitggjorda i den här texten finns i stället flera exempel på 
förgivettagna värderingar. Ett exempel är Samhället har behov av en fungerande infrastruktur och 
lägre koldioxidutsläpp. Genom att tala om samhällets behov är det som följer uppenbart önskvärt och 
bra. Ofta står huvudorden nakna utan attribut, och i de fallen adjektiviska attribut förekommer värderar 
de inte i egentlig mening huvudordet utan beskriver ett faktiskt förhållande: lägre koldioxidutsläpp, 
låg klimatpåverkan. Här kan vi se exempel på förgivettagna värderingar, där det är diskursen där 
texten förekommer som avgör hur vi tolkar texten. Att miljöpåverkan står för någonting dåligt medan 
att minska utsläpp i allmänhet är någonting bra är förgivettagna värderingar i klimatdiskursen, 
någonting som utmärker Sverige och västvärlden i modern tid. Hållbara och kostnadseffektiva vägar 
inför framtiden är ett yttrande som sammanfogar de två diskurserna klimat och ekonomi och även om 
de inte är direkt värderande är det tydligt att de fungerar så i sin kontext.  

Där NCC hade kunnat använda sig av värderingar i den här texten kan vi i stället finna specifikationer. 
Ett exempel är följande textutdrag: 

För varje ton asfalt som produceras går det åt cirka sju liter eldningsolja. I Sverige produceras runt 
sju miljoner ton varmasfalt per år. Det betyder att branschen varje år använder ungefär 50 miljoner 
liter eldningsolja, med stora koldioxidutsläpp till följd. 

Som vi ser i exemplet är det stort fokus på mängden eldningsolja vid normal asfaltsproduktion. Man 
hade kunnat tänka sig att man i stället hade sagt att det används ”mycket” eldningsolja och att det 
minskar avsevärt med NCC Green Asphalt. Detta tolkar jag som ett exempel på att NCC här framstår 
som experten, som har koll på siffrorna och som redovisar dessa för sin läsare, som även förutsätts 
kunna ganska mycket om asfaltstillverkning. Att stora koldixiodutsläpp är något dåligt värderas inte 
heller, utan får som ovan framgå av kontexten. Ett annat fall där det hade varit möjligt att välja andra 
ord är mot slutet av texten i exemplet Dammpartiklarna i luften minskar liksom utsläppen av 
lättflyktiga organiska föroreningar och aromatiska kolväten. Detta är mycket specificerad information 
som förutsätter en kunnig och intresserad läsare. Ett alternativ hade varit att uttrycka detta med ett mer 
allmänt och förenklande adjektiv, till exempel miljöfarliga.  

8.2.3 Modalitet 

I texten dominerar tydligt påståenden utan varken modala hjälpverb, adverb eller adjektiv. Det är en 
auktoritativ röst som förklarar för läsaren: Det betyder att stenmaterial och bitumen värms och 
blandas vid höga temperaturer; Det betyder att branschen varje år använder ungefär 50 miljoner liter 
eldningsolja, med stora koldioxidutsläpp till följd. Här är det tydligt att det är NCC som sitter på 
kunskapen, medan läsaren är ovetande och behöver informeras.  

NCC kan också kommentera branschen och samhället: NCC Roads arbetar för att minska branschens 
miljöpåverkan; Samhället har behov av en fungerande infrastruktur och lägre koldioxidutsläpp. Att ta 
på sig rollen att säga vad samhället har behov av är att ikläda sig en expertroll.  

I texten är framtiden närvarande, delvis explicitgjort som i exemplet utvecklar hållbara, 
kostnadseffektiva vägar inför framtiden. Framför allt i sista stycket upplevs det som att NCC talar om 
en hypotetisk situation, men ändå uttrycker sig förhållandevis icke-modalt i presens, vilket tyder på 
makten att förutsäga: 

Lägre temperaturer ger stora miljöbesparingar 

Genom att sänka temperaturen ner till 120 grader vid asfaltproduktionen blir koldioxidutsläppen upp 
till 30 procent lägre. Även utsläppen av kvävedioxid, svaveldioxid och kolmonoxid minskar kraftigt. 



25 
 

Temperatursänkningen är dessutom en miljövinst ur arbetsmiljösynpunkt. Det blir mindre rök och 
lukt. Dammpartiklarna i luften minskar liksom utsläppen av lättflyktiga organiska föroreningar och 
aromatiska kolväten. 

På många sätt visar alltså NCC Roads hur de är experten i sammanhanget, och läsaren förutsätts både 
vara intresserad och insatt, och ibland också förhållandevis ovetande. 

8.3 Webbtext 3 – NCC Housings Öbacka strand 4 
Texten återfinns i sin helhet i Bilaga 3 och presenterar 53 bostadsrätter i Umeå. Här vänder sig NCC 
till potentiella bostadsköpare som är privatpersoner. 

8.3.1 Personliga pronomen, omtal och tilltal 

Texten från NCC Housing framstår dialogisk; du används frekvent genom hela texten, om än något 
avtagande mot slutet: Att bo intill Umeälvens strand är en njutning, så nära vattnet att du kan höra 
älvens rogivande brus. Här får du strandnära livskvalitet i Umeås nya favoritområde. NCC omtalas 
endast i textens inledning, då används vi. Då kan vi glädja dig med att vi nu uppför ytterligare tre hus 
med totalt 53 bostadsrätter i Öbacka strand, Just nu erbjuder vi dig som missat chansen, att få ett 
modernt och attraktivt boende i ett naturskönt läge nära centrum, Universitetet och 
Universitetssjukhuset. Något som även bidrar till den dialogiska tonen är bruket av ytterligare och dig 
som missat chansen. Här är det ett tidigare förhållande som målas upp, det har redan byggts ett antal 
lägenheter och dessa har läsaren ”missat”. Genom dessa språkliga grepp sätts texten i ett sammanhang 
som inbegriper läsaren i en historia, som denne förutsätts vara medveten om.  

8.3.2 Värderingar 

I den här texten finner vi de starkaste explicit värderande orden i mitt material och flera är av hög 
intensitet: Fantastiskt läge, Att bo intill Umeälvens strand är en njutning, fina cykelvägar, härliga 
gångstråk, den vackra omgivningen, Det fina med Öbacka strand. Förutom de värderingarna som jag 
räknar som explicita eftersom de är otvivelaktigt positivt laddade finns flertalet andra värderingar som 
i sin kontext räknas som önskvärda: De rymliga lägenheterna, älvens rogivande brus, modernt och 
attraktivt boende, ett naturskönt läge nära centrum. I texten ser vi att det som utmålas som önskvärt är 
utrymme, lugn, modernitet, närhet till natur och centrum. Mycket lite icke önskvärda värderingar 
förekommer, men ett exempel är Det fina med Öbacka strand är att du inte behöver välja bort 
närheten till centrum. Att behöva välja bort någonting önskvärt är någonting icke önskvärt, är vad 
NCC här berättar för oss. 

Jag skulle även vilja räkna Söker du ett boende med det där lilla extra, som en explicit värdering, och 
så också Umeås nya favoritområde. I båda de här exemplen är det någon annan som värderar, medan 
NCC som synes enbart refererar till dennes värdering. Det där lilla extra är det läsaren som söker, och 
svaret på vad det är kommer givetvis om man fortsätter att läsa beskrivningen av bostäderna. När det 
kommer till Umeås nya favoritområde är det staden Umeå som tillskrivs att ha valt nytt favoritområde, 
och i det här fallet är det nog en form av retoriskt grepp som skulle kunna vara en form av metonymi –
 själva staden får beteckna de som bor i staden. 

8.3.3 Modalitet 

Även denna text innehåller ganska få modala uttryck, men de är kanske något fler än i de övriga 
texterna. Exempelvis: Söker du ett boende med det där lilla extra? Då kan vi glädja dig med att vi nu 
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uppför ytterligare tre hus med totalt 53 bostadsrätter i Öbacka strand; Att bo intill Umeälvens strand 
är en njutning, så nära vattnet att du kan höra älvens rogivande brus. I texten från Housing ser vi den 
enda direkta frågan i mitt textmaterial, och den inleder hela texten. Att fråga är att upprätta en dialog 
med sin läsare, men det ökar i teorin också läsarens frihet gentemot texten – att engagera sig eller inte, 
att svara ja eller nej på frågan. Den nästföljande satsen är också garderad med ett modalt uttryck: då 
kan vi glädja dig, det vill säga om du svarat ja på frågan. Det sista exemplet innehållet också ett kan 
tillsammans med verbet höra. Detta är en mental process som är kopplat till ett du, och normalt sett är 
det en stark handling att tillskriva någon annan en mental process, alltså vad någon upplever. Detta 
kan förklara varför en modal gardering förekommer här.  

I texten förekommer en hänvisning till framtiden: Det blir ett modernt och centralt boende med miljö 
och kvalitet i fokus. Huset står ännu inte klart men NCC kan ändå garantera hur det kommer att bli. 
Det som följer rör en hypotetisk framtid: Du är mitt i stan på fem minuter med cykel eller tio minuter 
till fots; Här får du strandnära livskvalitet i Umeås nya favoritområde; Det mesta finns utanför 
husknuten. Det blir tydligt att NCC målar upp bilden av hur det här boendet kommer att bli eftersom 
det ännu inte finns. Husknuten finns inte och just därför väljer man att omnämna vad som finns precis 
vid den. Vi kan se att NCC uttalar sig säkert om förhållanden som ännu inte är förverkligade, men i 
det här fallet fungerar det som en typ av löfte snarare än expertutlåtande. 

Den tydliga nu-orienteringen i texten är möjligen något som inte direkt hör till modalitet, men man 
kan ändå hävda att det blir relevant eftersom det implicerar att erbjudandet finns nu, men inte sedan: 
Just nu erbjuder vi dig som missat chansen. Det begränsar alltså erbjudandet till att gälla en viss tid 
och kan ses som en implicit uppmaning – ”köp en av dessa lägenheter nu”.  

8.4 Webbtext 4 – NCC Property Developments 
Future Office by NCC 
Texten återfinns i sin helhet i Bilaga 4 och presenterar ett koncept som tagits fram för att lyfta viktiga 
frågeställningar när man ska välja nytt kontor till sitt företag. 

8.4.1 Personliga pronomen, omtal och tilltal 

Denna text utmärker sig genom sitt frekventa bruk av pronomen. I den första delen finns ett direkt 
tilltal mot du och ni, och även NCC omtalas i texten frekvent som vi: vi hjälper ditt företag att lyfta 
viktiga frågeställningar som berör ert val av ny arbetsmiljö. Att bruket av du och ni skiftar upplevs 
lite förvirrande eftersom något särskilt skäl till detta inte riktigt finns: Vi ger dig inga svar och kan inte 
erbjuda en universallösning. Ni kan ert företag bäst men vi har erfarenheten, kontakterna och 
kunskapen att stötta er i processen.  

Mot senare halvan av texten skiftar sedan karaktären. Borta är det frekventa bruket av personliga 
pronomen som vi och ni och till och med NCC, förstadeltagare är i stället ofta det generiska företaget. 
Detta beror på att texten skiftar från att lyfta fram ett erbjudande till att informera om vilka frågor som 
Future Office by NCC tar fasta på. Att här skriva ”ert företag speglar er kultur och era värderingar och 
stärker ert varumärke” skulle gjort texten mera direkt och kopplat det till läsaren 

8.4.2 Värderingar 

I texten om Future Office finns många explicita positiva värderingar: rätt läge, viktiga 
frågeställningar, de bästa förutsättningarna, bra lösning, ni kan ert företag bäst, rätt människor, 
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viktig nyckel till framgång. Som synes är värderingarna positiva, och i termer av låg och hög intensitet 
förekommer både låga, bra, viktig, rätt, och höga bästa, bäst. Till de mer implicita värderingarna som 
ändå får räknas som tydligt positiva i sammanhanget kan nämnas exempelvis investering, nya idéer, 
varje företags unika lokal, ett nära samarbete, på en flexibel arbetsplats kan ytor enkelt anpassas, en 
stor vinst.  

Property Development visar tydligt upp en värderande inställning till sin omvärld, och intar en 
expertroll som är hjälpsam och ödmjuk: Vi ger dig inga svar och kan inte erbjuda en universallösning, 
Ni kan ert företag bäst men vi har erfarenheten, kontakterna och kunskapen att stötta er i processen; 
(…) vi hjälper ditt företag att lyfta viktiga frågeställningar som berör ert val av ny arbetsmiljö. NCC 
”hjälper” och ”stöttar”, implicit positivt värderande ord som förlägger aktion hos mottagaren. Man kan 
se det som att NCC här konstruerar en jämlik relation till sin läsare, där denne har sin kunskap om 
företaget och NCC har erfarenhet, kontakter och kunskap om arbetsmiljö. I ord som hjälper läggs 
också en värdering i vad det är som är önskvärt att uppnå: att lyfta viktiga frågeställningar som rör 
valet av ny arbetsmiljö. Det handlar alltså inte om att ge en ny arbetsmiljö, utan enbart att lyfta viktiga 
frågeställningar.  

8.4.3 Modalitet 

Även i denna text dominerar de rena påståendena utan modala garderingar. I texten förekommer dock 
ett negerat påstående: Vi ger dig inga svar och kan inte erbjuda en universallösning. Detta förutsätter 
en annan uppfattning och vi kan tolka det som att NCC här går i dialog med läsaren: ”Du kanske tror 
att vi kan ge dig svar och en universallösning, men så är det inte. I stället kan vi göra detta.” 
Säkerligen har det en retorisk effekt eftersom det kanske inte är vad man väntar sig av texten, att NCC 
ska säga vad de inte ger och vad de inte erbjuder. Formuleringen går på tvärs emot vanliga 
formuleringar i säljande texter.  

Framför allt är skillnaden mellan ena och andra halvan av texten märkbar när det kommer till 
modalitet. Inledningsvis är det ett ödmjukt NCC som tilltalar sin läsare, målar upp begränsningarna för 
vad NCC kan göra och hjälpa till med, medan andra halvan har en annan framtoning. Här är det NCC 
som beskriver hur saker och ting är, de direkta påståendesatserna om ganska generella förhållanden är 
i det här avsnittet mycket påfallande: Företag som speglar sin kultur och sina värderingar i sina 
lokaler stärker varumärket och skapar tydlighet och stolthet hos medarbetarna. Att uttala sig om att 
medarbetarna blir ”tydliga” och stolta av att lokalerna speglar företagets kultur och värderingar är 
möjligen ett starkt uttalande om hur något är som är ganska svårkontrollerat. Property Development 
säger också hur någonting bör vara, ett exempel på svag deontisk modalitet som kommenterar 
nödvändighet: En modern kontorslokal och arbetsmiljö bör utformas för intelligenta och sociala 
människor i rörelse, individuellt eller i grupp. Att uttala hur någonting borde vara visar hur NCC 
värderar olika förhållanden som mer önskvärda, med en experts kunskap som källa till uttalandet.   

8.5 Jämförelse av stilen i webbtexterna 
Här sammanfattar jag de viktigaste resultaten från varje analys och jämför texterna med varandra. 

8.5.1 Personliga pronomen, omtal och tilltal 

Property Development är det affärsområdet som i störst utsträckning låter NCC komma fram i texten 
som ett textvi – här är NCC självt väldigt aktivt och gör saker – men inte på bekostnad av riktningen 
mot läsaren, eftersom även den finns i texten i tilltal med du och ni. Detta ger texten ett dialogiskt drag 
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där både avsändare och mottagare textualiseras. Housing har ett tydligt textdu som tilltalas frekvent 
genom texten. NCC är däremot inte lika synligt utan förekommer bara i början. Constructions text 
innehåller både NCC som ett textvi och läsaren som konsekvent tilltalas med du, men NCC försvinner 
när texten vecklar ut sig och i stället omtalas produkten Byggsystem P303 i större utsträckning. Roads 
utmärker sig i det här fallet med att växlande omtala NCC som vi, NCC och NCC Roads medan den 
inte innehåller ett du-tilltal över huvud taget, läsaren textualiseras inte.  

Relevant i sammanhanget kan vara att notera att inga inkluderande vi-pronomen förekommer i 
materialet, oavsett affärsområde. När vi förekommer är det enbart företaget NCC som omtalas, eller 
kanske mer specifikt det aktuella affärsområdet. Det innebär att NCC är välavgränsat mot mottagaren 
och det omgivande samhället.  

8.5.2 Värderingar 

Construction och Roads framstår i materialet som något lika varandra när det kommer till värdering, i 
och med att adjektiviska attribut förekommer men sällan är explicit värderande. Vissa skillnader finns 
dock, till exempel huruvida man använder implicita värderingar för att förenkla. Construction talar till 
exempel om en energianvändning långt under byggnorm, med låga driftskostnader och en låg 
klimatpåverkan, medan Roads i ett liknande sammanhang väljer att specificera med exakta mängder 
och lägger på läsaren att dra slutsatsen att det med deras produkt blir en låg användning av 
eldningsolja, och därmed ett mer miljövänligt val. Hos både Construction och Roads framstår NCC 
som en expert som talar till andra experter, men Roads redovisar tydligt det texten talar om och 
informerar mer än värderar.   

Housing använder helt klart flest explicit värderande ord, och de är också starkt värderande. I texten 
från Property Development förekommer värderande ord och dessa placerar sig någonstans mitt 
emellan de övriga affärsområdena i detta avseende.  

8.5.3 Modalitet 

När det kommer till modalitet är alla affärsområden förhållandevis lika. Det är påståendesatserna som 
dominerar, med få avvikelser. Endast en språkhandling som avviker från påståendesatserna finns och 
det frågan som förekommer i texten från Housing, och här har jag även tolkat en påståendesats som en 
implicit uppmaning, om än mild. Man kan alltså säga att Housings text är något mer direkt gentemot 
sin läsare än de andra texterna. Den enda förekomsten av tydlig deontisk modalitet återfinns i texten 
från Property Development som använder det modala hjälpverbet bör. Något mer oklart modalt 
garderande är Construction med det frekventa bruket av kan som jag visat kan innebära både ett 
modalt garderande så väl som en egenskap, vilket gör det mindre tydligt vilket som åsyftas.  

En intressant skillnad mellan affärsområdena är hur de behandlar en möjlig framtid. Detta görs i 
texterna från Roads och Housing, om än något mindre tydligt i texten från Roads. Här fungerar det 
dock förutsägande – NCC vet hur mycket något kommer att minska med deras produkt. Housing 
förutsäger också en hypotetisk framtid – när lägenheterna står klara så kommer det att vara på ett visst 
sätt – men förutsägelserna fungerar något olika. I Housings fall fungerar det som ett löfte, ett avtal, till 
den som kommer att köpa lägenhet, medan Roads mer förhåller sig säkert till hur någonting blir. 
Skillnaden blir också uppenbar när Housing riktar sig tydligt till någon i texten medan Roads inte gör 
detta. 
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8.6 Hur används språkliga stilmedel för att 
uttrycka identitet? 
Roads och Housing utmärker sig på olika sätt i mitt material. Roads text är mindre dialogisk än de 
övriga texterna, framför allt genom frånvaron av ett direkt tilltal i texten. Den har också fler drag av 
expertens ton, som slår fast, förklarar och förutsäger. Även om de implicita värderingarna visar vad 
NCC tycker är bra, till exempel miljövänliga val, så läggs denna slutledningsförmåga hos läsaren och 
värderingarna blir inte lika tydliga.  

Housing å andra sidan närmar sig läsaren tydligt och använder dessutom de tydligaste och starkaste 
värderingarna. Värderingarna i det här fallet kan dock inte sägas skapa NCC:s identitet genom att 
markera vad de tycker utan tolkas förmodligen mer som del av en mäklardiskurs. Det går även att se 
det som att de använder indirekta språkhandlingar i större utsträckning, däribland en uppmaning. Det 
går alltså att tolka Housings text som mer explicit säljande, något som liknar en annonsstil. 

Utmärkande är också Property Development som tydligare än de övriga lyfter fram NCC – vad NCC 
kan göra, vad de kan hjälpa till med, hur de arbetar och hur de ser på arbetsmiljö och detta görs också 
tydligt i texten eftersom de frekvent använder ett textvi. I kontrast till detta kan nämnas NCC 
Construction som, även om ett vi förekommer, mer fokuserar på sin produkt i texten och förlägger 
handlandet till detta i kombination med frekventa passiveringar som tar bort NCC från texten.  

9 Tonalitet och stil 
I det här avsnittet visar jag först hur tonalitetsbegreppet på NCC relaterar till det diskursanalytiska 
stilbegreppet och därefter sammanfattar jag mina resultat från diskursanalysen. Utifrån dessa resultat 
resonerar jag om hur användbar den diskursanalytiska stilanalysen är för att analysera tonalitet.  

Eftersom uppfattningen om tonalitet på NCC är så pass differentierad är det svårt att ge ett rakt svar på 
frågan om hur tonalitetsbegreppet och det diskursanalytiska stilbegreppet förhåller sig till varandra. 
Snarare tenderar medarbetarna att tala om begreppet på olika sätt beroende på hur konkret man pratar 
om text, om det är syftet med tonaliteten som avses eller vad man gör med den, och det tycks även 
finnas skillnader i medarbetarnas uppfattning beroende på vilken roll de har inom företaget. Därmed 
aktualiseras olika aspekter av stil som identitet i intervjuerna med medarbetarna, och frågan om min 
diskursanalytiska stilanalys är användbar för att analysera texterna är även den svår att besvara – vissa 
aspekter synliggörs, andra inte. 

I och med att uppfattningen om vad tonalitet varierar i så stor utsträckning och att det är vagt vilka 
språkliga medel som operationaliserar tonalitet, är det svårt att säga någonting om huruvida en sådan 
analys som jag har gjort är bättre lämpad än någon annan slags analys för att fånga tonalitet. Jag ska i 
relation till de olika huvuduppfattningarna om tonalitet presentera vad min analys fångar och inte 
fångar i denna uppfattning.   
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9.1. Varumärkesdiskurs – en idealiserad tonalitet 
Något som jag skulle vilja kalla en idealiserad syn på tonalitet är den vars syfte är att spegla hela 
NCC:s identitet. Anledningen till att jag vill kalla den för idealiserad är att många ger uttryck för att 
det är det tonalitet ska syfta till, medan få av medarbetarna konkretiserar hur man gör, vad man ska 
tänka på, eller vad som skapar det.  

Till denna uppfattning ansluter sig i synnerhet den som arbetar uttryckligen med varumärket på NCC, 
och det syns också i de dokument som beskriver NCC:s språk. Här går det att se en överensstämmelse 
mellan denna syn på tonalitet och stil som identitet: språket ska vara en bärare av grundläggande 
värderingar och personlighet. I bästa fall framstår NCC som unika genom sitt sätt att kommunicera, 
språket tillsammans med det grafiska, i likhet med det individuella stilbegreppet hos van Leeuwen 
(2005:140), särskilt eftersom det så uttryckligt tar fasta på det multimodala inslaget. Stil är det unika, 
det särskiljande som samtidigt bär på mening. Samtidigt som NCC är ett byggföretag som gör samma 
saker som andra liknande företag, så har de sitt eget sätt att vara på, sin egen personlighet. Detta 
korresponderar väl med Faircloughs syn på stil (2003:26): den sociala identiteten är att vara ett 
byggföretag, men den personliga identiteten är att vara det specifika byggföretaget NCC. Språket är då 
en resurs för självidentifikation.   

Förutsatt att det framför allt är den idealiserade synen på tonalitet som ligger närmast kärnan i 
tonalitetsbegreppet, där tonalitet handlar om att spegla identitet hos den som talar, borde en analys 
som tar fasta på just stil som identitet vara en lämplig utgångspunkt för en analys av tonalitet. Som vi 
har sett i mitt resultat kan en diskursanalytisk textanalys med inriktning på stil säga vissa saker om 
textens karaktär och hur den som talar identifierar sig själv. Det handlar om vad man förbinder sig till 
– vad som är sant, moraliskt, nödvändigt och vad som värderas.  

Den idealiserade tonaliteten, så som den framstår hos medarbetarna, tycks ha multipla syften som 
ibland krockar. Det som uppenbarar sig som en konflikt i uppfattningen om begreppet är de många 
krav som ställs på texten: kortsiktigt att sälja produkten och det egna affärsområdets nytta, långsiktigt 
att bygga hela NCC:s varumärke. En komplicerande aspekt är företagets mångfacetterade verksamhet. 
Det som kolliderar i språksynen är huruvida tonalitet utgår från mottagaren, målgruppsanpassningen, 
eller om den försöker förmedla sändarens identitet samtidigt som man anpassar sig till målgruppen. 
Framför allt blir detta tydligt i de verksamheter som i huvudsak bygger och mindre förmedlar, som 
många av medarbetarna identifierar som ”kallare” i sin ton. Genom att arbeta mer uttryckligen med 
tonaliteten, som många identifierar som ett varmare, mänskligare språk, uppstår en konflikt när dessa 
affärsområden anser att det inte fungerar för deras respektive målgrupper. Man köper ju inte asfalt 
med hjärtat, som en av mina intervjupersoner uttryckte det. Ett sätt att uttrycka sig som fungerar väl 
för ett affärsområde är helt otänkbart för ett annat.  

9.2 Målgruppsdiskurs – en operationaliserad 
tonalitet  
En annan huvuduppfattning om tonalitet, eller kanske snarare tonaliteten operationaliserad, är den som 
i huvudsak tar fasta på målgruppsanpassning. Ofta kan samma person som hävdat tonalitetens 
koppling till identitet senare mena att ”det viktigaste ändå är att man anpassar sig till den man talar 
med”. Alla menar i någon mån att det är en viktig aspekt i tonalitet att tänka på mottagaren. Det syns 
också i varumärkesdokumenten, men de som ger tydligast uttryck för denna åsikt är de som arbetar 
specifikt med att skriva och de som arbetar inom ett affärsområde. Där är inte identitetsfrågan lika 
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närvarande. I teorin är att skriva i enlighet med NCC:s identitet oproblematiskt, men när det ska 
operationaliseras tänker man hellre i banor av effektivitet mot rätt målgrupp. När det handlar om att 
skriva faktiska texter förskjuts alltså fokus från sändare till mottagare. Eftersom målgrupperna inom 
hela NCC skiljer sig så mycket åt leder detta till förvirring – hur ska medarbetarna då kommunicera 
om de ska försöka vara ett NCC? Vad händer med tonaliteten om NCC konstruerar sig själva utifrån 
målgruppen?  

Vidare är vikten att anpassa sig till målgruppen ett viktigt inslag i medarbetarnas uppfattning om 
tonalitet, och även om jag tycker att det kommer fram något i min analys vilken läsare som 
konstrueras i och med den identitet som NCC intar, blir läsaren mindre synlig. En analys av stil som 
identitet har fokus på sändaren, men eftersom identitet alltid skapas i relation till något annat menar 
jag att även relationen till målgruppen i någon mån skapas genom konstruerandet av den egna 
identiteten. Dock vore det här ändå fruktbart att undersöka det som Fairclough kallar för diskurser i sin 
modell, för att undersöka hur texterna placerar sig i ett sammanhang i det omgivande samhället – alltså 
vilka diskurser som texterna är en del av och hur detta syns. 

9.3 En brygga mellan språk och multimodalitet 
Alla mina intervjupersoner var överens om att tonalitet fungerar som ett samspel mellan verbala och 
multimodala element; tonaliteten befinner sig uppenbart i gränslandet mellan språk och grafisk 
utformning. Exakt hur mycket i tonaliteten som är avhängigt av detta samspel var något jag inte 
berörde närmare i min undersökning, men är ändå ett intressant resultat i min undersökning. Av den 
anledningen skulle man behöva ta större hänsyn till det multimodala inslaget i stil som identitet än vad 
jag har gjort i min undersökning. Detta kommer inte fram i Faircloughs modell för att analysera 
diskurs, och därför inte heller i den här studien. Mer relevant vore då van Leeuwens (2005) och Nina 
Nørgaards (2012) förståelse av stilbegreppet som även tar hänsyn till multimodala aspekter.  

10 Sammanfattning och 
diskussion 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet tonalitet uppfattas och används på NCC och 
hur det relaterar till det diskursanalytiska begreppet stil. Jag anser att jag har uppfyllt mitt syfte genom 
att svara på mina frågeställningar: hur diskursen på NCC ser ut, hur man kan karaktärisera NCC:s 
affärsområdens stil genom en diskursanalytisk stilanalys och hur begreppen relaterar till varandra. Jag 
har också diskuterat i vad mån en sådan analys som jag har gjort kan vara användbar för att analysera 
tonalitet. I det följande sammanfattar och diskuterar jag mina resultat. Slutligen diskuterar jag min 
metod och ger förslag på vidare forskning.  

Sammanfattningsvis är diskursen om tonalitet på NCC differentierad. Det finns ingen entydig 
uppfattning om begreppets definition eller vad det innebär i praktiken. Snarare framstår det som att det 
finns flera diskurser som gör anspråk på begreppets innehåll. Jag urskiljer i huvudsak en som rör 
varumärkesbyggandet där mer vikt läggs vid att sändarens identitet ska komma fram i 
kommunikationen, och en som rör anpassning till målgrupp och effektivitet i kommunikationen. 
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Diskurserna om vad tonalitetens syfte är verkar höra hemma på olika nivåer i organisationen, där de 
högre nivåerna tenderar att lägga större vikt vid hela NCC:s varumärke, medan man inom de olika 
affärsområdena fokuserar mer på vad som fungerar i den egna kommunikationen och för dessa 
målgrupper.  

Min analys av NCC:s stil i de fyra webbtexterna visar att det finns både likheter och skillnader mellan 
texterna. Den text som framstår mest distanserad till sin läsare och där NCC intar den mest tydliga 
expertrollen är NCC Roads text. I andra änden av skalan placerar sig NCC Housing som med sitt 
frekventa bruk av explicita värderingar och sitt mycket dialogiska sätt att tilltala sin läsare framstår 
minst som expert och mer som en säljare. I texterna är det delvis olika röster som talar och NCC 
identifierar sig själva på olika sätt i förhållande till mottagarna: ibland som experten som inte går i 
dialog med mottagaren, ibland som ett NCC som omtalar sig själva frekvent och är en ödmjuk expert 
och ibland som ett NCC som lyfter fram produkten på bekostnad av sig själva.   

Anledningen till att synen på vad som är ett bra sätt att kommunicera skiljer sig åt mellan 
affärsområdena kan ha att göra med att de deltar i olika diskurser i det omgivande samhället, vilket 
skapar olika normer för kommunikation. Ett stabilt system där ord har sin konventionella betydelse 
och tolkas på ett visst sätt fungerar i en specifik diskurs, men kommer att tolkas helt annorlunda i en 
annan. Exempelvis skulle man kunna säga att NCC Housing deltar i en mäklardiskurs, där explicit 
värderande ord är något som läsaren förväntar sig och snarast blir misstänksam om de inte 
förekommer. Samma typ av språkbruk i en byggdiskurs gör å andra sidan läsaren misstänksam. Att se 
affärsområdenas olika verksamheter som diskurser med sina respektive fasta system av betydelser kan 
vara ett sätt att förklara svårigheterna med att hitta det gemensamma språket – orden kommer helt 
enkelt inte att betyda samma sak beroende på vilket affärsområde det är som kommunicerar. Detta 
innebär att språkliga medel i en diskurs förmodligen inte har samma stilistiska eller identitetsskapande 
effekt som i en annan och bidrar till att frågan om NCC:s gemensamma tonalitet blir svårhanterlig. 

På grund av de korsande diskurserna om tonalitet på NCC är en bedömning av hur användbart stil som 
identitet är för att analysera tonalitet svår att göra, men jag har visat att det ändå kan vara ett fruktbart 
angreppssätt förutsatt att det är språklig identitet som avses, den idealiserade tonaliteten. I likhet med 
hur det klassiska stilbegreppet används (se t.ex. Hellspong & Ledin 1997, Cassirer 2003), kunde hela 
Faircloughs modell för att analysera diskurs i texter utgöra en samling verktyg, där forskaren kan 
använda sin intuition för att avgöra vilka analyskategorier som kan vara intressanta för en specifik 
text. De skilda huvudfunktionerna har ju enligt Fairclough ett dialektiskt förhållande till varandra, och 
därför vore det rimligt att i en analys som syftar till att fånga identitetsskapande även ta hänsyn till de 
andra delarna.  

Eftersom varje affärsområde deltar i sina respektive diskurser med sin uppsättning av vedertagna sätt 
att kommunicera blir det svårt att analysera affärsområdena utifrån enbart stil som identitet och 
komma fram till hur texterna fungerar i sina respektive diskurser. Tar man fasta mer på tolkningen av 
tonalitet som målgruppsanpassning hade det förmodligen varit ett bra förfaringssätt att mer specifikt 
lyfta fram de olika texternas roll i förhållande till det omgivande samhället. Genom att använda hela 
Faircloughs modell för att analysera diskurs skulle fler delar av meningsskapande i texterna från NCC 
komma fram. Min undersökning har dock syftat till att framför allt undersöka vad som kommer fram 
när man undersöker bara stil som identitet.  
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10.1 Metoddiskussion  
Diskursanalys som metod innebär att man väljer att se det som framkommer som en del av en 
pågående diskurs, en vinkling av världen som är giltig i just den här situationen. Den gör inga anspråk 
på att se ”sanningen” – det som är sant är helt och hållet knutet till människors skiftande vilja att 
framställa sig själva på det ena eller det andra sättet. Detta innebär att min undersökning inte på något 
sätt har syftat till att beskriva vad begreppet tonalitet är på ett objektivt sätt, utan snarare hur man kan 
prata om det och hur det verkar användas i en specifik kontext, på NCC.  

Jag hade hellre velat genomföra en eller två fokusgruppsintervjuer, vilket rekommenderas särskilt för 
diskursanalytiska studier (Brinkmann & Kvale 2009:174). Jag tror att jag då hade fångat ett mer 
naturligt samtal kring tonalitet. Det hade kanske bättre speglat hur termen faktiskt används och vad 
begreppet rymmer i diskursen på NCC. Jag tror att min roll som samtalsdeltagare, med mitt perspektiv 
och intresse, har påverkat resultatet på flera sätt. Detta har jag dock försökt att ta hänsyn till i min 
analys av intervjuerna, att se mig själv som medskapare av mitt material.  

10.2 Förslag till vidare forskning 
För att undersöka hur tonalitet och identitetsskapande hör samman ytterligare skulle jag gärna se en 
studie som använde hela Faircloughs modell (2003) för att analysera identifikation i texter, då jag bara 
har använt den del som Fairclough kallar för stil och kopplar till identifikation. Det vore också högst 
intressant att se en studie som analyserar säljande texter i en liknande kontext som mina webbtexter 
med hjälp av det diskursanalytiska stilbegreppet men som även tar hänsyn till multimodaliteten på en 
webbplats. Jag anade att de multimodala aspekterna kunde vara viktiga i relation till 
tonalitetsbegreppet, men mina resultat har visat att samspelet är av högsta vikt. Hur korresponderar 
den identitet som skapas genom texten med typografi, bilder, färg och form och hur elementen 
organiseras på webbplatsen? Mer forskning inom detta område är någonting jag ser fram emot med 
spänd förväntan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 NCC Constructions Byggsystem P303 
Byggsystem P303 
Omtyckta bostäder till fast pris och med kort byggtid. 

En förprojekterad och systematiserad byggprocess är nyckeln till de fördelar som P303 skapar. Därför 

kan vi ge dig ett fast pris och en förutsägbar byggtid, oavsett hur din slutprodukt ser ut. Att vi upprepar 

samma process om och om igen är din nytta. 

Kvalitet som säljer 

Stor omsorg har lagts vid interiören: genomgående parkett, helkaklat badrum, högt i tak, ljus som letar 

sig in på djupet och siktlinjer som skapar en öppen känsla. Genomarbetad logistik och robusta tekniska 

lösningar ger dig en gedigen, kontrollerad kvalitet. 

Snabbt på plats 

Bostadshus baserade på P303 är mycket lättplacerade. Förprojekteringen gör det enkelt att ta fram 

visualiseringar i 3D för att utvärdera olika alternativ. Du kan planera för ett snabbt tillträde och får 

dessutom mycket bostad för pengarna. När den optimala lösningen är fastställd kan handlingar, pris och 

tidplan tas fram på kort tid. 

Skapat för framtiden 

Alla bostäder som baseras på byggsystemet P303 har en energianvändning långt under byggnorm, med 

låga driftskostnader och en låg klimatpåverkan.  

  

 

Du vet vad du får 

Med P303 köper du inte bara ett hus eller ett antal bostäder, du köper tryggheten i en ändamålsenlig 

produkt och en säker kalkyl. Du köper lättplacerade kvalitetsbostäder med en fördelaktig driftsekonomi. 

Du köper värdet i att det snabbt kan vara inflyttningsklart. Byggsystemet P303 gör det helt enkelt 

möjligt att få ekonomi i bostäder på platser och i sammanhang där det tidigare varit för riskfyllt. 

Lättplacerad: Skapar fina gårdsmiljöer, förtätning 

Fina boendekvaliteter: Helkaklat badrum, parkett, högt i tak, ljust 
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Kontrollerad kvalitet: Robusta, tekniska lösningar 

Fast pris: Färdigprojekterat, inga tilläggsarbeten 

Kort byggtid: Snabbt tillträde, leveranssäkerhet 

Garanterat energivärde: Energieffektivt, låga driftskostnader  
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Bilaga 2 NCC Roads NCC Green Asphalt 
NCC Green Asphalt 
NCC Green Asphalt® minskar koldioxidutsläppen. 

Den nya lågenergiasfalten NCC Green Asphalt®, är en av många miljöanpassade produkter som NCC har 

utvecklat de senaste åren. Genom att vidareutveckla metoderna för tillverkning och blandning, har vi 

lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna är bland annat 

minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid. 

Vi arbetar för att minska branschens miljöpåverkan 

Samhället har behov av en fungerande infrastruktur och lägre koldioxidutsläpp. NCC Roads arbetar för 

att minska branschens miljöpåverkan och utvecklar hållbara, kostnadseffektiva vägar inför framtiden. 

Med Green Asphalt har NCC Roads hittat en miljöanpassad lösning där kvaliteten och kostnaden är 

densamma som för traditionell asfalt. Processen är patentskyddad och varumärket NCC Green Asphalt är 

skyddat. 

Höga temperaturer var tidigare ett måste 

Hittills har höga temperaturer varit en förutsättning att få fram tillräckligt stark asfalt för till exempel 

motorvägar. Huvuddelen av den asfalt som tillverkas och läggs på svenska vägar är därför varmt 

producerad. Det betyder att stenmaterial och bitumen värms och blandas vid höga temperaturer. 

Processen för traditionell asfaltproduktion är både energikrävande och dyr. För varje ton asfalt som 

produceras går det åt cirka sju liter eldningsolja. I Sverige produceras runt sju miljoner ton varmasfalt 

per år. Det betyder att branschen varje år använder ungefär 50 miljoner liter eldningsolja, med stora 

koldioxidutsläpp till följd. 

Lägre temperaturer ger stora miljöbesparingar 

Genom att sänka temperaturen ner till 120 grader vid asfaltproduktionen blir koldioxidutsläppen upp till 

30 procent lägre. Även utsläppen av kvävedioxid, svaveldioxid och kolmonoxid minskar kraftigt. 

Temperatursänkningen är dessutom en miljövinst ur arbetsmiljösynpunkt. Det blir mindre rök och lukt. 

Dammpartiklarna i luften minskar liksom utsläppen av lättflyktiga organiska föroreningar och aromatiska 

kolväten. 
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Bilaga 3 NCC Housings Öbacka Strand 4 

 

Öbacka Strand 4 
Granne med Umeälven 
Söker du ett boende med det där lilla extra? Då kan vi glädja dig med att vi nu 
uppför ytterligare tre hus med totalt 53 bostadsrätter i Öbacka strand. De 
rymliga lägenheterna är om 2 - 4 rum och kök, fördelade på 78 - 132 
kvadratmeter. 

Fantastiskt läge 
Att bo intill Umeälvens strand är en njutning, så nära vattnet att du kan höra 
älvens rogivande brus. Just nu erbjuder vi dig som missat chansen, att få ett 
modernt och attraktivt boende i ett naturskönt läge nära centrum, Universitetet 
och Universitetssjukhuset. 

I Öbacka strand växer en ny stadsdel fram med sammanlagt 600 lägenheter. Det 
blir ett modernt och centralt boende med miljö och kvalitet i fokus. Här får du 
strandnära livskvalitet i Umeås nya favoritområde.  
Det mesta finns utanför husknuten. För den aktiva finns till exempel fina 
cykelvägar och strövområden för jogging, skidåkning och promenader. För 
livsnjutaren finns älven, parker och härliga gångstråk. Det fina med Öbacka 
strand är att du inte behöver välja bort närheten till centrum. Du är mitt i stan 
på fem minuter med cykel eller tio minuter till fots. 

Välplanerat och modernt med generösa ljusinsläpp 
Lägenheterna har genomgående parkett, öppna planlösningar och många fönster 
som bjuder in ljuset och den vackra omgivningen. Takhöjden är 2,6 meter vilket 
bidrar till den luftiga atmosfären. De stora, inglasade balkongerna i västerläge 
ger dig ett extrarum både under sommaren och under den kallare delen av året. 

I köket finns energieffektiva vitvaror, snålspolande blandare, helintegrerad 
diskmaskin, inbyggd ugn och mikro i högskåp samt keramikhäll. I de helkaklade 
badrummen är allt nytt och fräscht, här finns tvättmaskin och torktumlare med 
ovanliggande bänkskiva och överskåp. Fyrorna och de stora treorna har utöver 
badrummet en separat gäst-wc i anslutning till entrén. 

Garage och parkeringsplatser ligger bakom husen för att hålla området grönt och 
ostört från trafik. 
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Bilaga 4 Property Developments Future Office by 
NCC 
Future Office by NCC 

Det moderna kontoret är lika mycket mötesplats som arbetsplats. 

En attraktiv kontorslokal i rätt läge som skräddarsys för just ditt företag är en investering. Det stärker 

företagets identitet och föder nya idéer. 

Vi utvecklar kontorsfastigheter utifrån att människor ska arbeta och mötas där samt anpassar varje 

företags unika lokal i ett nära samarbete med er som ska arbeta där. 

Nordisk trendstudie i botten 

I vårt arbetssätt utgår vi från en trendstudie vi genomfört med stöd av Copenhagen Business School. 

Studien bygger på hundratals intervjuer och undersökningar kring näringslivets samt offentlig sektors 

krav och förväntningar på nya kontorshus och framtidens arbetsplatser. 

Konceptet Future Office by NCC® 

Utifrån studien har vi arbetat fram konceptet Future Office by NCC ®, ett diskussionsunderlag med vilket 

vi hjälper ditt företag att lyfta viktiga frågeställningar som berör ert val av ny arbetsmiljö. Med Future 

Office finns ramarna för att få en helhetssyn och de bästa förutsättningarna för en bra lösning. 

Vi ger dig inga svar och kan inte erbjuda en universallösning. Ni kan ert företag bäst men vi har 

erfarenheten, kontakterna och kunskapen att stötta er i processen. Vårt erbjudande bygger på att lyfta 

fram era viktiga frågor och behov. 

Exempel på frågor som lyfts inom Future Office by NCC 

Att vara en attraktiv arbetsgivare 

Att attrahera rätt människor och få dem att stanna kvar är en viktig nyckel till framgång. Arbetsplatsen 

och kontoret är ett av slagfälten för hjärnornas kamp. Många kontor idag begränsar rörlighet och 

kreativitet. En modern kontorslokal och arbetsmiljö bör utformas för intelligenta och sociala människor i 

rörelse, individuellt eller i grupp. 

Flexibilitet och att planera för framtiden  

I en föränderlig värld med låg- och högkonjunkturer skiftar behovet av yta och utrymme. På en flexibel 

arbetsplats kan ytor enkelt anpassas efter rådande situation och behov, från många till färre eller tvärt 

om. Från enskilda rum till öppna landskap. Att tänka in framtiden och företagets utveckling i 

utformningen av kontoret är en stor vinst.    
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Varumärke, kultur och värderingar 

Kontoret är företagets ansikte utåt och medarbetarnas arbetsplats, långt mer än bara en plats att arbeta 

på. Företag som speglar sin kultur och sina värderingar i sina lokaler stärker varumärket och skapar 

tydlighet och stolthet hos medarbetarna. 

Miljö och hälsa 

En nybyggd fastighet uppfyller samtliga krav på energieffektivitet och hållbarhet. Ett miljöklokt lokalval 

syns utåt och stärker företagets engagemang för klimatet, inåt borgar det för ett sunt inomhusklimat 

med friskare medarbetare. Inom Future Office tittar vi mycket på ljus, luft, belysning och annat som 

dagligen påverkar den enskilde individen. 
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Bilaga 5 Intervjuguide 
Allmänna frågor 

• Vill du börja med att berätta om dig och din roll på NCC?  
- befattning, affärsområde 
- anställd sedan 
- har gjort tidigare 
- utbildning 

 
Om tonalitet 

• Hur definierar du tonalitet?  
 

• När hörde du talas om begreppet för första gången?  
 

• Har du mött andra begrepp för samma sak i utbildning eller i andra yrkesmässiga 
sammanhang?  

 
• Vad betyder tonalitet på NCC? På Boende? 

 
• Talar ni ofta om tonalitet? Är ni överens om vad det betyder? 

 
• Vem eller vilka talar om tonalitet – ledningen, varumärkesansvariga, de som skriver texterna 

eller någon annan?  
 

• Kan man lika gärna använda något annan term för samma sak?  
 

• Upplever du att NCC:s medarbetare förstår begreppet? 
 

• Hur hänger tonalitet och identitet ihop? 
 

• Är tonalitet samma sak som personlighet? 
 

• Är det viktigt att tonaliteten är enhetlig för ett och samma företag? 
 
Konkretiserat 

• Är tonalitet hur man skriver eller också vad? 
 

• Är tonalitet bara skrift eller även tal? 
 

• Är tonalitet texter skrivna av individer eller bara sådana med hela NCC som avsändare?   
 

• Hur förhåller sig tonaliteten till den grafiska profilen? 
 

• Vad kan man ändra i en text för att den ska få rätt ton? Hur mycket i en texts ton beror på 
tilltal, ordval, syntax, perspektiv och så vidare? 

 
• Skulle det vara möjligt att utforma (mer konkreta) riktlinjer för tonalitet? 
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Variation 

• Upplever du att NCC har ett enhetligt språkbruk/en enhetlig tonalitet? Varför/varför inte? 
 

• Hur skulle du beskriva de olika affärsområdenas tonalitet? Är det samma tonalitet eller olika? 
Hur förhåller sig ditt affärsområde till de övriga? 

 
• Vilka är ert affärsområdes mottagare? 

 
• Är det önskvärt att NCC har ett mer enhetligt språk över affärsområdena? Är det möjligt? 

 
Frågor till exempeltexten 

• Kan du försöka beskriva hur texten ”är”? 
 

• Vad är det i den här texten som skapar en viss ton?  
 

• Vilken mottagare har texten?  
 

• Hur tror du att mottagaren uppfattar sändaren i den här texten? 
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Bilaga 6 Exempeltext 
 

Hållbar Renovering 
 
Hållbar Renovering är ett helhetskoncept som gör renovering till en bra 
affär genom att hitta lönsamma synergieffekter mellan renovering, 
energieffektivisering och underhåll. Det skapar utrymme för hållbara 
investeringar där livskvalitet och ekonomi går hand i hand. 

 

En välskött boendemiljö värderas högt av både fastighetsägare och hyresgäster. Men för de flesta 

fastighetsägare är viljan större än de ekonomiska resurserna och den planerade renoveringen skjuts ofta 

på framtiden. Men i takt med att renoveringsbehoven ökar, ökar också drifts- och underhållskostnader. 

Samtidigt minskar områdets attraktivitet och möjligheten till ökade hyresintäkter. Men i utmaningen för 

befintliga bostäder döljer sig också stora möjligheter. 

 

Totalekonomin är nyckeln 

Genom att se till totalekonomin kan ekonomiska möjligheter skapas. Energibesparingar kan finansiera en 

renovering. Renoveringen minskar underhållskostnader och ökar samtidigt attraktionskraft och 

hyresnivå. En åtgärd möjliggör en annan. Det finns med andra ord utrymme för att säkra trivsamma 

bostäder för de boende och samtidigt ge fastighetsägaren en långsiktig och lönsam förvaltningsplan. Det 

är det som Hållbar Renovering handlar om. 

 

Ett gemensamt ansvar 

Till år 2020 ska energianvändningen i bostäder ha minskat med 20 procent. Den största besparingen 

kommer att behöva göras i befintliga bostäder, eftersom nyproduktion utgör en så liten andel av alla 

bostäder. Att hushålla med jordens resurser har blivit vårt gemensamma ansvar. Hållbar Renovering gör 

det möjligt att dra ditt strå till stacken samtidigt som du investerar i den egna boendemiljön och 

driftsekonomin. 
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