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Tutkielma käsittelee adjektiivien ja yritysimagon välistä yhteyttä työpaikkailmoituksissa.
Lähtökohtana on, että työpaikkailmoituksien luonne on samalla sekä informatiivinen että
suostutteleva ja suggestiivinen. Suggestiivisten tekstityyppien, kuten mainostekstien, tärkeä
ominaispiirre on tunteita ja arvostuksia herättävien adjektiivien käyttö. Tutkielman
tarkoituksena on selvittää, kuinka työpaikkailmoituksissa käytetyt adjektiivit heijastavat
yritysten pyrkimystä luoda positiivista kuvaa itsestään lukijoiden keskuudessa. Aiemmat
kielitieteelliset tutkimukset ovat keskittyneet tarkastelemaan työpaikkailmoituksia
informatiivisesta näkökulmasta, eikä ilmoitusten mainosmaista luonnetta tai niissä
esiintyviä adjektiiveja ole tarkemmin tutkittu.

Ilmoitusmateriaali koostuu 90 työpaikkailmoituksesta, jotka on poimittu Dagens Nyheterin
(DN) ja Göteborgs-Postenin (GP) ilmoitussivustoilta Internetistä kahtena eri ajanjaksona:
20.10. 4.11.2005 ja 13.4. 15.5.2006. Ilmoitusmateriaali sisältää yhteensä 20 790 sanaa,
joista 1 815 on adjektiiveja tai adjektiivisia partisiippeja. Nämä materiaalissa esiintyvät
adjektiivit käsitellään pääasiassa neljällä eri tavalla: 1) Selvitetään adjektiivien yleisyys ja
listataan yleisimmät adjektiivit, 2) analysoidaan adjektiivien sisältämät arvo- ja
tunnelataukset, 3) verrataan edellä saatuja tuloksia aiempiin tuloksiin läheisistä tekstilajeista
ja 4) kartoitetaan, millaisia yrityskuvatekijöitä ilmoituksissa käytetyt adjektiivit korostavat.
Lopuksi tarkastellaan lähemmin kolmea erillistä työpaikkailmoitusta.

Tutkimustulokset paljastavat, että työpaikkailmoituksissa käytetään suhteellisen paljon
positiivisesti latautuneita adjektiiveja, ja niistä suurin osa viittaa suoraan yritykseen ja sen
toimintaan. Erityisen suosittuja adjektiiveja ovat mm. stor, god, ny, ledande, hög ja
internationell (suuri, hyvä, uusi, johtava, korkea, kansainvälinen). Täysin neutraaleja
adjektiiveja esiintyy vähän ja negatiivisesti latautuneita adjektiiveja vain muutama. Selviä
yhteneväisyyksiä löytyy sekä suggestiivisemman mainoskielen että neutraalimman
ammattikielen kanssa. Yritykset korostavat adjektiivivalinnassaan etenkin voimatekijöitä,
kuten kokoa, voimaa, tunnettuutta ja luotettavuutta. Tärkeitä imagotekijöitä ovat myös
aktiivisuus-modernisuustekijät, rationaalisuustekijät ja yksilöllisyystekijät. Ne korostavat
pääasiassa yrityksen kasvua ja modernisuutta, toiminnan tavoitteellisuutta ja tehokkuutta
sekä yrityksen yksilöllistä luonnetta. Yritykset käyttävät adjektiiveja myös kuvaamaan
toivottua hakijaa, mikä myös puolestaan vaikuttaa lukijan käsitykseen yrityksen
henkilökunnasta, arvoista ja kulttuurista.

Avainsanat: adjektiv, platsannons, image, värdeladdning, emotivt språk, imagefaktor



FIGURFÖRTECKNING

Figur 1 Avhandlingens fortsatta disposition 3

Figur 2 Sambandet mellan platsannonser och närbesläktade texttyper 4

Figur 3 Platsannonsens två olika karaktärer 7

Figur 4 Adjektivets emotivitet: värdeladdning (negativ–positiv) och intensitet      10

(svag–stark)

Figur 5 Ordets betydelse             11

Figur 6 Hur företaget uppnår sin image            13

Figur 7 Beskrivning av den teoretiska kontexten            18

Figur 8 Andelen adjektiv av alla löpord 25

Figur 9 Variationen i andelen adjektiv 27

Figur 10 Adjektivförekomsten i olika innehållskomponenter jämfört med hela          29

antalet adjektiv

Figur 11 De mest frekventa adjektiven som syftar på företaget 49

Figur 12 De mest frekventa adjektiven som syftar på sökanden 62



TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1 De mest frekventa adjektiven i platsannonser och deras emotiva betydelse 31

Tabell 2 Positivt laddade adjektiv med mindre frekvens i annonsmaterialet               35

Tabell 3 Adjektiv med speciellt stor positiv värdeladdning i annonsmaterialet          36

Tabell 4 Neutrala, fackspråkliga adjektiv i annonsmaterialet 38

Tabell 5 Adjektiv med negativ klang i annonsmaterialet             40

Tabell 6 Adjektivfrekvensen i platsannonser jämfört med facktexter             44

Tabell 7 Adjektivfrekvensen i platsannonser jämfört med bilreklam             45

Tabell 8 Adjektivfrekvensen i platsannonser jämfört med hygienvaruannonser         46

Tabell 9 Adjektiven relaterade till imagefaktor 1: kraft 51

Tabell 10 Adjektiven relaterade till imagefaktor 2: aktivitet-modernitet 52

Tabell 11 Adjektiven relaterade till imagefaktor 3: tradition 53

Tabell 12 Adjektiven relaterade till imagefaktor 4: rationalitet 55

Tabell 13 Adjektiven relaterade till imagefaktor 5: ändamålsenlighet 56

Tabell 14 Adjektiven relaterade till imagefaktor 6: individualitet 57

Tabell 15 Adjektiven relaterade till imagefaktor 7: specialisering 59

Tabell 16 Adjektiven relaterade till kompetens och erfarenhet hos sökanden 63

Tabell 17 Adjektiven relaterade till personliga egenskaper hos sökanden 65



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1  INLEDNING  1

1.1 Bakgrund  1

1.2 Syfte  2

1.3 Avhandlingens disposition  2

2  TEORETISK RAM  4

2.1 Platsannonserna som genre 4

2.2 Ordbruk i platsannonser  7

2.2.1 Innehållsladdade ord  8

2.2.2 Adjektivens emotiva betydelse  9

2.3 Image i platsannonser 12

2.3.1 Vad är image? 12

2.3.2 Språket skapar image 14

2.3.3 Imagefaktorer 15

2.3.4 Platsannonserna som imageförstärkare 16

2.4 Beskrivning av den teoretiska kontexten 18

3  METOD OCH MATERIAL 19

3.1 Metod 19

3.2 Material 20

3.2.1 Urvalsprinciper 21

3.2.2 Motiveringar för valet av material 22

4  ANALYS AV ADJEKTIVBRUKET I PLATSANNONSER 23

4.1 Adjektivförekomst 24

4.1.1 Variationen i andelen adjektiv 26

4.1.2 Adjektivförekomsten i olika innehållskomponenter 28

4.2 Frekventa adjektiv 30



4.3 Adjektivens emotivitet 32

4.3.1 Positivt laddade adjektiv 32

4.3.2 Neutrala adjektiv 37

4.3.3 Negativt laddade adjektiv 40

4.4 Adjektivfrekvens och emotivitet jämfört med andra texttyper 43

4.5 Adjektiven som imagefaktorer 48

4.5.1 Adjektiven relaterade till företaget 48

4.5.1.1 Kraftfaktorer             50

4.5.1.2 Aktivitets-modernitetsfaktorer 52

4.5.1.3 Traditionsfaktorer 53

4.5.1.4 Rationalitetsfaktorer 55

4.5.1.5 Ändamålsenlighetsfaktorer 56

4.5.1.6 Individualitetsfaktorer 57

4.5.1.7 Specialiseringsfaktorer 59

4.5.2 Adjektiven relaterade till sökanden 61

4.5.2.1 Kompetens och erfarenhet 63

4.5.2.2 Personliga egenskaper 65

5  FALLSTUDIE AV TRE PLATSANNONSER 67

5.1 OP system – 2 st Maskintekniker 68

5.2 GN Netcom – Innesäljare 69

5.3 Evidente – Proffs på inbyggda system 70

6  SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 73

KÄLLFÖRTECKNING 79

BILAGA A: Lista över annonserna i materialet 84

BILAGA B: 468 olika adjektiv och adjektiviska particip som förekommer i materialet 87

BILAGA C: Annonserna i fallstudien 90



1

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Genom platsannonser försöker företagen sälja sig till presumtiva sökande.

Marknadsföringen genomförs på bildnivån, i form av föreställningar och uppfattningar.

Företagen skapar en positiv profil, en önskad bild av sig som de förmedlar till omvärlden.

Företagen önskar att den förmedlade profilen positivt påverkar läsarnas uppfattning om

företaget när de tolkar innehållet i platsannonsen. En lyckad platsannons kan påverka den

uppfattning som uppstår om företaget i omvärlden. Den faktiskt upplevda bilden av

företaget hos intressenterna kallas för företagets image (Kortetjärvi-Nurmi m.fl. 2002:10).

Marknadsföringsfunktionen syns i det språk och de ordval som företagen använder i sin

rekryteringskommunikation. Platsannonserna har tagit intryck av reklamspråk vid sidan av

fackspråk. För att nå rätt person behöver arbetsgivaren förmedla välspecificerad information

om tjänsten vilket leder till att innehållet i platsannonserna är starkt informativt och delvis

har en fackspråklig karaktär (Källgren 1979:129; Hellspong & Ledin 1997:67 71). Delvis

liknar platsannonserna ändå reklam som har en dominerande suggestiv karaktär.

Karakteristiskt för en suggestiv texttyp är adjektiv och adjektiviska uttryck såsom particip

som speglar en positiv inställning och söker framkalla vissa känslor hos läsaren (Hansen

1965:66–69). Adjektivens suggestiva karaktär medför att de är ett bra verktyg för att

påverka den uppfattning som läsaren skapar om företaget.

I min avhandling syftar jag till att få fram information om adjektiv som övertalande element

i platsannonser. Det saknas en riktig undersökning om använda ordklasser eller ordbetydelse

i platsannonser inom språkvetenskapen, men Gunnel Källgren (Källgren 1979:129, 140–

142) och Lennart Hellspong och Per Ledin (1997:65 71) har konstaterat att platsannonserna

representerar en informativ texttyp som innehåller få adjektiv, och de adjektiv som

förekommer är oftast inte innehålls- eller värdeladdade. Jag har en annan åsikt och antar att

företagen utnyttjar värdeladdade adjektiv för att skapa en positiv bild av sig själva.
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1.2 Syfte

Syftet med min pro gradu-avhandling är att klarlägga vilket samband det finns mellan

adjektivbruket och företagets image i platsannonser. Syftet omfattar mer preciserat

– att kartlägga i vilken omfattning företagen använder adjektiv i platsannonser och hur

adjektivbruket i dem förhåller sig till andra texttyper;

– att ta reda på hur mycket de använda adjektiven som syftar på företaget och dess

personal utnyttjar positiv laddning och är suggestiva;

– att studera hurdana imagefaktorer hos företaget de använda adjektiven syftar på.

I min studie utgår jag från att platsannonserna innehåller både informativa och övertalande

element  och  att  de  senare  används  för  att  skapa  en  gynnsam  bild  av  företaget.  Min

undersökning syftar till att klarlägga användningen av dessa imageskapande eller

imageförstärkande adjektiv. Jag försöker få fram ny information om adjektiv som

övertalande element i företagskommunikation.

Jag avgränsar ämnet till att främst gälla sändarens roll i kommunikationsprocessen och

därför fäster jag inte så mycket uppmärksamhet vid adressaterna. Jag vill ta reda på hur

företagen skildrar sig i platsannonser och vilken bild de försöker ge av sig själva – inte hur

läsarna i egentliga målgrupper uppfattar texterna. Därför tolkar jag ordbetydelsen själv och

genomför inte någon läsarundersökning.

1.3 Avhandlingens disposition

Jag har delat in studien i 6 delar som är följande: inledning, teori, metod, analys, fallstudie

och diskussion. Teorin kommer genast efter inledningen eftersom jag anser att man behöver

en översiktlig bild av forskningstemat innan undersökningsmetoden kan diskuteras.
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        Teori Metod Analys  Fallstudie         Diskussion

        2   3         4   5           6

Figur 1. Avhandlingens fortsatta disposition.

Kapitel 2 Kapitel två innehåller en teoretisk ram för arbetet. Jag redogör för tidigare

forskning kring forskningstemat och presenterar alla de begrepp och aspekter

som jag anser vara relevanta för min uppsats. I slutet av kapitlet formulerar

jag en beskrivning av den teoretiska kontexten kring platsannonser,

adjektivbruk och företagsimage som används som utgångspunkt för hela

undersökningen.

Kapitel 3 I kapitel tre klargör jag den metod som används i undersökningen. Jag

presenterar och motiverar de metoder som jag valt för att motsvara syftet

med min uppsats.

Kapitel 4 I kapitel fyra presenterar och analyserar jag mina undersökningsresultat om

adjektivförekomst och -frekvens, adjektivens emotiva betydelse och

adjektivens syftning på vissa imagefaktorer i platsannonser. Kapitlet redogör

för relationen mellan adjektivbruk och imageförstärkning i platsannonser

allmänt.

Kapitel 5 Kapitel fem omfattar en fallstudie av tre platsannonser och den genomförs

med hjälp av metoder i föregående kapitel.

Kapitel 6  I kapitel sex diskuterar jag de viktigaste resultaten av min undersökning och

presenterar mina egna slutsatser.
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Platsannonser

  Bruksprosa

ReklamspråkFackspråk

2 TEORETISK RAM

I detta kapitel redogör jag för teorierna bakom min undersökning. Jag utnyttjar tidigare

forskningsresultat om platsannonser och tar hänsyn till andra forskares synpunkter på

adjektiv och företagsimage. Jag definierar också alla de viktiga begrepp som används i

uppsatsen. Jag avslutar kapitlet med att presentera min beskrivning av den teoretiska

kontexten för användning av adjektiv för imageskapande syften i platsannonser.

2.1 Platsannonserna som genre

Figur 2. Sambandet mellan platsannonser och närbesläktade texttyper.

När man talar om platsannonser som textsort är det mer preciserat fråga om genren av en

officiell platsannons (Hellspong & Ledin 1997:65 66). Om man granskar platsannonser i en

vidare omgivning kan de anses vara en del av fackspråk och vidare en minilekt inom

fackspråket. En minilekt är en språkform som används av en mycket begränsad grupp

specialister eller som har strikt avgränsade användningsmöjligheter. (Laurén & Nordman

1987:51; Laurén 1993:16 17.)

Karakteristiskt för platsannonserna som en minilekt är att annonstexterna ofta är mycket

korta och de följer en strikt plan som innehåller vissa element i en viss ordning (se Nordman

1990:117). Detta standardiserade innehåll i platsannonser i en svensk dagstidning har
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utforskats av Gunnel Källgren (1979). Hon har undersökt i detalj 12 platsannonser från

Dagens Nyheter, baserat modeller för textens uppbyggnad på dem och sedan testat sina

hypotetiska modeller med ytterligare tio annonser.

Källgren delar in innehållskomponenterna i platsannonserna i fem kategorier som följer en

typisk ordning: inledning, presentation, sökande, tjänst och avslutning. Inledningen

innehåller namnet på arbetsgivaren och tjänsten och den följs av presentationen som ger en

beskrivning av arbetsgivaren och tjänsten. Textdelen om sökanden innehåller de krav som

ställs på sökanden och den följs av närmare information om tjänsten, t.ex. lön och arbetstid.

Avslutningen består av information om arbetsgivarens kontaktperson,

ansökningsinstruktioner och kontaktuppgifter. (Källgren 1979:130–134.)

Liisa Lavón (2001) har undersökt finska platsannonser ur en handelsvetenskaplig synvinkel

och hennes resultat visar också att innehållet i platsannonserna består av en stereotyp

struktur. Hon delar in strukturen i platsannonserna i tre större delar: 1) information om

arbetsgivaren och ansökan, 2) tjänstetitel och tjänstebeskrivning och 3) önskvärda

kunskaper och egenskaper hos sökanden. (Lavón 2001:15 33.)

Med sin fixerade struktur och sitt specialiserade informationsinnehåll har platsannonserna

alltså en fackspråklig karaktär. Texten i platsannonserna innehåller ofta långa fackord och

specialiserade termer som gör texten tung. Karakteristiskt för denna texttyp är också bland

annat många verbalsubstantiv och passiver som tenderar att göra en text abstrakt och

opersonlig. (Hellspong & Ledin 1997:67 71.) Språket i annonserna innehåller ofta många

likartade fraser (Lavón 2001:15). Förekomsten av dessa fackspråkliga egenskaper grundar

sig på karaktären hos själva platssökarsituationen. För att nå rätt person behöver

arbetsgivaren förmedla välspecificerad information om tjänsten, kraven på sökanden och sig

själv. Det leder till att innehållet i platsannonserna är starkt informativt. (Källgren

1979:129.) Inom språkvetenskap har man speciellt koncentrerat sig på att forska i denna

informativa karaktär hos platsannonserna.
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När man kartlägger andra närbesläktade texttyper behöver bruksprosa också nämnas.

Praktiskt taget alla de texter som inte klassificeras som skönlitteratur faller under begreppet

bruksprosa. Det är ett överordnande begrepp för texter i praktiskt syfte. Denna

genrebenämning används speciellt av Margareta Westman (1974:11 16) som har undersökt

enkla texter som huvudsakligen är avsedda för information. I hennes undersökning omfattar

bruksprosa broschyrtexter, tidningstexter och lärobokstexter. Gemensamt för bruksprosa,

fackspråk och platsannonser är alltså ofta en tydlig informativ karaktär.

Vid sidan av det starkt informativa innehåll som platsannonserna har är de också

förknippade med texttyper som har andra än bara informativa syften. Platsannonserna har

också tagit intryck av reklamspråk. Liisa Lavón (2001:15) konstaterar att platsannonserna

kan klassificeras som en minilekt som delvis liknar information och delvis reklam. Typiskt

för reklamspråket är en suggestiv karaktär som dominerar över informativt innehåll. Denna

suggestiva funktion genomförs speciellt av värderande adjektiv och adjektiviska uttryck

såsom particip. Karakteristiskt är att adjektiven speglar en positiv inställning och söker

framkalla vissa känslor hos läsaren. (Hansen 1965:66–69.)

Det är exakt denna suggestiva funktion som jag anser påverka adjektivbruket också i

platsannonserna och som jag kartlägger i min undersökning. Inom språkvetenskap har man

emellertid inte undersökt platsannonserna ur den här synvinkeln och därför har jag inte

några direkta forskningsresultat som bakgrundsinformation för min egen studie.

Platsannonsernas anknytning till reklamen och reklamspråket beror framför allt på det

faktum att arbetsgivaren måste sälja sig till de presumtiva sökandena. Detta behandlas

närmare i kapitel  2.3.
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Figur 3. Platsannonsens två olika karaktärer.

2.2 Ordbruk i platsannonser

Skrivprocessen vid platsannonser, liksom alla skrivprocesser, baserar sig speciellt på

ordvalet. Skribenten väljer att använda vissa ord och avvisar samtidigt möjligheten att

använda några andra ord. Sändaren av meddelandet väljer således sådana ord och uttryck

som passar hans syfte och som han tror främjar kommunikationen i det. Användningen av

rätt ord ger oss möjlighet att manipulera läsarens synsätt och styra tänkandet i önskvärd

riktning.

Inom kommunikationsteorin beskrivs det fenomen som har med valet att göra med

begreppen paradigm och syntagm. För att skapa betydelse måste man välja. Paradigm är en

grupp av tecken från vilken ett tecken kan väljas åt gången och syntagm är den kombination

som de utvalda tecknen bildar. Man väljer alltså en enhet och kombinerar det med andra

utvalda enheter. (Karvonen 1999:63–64; Fiske 1992:81–83.) När det är fråga om språket i

platsannonser kan man med paradigm hänvisa till alla de ord bland vilka företaget kan välja

och med syntagm till gruppen av de ord som företaget har valt utav alla andra möjliga ord

till en enhet, alltså till en annonstext. Ordvalet ger sändaren möjlighet att fästa

uppmärksamhet vid vissa saker och samtidigt hindra från att uppmärksamheten fästs vid

Informativ karaktär

 L i kn ar f acks pr åk

Ø  G er i n f orm at i on

Ø  R at i one l l

PLATSANNONSENS KARAKTÄR

Suggestiv karaktär

 L i kn ar r ek l am s pr åk

Ø  Vär de rand e

Ø  Em ot i v,  sök er

f ram kal l a  käns lo r
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några andra punkter (Karvonen 1999:69–71). Företaget kan alltså välja sådana ord som det

anser vara ändamålsenliga för sina syften.

2.2.1 Innehållsladdade ord

Ett företag kan välja att använda innehållsmässigt laddade ord i stället för innehållstomma

ord. Innehållsladdade ord är värderande och stämningsskapande medan innehållstomma ord

är mer informativa. Språkforskarna har än så länge varit ganska eniga om att

platsannonserna representerar en informativ texttyp som tenderar sakna värdeladdning.

Stilen i platsannonserna anses vara officiell och informativ.

Källgren (1979) har iakttagit att det förekommer få värderande element i platsannonserna.

Hon har inte gjort någon direkt ordklassundersökning, men enligt hennes iakttagelser finns

det få verb, adverb och adjektiv. De förekommande verben är ofta innehållstomma medan

adjektiven däremot är innehållsladdade. Enligt Källgren är det ont om värderande och

stämningsskapande ord i platsannonserna men när sådana ord förekommer är de oftast

många i en och samma annons och bidrar då kraftigt till hela annonsens karaktär. Endast

hälften av platsannonserna i hennes material innehåller värdeord och bland dessa ord finns

till exempel ord som trevlig, beredd att hugga i och ”vi-anda”. (Källgren 1979:129, 140–

142.)

Lennart Hellspong och Per Ledin (1997:65 71) har också studerat platsannonser och håller

med om att det finns få adjektiv och därigenom få värdeladdade ord. De anser att det inte

finns så många adjektiv i officiella texter eftersom detta slags texter har krav på

opersonlighet och adjektiven är värderande uttryck som inte främjar detta krav. Däremot

konstaterar de att språket i platsannonserna bland annat innehåller många långa ord, fackord

och termer, verbalsubstantiv och många passivuttryck som gör texten tung och

specialiserad. Dessa egenskaper avspeglar väl platsannonsernas fackspråkliga karaktär.
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De ovannämnda exemplen från Källgrens undersökning visar ändå att platsannonserna

också innehåller några innehållsladdade ord. Eftersom inte Källgren och inte heller någon

annan forskare har genomfört en riktig undersökning om använda ordklasser eller

ordbetydelse i platsannonser, finns det ett tydligt behov för en sådan här utredning. Jag antar

att det i dagens platsannonser finns fler innehållsladdade ord än vad Källgren eller

Hellspong och Ledin beaktat i sina studier.

Det är fördelaktigast att börja min kartläggning med att studera adjektiv eftersom det är den

ordklass vars betydelse ofta är mycket innehållsladdad. Rolf Hedquist (1978:22), som har

undersökt emotivt språk i dagstidningarnas ledare, konstaterar att adjektiven antagligen är

den ordklass som innehåller mest ord med permanent emotiv betydelse, eftersom

adjektivens grundläggande natur är beskrivande. Adjektiven är starkt emotionellt laddade

värdeord som används för att väcka känslor och höja läsarens engagemang (Melin 2003:35).

Om något beskrivs till exempel trevligt, som i Källgrens platsannonsmaterial, får lyssnaren

genast en uppfattning att talaren har en positiv attityd mot det som adjektivet betecknar och

förmodligen framkallar ordet likadana känslor och föreställningar också hos lyssnaren. I det

följande belyser jag mer grundligt vad som menas med adjektivens emotiva betydelse.

2.2.2 Adjektivens emotiva betydelse

Adjektivens känsloväckande påverkan beror på emotiv betydelse hos adjektiviska ord.

Emotiv betydelse hos orden kan i korthet sägas uttrycka talarens gillande eller ogillande.

Talaren kan ställa sig positivt, negativt eller någorlunda neutralt till det han refererar till och

denna attityd kommer fram genom ord med känslovalör. Adjektivvalet i uttrycket ”jobbet är

spännande/tråkigt hos oss” signalerar hurdan inställning talaren har till jobbet i fråga.

Termen emotiv betydelse innehåller tanken att ett ord oftast inte är helt neutralt utan

innehåller något slags laddning som uttrycker vad språkbrukaren anser om det han syftar på.

Detta språkliga fenomen beror på språkets dubbla uppgift som känslopåverkande element

vid sidan av kunskapsmeddelande element (Hayakawa 1969:89). Praktiskt taget varje ord
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innehåller tre slags betydelser: kognitiv betydelse, emotiv betydelse och bibetydelser.

Kognitiv betydelse (eller denotativ betydelse) pekar på referenten i den verkliga världen,

dvs. ordets sakinnehåll. Emotiv betydelse framhäver vår inställning till det refererade och

bibetydelser (konnotationer)  är  de  privata  associationer  vi  har  om  referenten.  Vi  vet  till

exempel att adjektivet i ”ett riskabelt försök” betyder allmänt någonting ’farligt’ eller

’osäkert’,  vi  ställer  oss  känslomässigt  negativt  till  ordet  och  vi  har  var  och  en  våra  egna

associationer om vad som är riskabelt. (Se Cassirer 1993:158 160; Hayakawa 1969:89.)

Ord med emotiv betydelse innehåller alltså en viss känslo- eller värdeladdning.

Värdeladdningen bestämmer om ordet uppfattas som positivt, negativt eller neutralt. Det

finns också skillnader i ordets styrka. De mest kraftfulla och känsloväckande orden är de

ord som är starkt positiva, till exempel fenomenal, eller starkt negativa, till exempel usel (se

figur 4). De har en tydlig värdeladdning (plus eller minus) med stark intensitet. Peter

Cassirer (1993:71 73) kallar denna variation mellan värdeladdning och intensitet för ordets

stilvalör och hans modell baserar sig på den amerikanske psykologens Charles E. Osgoods

modell om den semantiska differentialen.

Figur 4. Adjektivets emotivitet: värdeladdning (negativ–positiv) och intensitet (svag–stark)

(Källa: Cassirer 1993:72).
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Forskarna inom språkvetenskapen har kommit överens om att många ord rymmer något

slags känslo- eller värdeladdad betydelse, men det har diskuterats mycket hur fast eller

föränderlig denna värdeladdning egentligen är och hur den kan utforskas. Enligt Rolf

Hedquist (1978:22–24) har vissa ord permanent emotiv betydelse som är fast knuten till

ordets lexikaliska betydelse, dvs. kärnbetydelse. En annan klass av emotiva ord bildas av

ord med ockasionellt emotiv betydelse, vilket betyder att ordet är lexikaliskt neutralt men i

en viss kontext får en tillfälligt emotiv betydelse. Jens Allwood och L-G Andersson

(1993:108) resonerar också kring temat och skiljer mellan emotiv betydelse och emotiv

funktion. Om ett ord har emotiv laddning i de flesta sammanhang kan det anses ha emotiv

betydelse. Om ett ord innehåller emotiv laddning endast i vissa speciella sammanhang, kan

det anses ha emotiv funktion.

Jag anser att det viktigaste vid analysen av emotiva ord är att bedöma ordet i sin kontext och

analysera om ordet avslöjar talarens inställning till det refererade. Om ordet i den kontext

där det förekommer uttrycker talarens positiva eller negativa attityd inför referenten har

ordet emotiv betydelse, dvs. det är värdeladdat. Om ordet inte kan tolkas visa något slags

gillande eller ogillande mot referenten, är det ett neutralt uttryck. Vidare kan man analysera

hur stark värdeladdningen är, dvs. hur starka känslor ordet framkallar. Den uppfattning om

ordens emotiva betydelse som fungerar som bakgrund för min studie presenteras i figur 5.

Figur 5. Ordets betydelse.
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Språkbrukets grundläggande natur, betydelsen av val, förverkligas också vid användningen

av emotiva ord. Språkbrukaren kan välja att använda emotiva ord för att framkalla olika

föreställningar och känslor hos lyssnaren. I fråga om platsannonser betyder det att ett

företag genom ordbruket kan välja vilka egenskaper det vill lyfta fram om sig självt och

vilken uppfattning det försöker framkalla hos läsarna. Valet eller alternativt utelämningen

av adjektiv är särskilt betydande i anseende till adjektivens generella emotiva laddning. De

väcker oftast känslor och värderingar hos adressaten och kan därför anses vara ett viktigt

verktyg för företagen. I min undersökning koncentrerar jag mig speciellt på att granska

användningen av känslo- och stämningsväckande adjektiv som leder till en imageskapande

påverkan i platsannonstexter. Mer om sambandet mellan språket och företagets image i

kapitel 2.3.2.

2.3 Image i platsannonser

2.3.1 Vad är image?

Varje individ i ett företags nära och fjärran omvärld skapar sig sin egen bild av företaget

baserad på de erfarenheter, kunskaper, attityder och intryck han eller hon har om företaget.

Denna subjektiva bild av företaget kallas för företagets image. Image är alltså en summa av

de uppfattningar som individer eller intressenter har om företaget (Vuokko 2003:102).

Begreppet är brett använt men ändå inte helt bestämt. Image har allmänt två överlappande

betydelser: det är samtidigt en yttre, visual och kommunikativ bild, men också en inre

mental bild. Image syftar samtidigt på den bild som företaget förmedlar om sig självt och

den bild som skapas av mottagarna. För att skilja mellan dessa perspektiv kan man kalla den

kommunicerade bilden till exempel för kommunikativ image och den mentala bilden i

omvärlden för psykologisk image. (Karvonen 1999:38–42.)

Ovannämnda termer är ändå inte i allmänt bruk utan mer generellt skiljer man mellan

företagets profil och image för att understryka den stora skillnaden mellan utgångspunkterna
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för begreppet. Begreppet profil syftar på den bild som företaget vill ha bland sina

intressenter, en önskad bild, och image är den faktiskt upplevda bilden av företaget hos

intressenterna (Kortetjärvi-Nurmi m.fl. 2002:10). För att riktigt förstå karaktären hos

begreppet image behövs definitionerna på fyra grundbegrepp:

Personlighet En summa av företagets faktiska egenskaper.

Identitet De medel med vilka företaget avspeglar sin personlighet, t.ex. firmamärke.

Profil Den bild organisationen vill förmedla av sig själv till sin publik och omvärld.

Image Den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen.

(Källa: Vuokko 2003:102; Larsson 2001:99.)

Utvecklingen av företagets image beror på förverkligandet av dessa grundelement.

Företaget kan styra bilden av sig självt mot en viss riktning i omvärlden men slutligen är det

publiken som bestämmer hurdan image företaget har. När företaget ”skapar image” försöker

det i första hand påverka publikens uppfattningar om företaget. Processen beskrivs i figur 6.

 Figur 6. Hur företaget uppnår sin image.

Orsaken till varför företaget överhuvudtaget försöker nå en positiv image är att det påverkar

företagets verksamhet på många sätt. En god image lockar skicklig personal samt kunder

och investerare, vilket är nyckeln till en framgångsrik affärsverksamhet (Gray 1986:3).



14

Organisationens image bidrar till exempel till om den ses som attraktiv bland

arbetssökandena och om man vill söka jobb där. Den möjliggör en bättre rekryteringsbas för

företaget. När personalen är högklassig är kvaliteten på företagets verksamhet också hög

vilket i sin tur påverkar image och vidare företagets popularitet på arbetsmarknaden. Det

uppstår en positiv cirkel mellan image, popularitet på arbetsmarknaden, kvalitet på

personalen och kvalitet på verksamheten. (Vuokko 2003:106; Vuokko 1998:66.)

2.3.2 Språket skapar image

När ett företag försöker förmedla en viss bild av sig självt använder det många olika

kommunikationsmedel. Även om skapandet av företagets image ofta anses stöda sig väldigt

mycket på visuell kommunikation har språket också en viktig roll i processen. Språket som

används i företagets marknadskommunikation och informationsverksamhet är ett medel för

företagen att reflektera egenskaper, verksamhet och karaktär. Språket ger information som

omvärlden använder för att värdera företagets personlighet. Denna värdering binder

människorna samman med andra och tidigare uppfattningar om företaget och skapar sig så

en bild av företaget, en image.

Språket kan alltså anses vara en del av ett företags identitet. Det informerar och manipulerar

och syftar till en positiv tolkning av företaget hos publiken. Genomtänkt skriftlig

kommunikation är ett sätt för företaget att göra sig känt för intressenterna. Företaget väljer

att använda ord och uttryck som passar in i en önskad bild både informativt och

känslomässigt. Företaget når önskat resultat i imageutvecklingen endast om det kan påverka

publiken också emotivt och attitydmässigt, inte bara rent informativt (Taponen 1970:20–

21).

Det eventuellt viktigaste språkliga och visuella kännetecknet i ett företags identitet är

företagsnamn och företagssymbol, eller logo. Med dessa symboler och nomenklatur

identifierar företaget sig hos publiken. Företaget använder också ofta en reklamslogan som

skiljer det från andra företag på marknaden. (Dowling 2002:19.) För att uppnå en enhetlig



15

företagsimage behöver alla ingredienser i den identitet som företaget förmedlar om sig självt

stå i linje med varandra. Därför har språket i platsannonserna en lika viktig roll som till

exempel sloganen i en TV-reklam. De påverkar företagets image på samma sätt.

2.3.3 Imagefaktorer

Varje företag vill framstå som särpräglat inför publiken. Personliga särdrag lyfts fram och

betonas. En stark image kräver att man skiljer sig från konkurrenterna. Det finns ändå vissa

gemensamma egenskaper som uppskattas högt och anses vara viktiga för företagets image.

Dessa attribut kallas för imagefaktorer.  En  omfattad  och  känd  klassificering  av

imagefaktorerna har utarbetats av Ahti Taponen (1970). Han har delat in de vanligaste

imagefaktorerna i sju kategorier:

1. Kraftfaktorer storlek, resurser, välkändhet, pålitlighet

2. Aktivitets-modernitetsfaktorer tillväxt, aktivitet, utveckling, modernitet

3. Traditionsfaktorer ålder, traditioner, erfarenhet

4. Rationalitetsfaktorer målmedvetenhet, långsiktighet, effektivitet

5. Ändamålsenlighetsfaktorer syfte med verksamhet, samhällelig uppgift

6. Individualitetsfaktorer personlig karaktär, t.ex. symboler och miljö

7. Specialiseringsfaktorer unik verksamhet, specialiserad teknologi och

unika produkter/service (know-how, expertis)

(Källa: Taponen 1970:25–34, min översättning av termerna.)

Den image som företaget försöker skapa omfattar oftast flera av ovannämnda faktorer

eftersom den inte kan basera sig på endast en faktor. Man måste ändå koncentrera sig på en

egenskap som är dominerande. (Taponen 1970:23–24.) Dessa viktiga attribut försöker

företagen lyfta fram i sin kommunikation för att identifiera sig hos publiken och det är
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delvis slagkraften hos dessa faktorer som bestämmer hur vi som publik ställer oss till

företaget. Enligt våra iakttagelser anser vi företaget till exempel svagt eller kraftigt, pålitligt

eller opålitligt, varmt eller kallt, styvt eller flexibelt (Bernstein 1986:20).

2.3.4 Platsannonserna som imageförstärkare

En allmän utgångspunkt är att företagets image påverkar allt och den behöver utvecklas

kontinuerligt. Därför är den närvarande också i rekryteringskommunikationen. Företaget

syftar huvudsakligen till att anställa en lämplig person men samtidigt stärker man både den

inre och yttre företagsimagen. Aktiva och passiva jobbsökande samt många andra

intressenter såsom konkurrenter, kunder, samarbetspartners, egen personal och studerande

intresserar  sig  för  den  bild  som  företaget  ger  av  sig  självt.  (Kortetjärvi-Nurmi  m.fl.

2002:151.) Genom platsannonserna vill företagen berätta både för konkurrenterna och

arbetssökandena vad de har att erbjuda, samt att de är progressiva, håller på att växa och

därför behöver nya, kunniga anställda. Platsannonsen måste därför bidra till att skapa en

bild av en högklassig arbetsgivare. (Lavón 2001:7–8, 15–16.) Företaget kan uttrycka sin

personlighet både genom företags- och tjänstepresentationen och genom uppställda krav på

sökanden.

Företagets image är viktig eftersom en presumtiv arbetssökande självständigt väljer mellan

de organisationer som uppfyller hans subjektiva förväntningar och föreställningar och som

erbjuder jobb som är meningsfullt för sökanden själv. De medel som företaget använder i

rekryteringen har en väsentlig påverkan på utvecklingen av imagen.

Rekryteringskommunikationen påverkar kraftigt den bild som publiken skapar av företaget.

(Järvinen & Korosuo 1990:49–50.)

Universum Communications (2006a) har redan i 18 år kartlagt företagens arbetsgivarimage

bland högskole- och universitetsstudenterna i Sverige. I år deltog över 11 000 studenter från

34 högskolor och universitet i undersökningen. Det är precis den målgrupp som bildar en

stor kompetensbas för företagen i framtiden. I undersökningen utreds bland annat vilka som
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är attraktiva arbetsgivaregenskaper, vilka som är de viktigaste beslutsfaktorerna för

studenterna för att välja en ideal arbetsgivare i framtiden och vilka imagefaktorer

studenterna associerar med angivna företag. Utgående från resultaten presenteras en

idealranking, intresseranking och kännedomsranking av svenska företag.

Enligt årets rapport har över 20 procent av ekonomistudenterna samlat information om

företagen framför allt från platsannonserna, antingen på Internet eller i tidningar. Till och

med 60 procent av studenterna önskar få information om potentiella arbetsgivare via

platsannonser. (Universum Communications 2006b:56–57.) Platsannonsernas popularitet

bekräftas också av Tidningsutgivarnas studie (2002:10), där 60 procent av de som söker

arbete och 38 procent av hela svenska befolkningen rapporteras läsa platsannonser

regelbundet i morgontidningar.

Samtidigt som människor aktivt söker information om företag i platsannonser eller läser

annonser utan någon större anledning bedömer de alltid om företaget verkar intressant och

attraktivt. Utvecklingen av rekryteringskommunikationen är således en viktig del av

processen som syftar till att uppnå en positiv image och därigenom locka kompetent

personal. En platsannons berättar alltid om företaget och påverkar dess image:

En platsannons är aldrig bara en platsannons. Den är en del av ditt varumärke och
förmedlar samtidigt växtkraft och framtidstro. Ingen rekrytering är den andra lik
men två saker har de ändå gemensamt, de berör människor och de är viktiga
investeringar för framtiden. Den säger vad ditt företag står för och hur ni uppfattas
av omvärlden. Med en platsannons i DN hittar du rätt person till rätt befattning
samtidigt som du har ett bra tillfälle att stärka ditt företags image.

Dagens Nyheters annonswebb (DN 2006a)
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2.4 Beskrivning av den teoretiska kontexten

Figur 7. Beskrivning av den teoretiska kontexten.

En platsannons speglar den bild som företaget försöker förmedla om sig självt, dess profil.

Platsannonsens karaktär är både informativ och suggestiv, för den försöker påverka läsarna

både rationellt och emotivt. Speciellt med stämningsskapande och positivt laddade ord,

framför allt adjektiv, syftar företaget till att sälja sig till arbetssökanden och andra

intressenter. Orden syftar på viktiga egenskaper hos företaget som kallas för imagefaktorer.

Syftningen på imagefaktorerna sker via tre viktiga innehållskomponenter i platsannonserna:

företagspresentation, tjänstebeskrivning och krav på sökanden. Språket i platsannonserna är

en del av företagets identitet, ett medel att uttrycka vad företaget egentligen står för. Den

bild som företaget förmedlar om sig självt tolkas av omvärlden. Företaget önskar att bilden

påverkar publikens uppfattning om företaget positivt, dvs. att den stärker företagets image.
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3 METOD OCH MATERIAL

Efter att ha definierat alla grundbegrepp och beskrivit den teori som står bakom min

undersökning kan jag klargöra den undersökningsmetod som jag använder i analysen av

materialet. Jag presenterar och motiverar de metoder som jag valt för att motsvara syftet

med min uppsats. Jag förklarar och kommenterar också materialvalet.

3.1 Metod

Platsannonserna i materialet behandlas både kvantitativt och kvalitativt. Först och främst

klarlägger jag hur många adjektiv det finns i platsannonserna i genomsnitt och hur andelen

adjektiv varierar mellan olika annonser. Jag jämför förekomsten av adjektiv i

platsannonserna med de närbesläktade texttyperna. Denna kontrastiva översikt grundar jag

på Marianne Nordmans (1992), Gertrud Pettersons (1974) samt Margareta Westmans

(1974) välkända studier över facktexter, reklamtexter och bruksprosa. Jag reder också ut hur

andelen adjektiv fördelar sig mellan de olika innehållskomponenterna. Dessa utredningar

syftar till att få fram information om adjektivförekomsten i platsannonserna allmänt.

Efter den inledande redogörelsen räknar jag vilka som är de mest frekventa adjektiven i

platsannonserna. Med hjälp av en listning av de vanligaste adjektiven börjar jag analysera

de använda adjektivens känslo- och värdeladdning. Teoretiskt grundar jag mig på Peter

Cassirers (1993) modell om adjektivens emotivitet vilken tar hänsyn till ordets

värdeladdning och intensitet. Jag jämför resultaten av adjektivens emotivitet i platsannonser

med adjektiven i  Nordmans och Petterssons studier över adjektiven i fackspråk och

reklamspråk. Dessa utredningar syftar till att klarlägga i vilken omfattning

kommunikationen i platsannonserna utnyttjar positivt laddade adjektiv och ifall de kan

anses vara vanliga. Det klargör också gränsen mellan den informativa och suggestiva

karaktären hos platsannonserna.
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Sedan analyserar jag adjektiven i annonserna i materialet på grund av de imagefaktorer de

syftar på. Min indelning av imagefaktorerna baserar sig på Ahti Taponens (1970)

klassificering. Jag delar in adjektiven i företagspresentation, tjänstebeskrivning och

beskrivning av kraven på sökanden i kategorier på grund av de grundläggande egenskaper

hos företaget de syftar på. Jag syftar till att klargöra vilka som är de attribut som företagen

försöker förmedla om sig själva.

Med hjälp av en fallstudie analyserar jag mer djupgående tre platsannonser och kartlägger

vilket samband det finns mellan adjektivbruket och företagets image i dem. Annonserna i

fallstudien väljs ut på grund av adjektivfrekvens, dvs. den annons som har minst och den

annons som har flest adjektiv i relation till hela ordantalet. Också den annons som ligger

närmast medelvärdet väljs ut. Jag utnyttjar de ovan presenterade metoderna för att analysera

adjektivens emotiva karaktär och de imagefaktorer som adjektiven syftar på.

Min undersökningsmetod omfattar således för det mesta tolkande och kontrastiv analys av

ordens betydelse. Det är ett krävande forskningsområde eftersom betydelsen inte tolkas på

samma sätt av alla språkbrukare. I min tolkning försöker jag ändå utgå från ”den allmänna

språkkänslan”. Jag vill också påpeka att en del av de refererade forskningsresultaten redan

är över trettio år gamla, men de är alla viktiga resultat som många efterföljande

undersökningar stött sig på och som i detta fall är de enda resultat som man kan använda

som kontrastivt material.

3.2 Material

Materialet i min undersökning omfattar 90 platsannonser på jobbsidor hämtade ur de två

största svenska morgontidningarna, Dagens Nyheter (DN) och Göteborgs-Posten (GP), på

Internet. Materialet består av platsannonser från två olika perioder, 20.10–4.11.2005 och

13.4–15.5.2006. Materialet från hösten omfattar 40 annonser och den andra perioden från

våren omfattar 50 annonser. Antalet annonser i materialet fördelar sig jämnt mellan DN och

GP, dvs. 20 annonser på hösten och 25 annonser på våren ur båda jobbsajterna.
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Annonserna i materialet representerar många olika yrken i olika branscher. I flera annonser

söks ändå efter lämpliga personer till företagsledning, försäljningspersonal eller ingenjörer.

Bland annat följande tjänstetitlar kan påträffas bland annonserna: VD, operativ chef,

ekonomichef, säljare, säljledare, distriktsäljare, teknisk säljare, mechanical engineer,

försäljningsingenjör, kvalitetsingenjör och så vidare. En komplett lista över annonserna i

materialet med företagsnamn och tjänstetitlar finns som bilaga A.

3.2.1 Urvalsprinciper

De annonser som jag har tagit med i min undersökning är slumpmässigt utvalda. I praktiken

betyder det att alla nyregistrerade annonser har haft möjlighet att bli utvalda när jag

slumpmässigt  klickat  på  länkar  på  listan  över  lediga  tjänster.  Urvalet  har  ändå  några

begränsningar för att passa syftet med min undersökning, och om något av dessa kriterier

inte har förverkligats hos en annons har annonsen uteslutits och en ny annons valts ut.

Kriterierna är följande:

Ø Annonsen skall vara registrerad av ett kommersiellt företag, inte t.ex. av offentliga

sektorn.

Ø Annonsen skall vara registrerad av själva målföretaget, inte av en rekryteringsfirma.

Ø Annonserna skall alla vara olika och registrerade av olika företag.

Ø Annonsen skall vara svenskspråkig.

Ø Annonsen skall innehålla de allmänna innehållskomponenterna hos platsannonser:

inledning, presentation, sökande, tjänst och avslutning.

Syftet med undersökningen är att studera platsannonserna som en del av

företagskommunikation och därför utesluter det första kriteriet kommuner och föreningar

som arbetsgivare. Statliga företag med kommersiell verksamhet uppfyller ändå kriteriet.
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Med hjälp av det andra kriteriet försöker jag säkerställa att det endast är målföretaget som

beskrivs i annonstexten. I sådana fall där företaget självt har registrerat annonsen men en

rekryteringsfirma förekommer i samband med kontaktuppgifter, har annonsen inte

uteslutits. Det tredje kriteriet måste man ta hänsyn till eftersom materialkällorna DN.se och

GP.se samarbetar med MeraJobb.se (2005) och därför finns det samma annonser på båda

sidorna vilket har uteslutit några annonser vid urvalet. Det näst sista kriteriet utesluter

annonserna på engelska då min undersökning är begränsad till svenskspråkiga

platsannonser. Det sista kriteriet betyder att om den slumpmässigt utvalda annonsen visar

sig för kortfattad, så utesluts annonsen ur materialet. Ovannämnda urvalsprinciper

säkerställer att materialet innehåller platsannonser som kan anses vara betydelsefulla ur en

företagskommunikativ synvinkel.

Rubricerade och orubricerade annonser är jämställda i undersökningen och till den aspekten

har jag inte tagit hänsyn vid urvalet. Rubricerade annonser är standardiserade till sin

utformning medan orubricerade annonser till exempel kan innehålla bilder. I den här

undersökningen anser jag båda annonstyperna vara lika viktiga eftersom ordbetydelsen har

en lika viktig roll hos båda typerna.

3.2.2 Motiveringar för valet av material

Internet är en lämplig källa för forskningsmaterialet eftersom platsannonserna på

webbtjänsterna är lätta att få tag i och att behandla. En viktig orsak är också att Internets roll

som rekryteringskanal har ökat hela tiden. Till och med 90 procent av ansökningarna till

företaget kan komma in via Internet (Kortetjärvi-Nurmi m.fl. 2002:153). Enligt ett

arbetsmarknadsindex av internetföretaget Monster Worldwide Sweden (2005) hade antalet

platsannonser på Internet en generell och tydlig tillväxttrend hela året 2005.

Skälet till att min materialkälla består av två nättidningar är att nättidningarna hör till de

viktigaste rekryteringssidorna på Internet tack vare deras uppskattade position. Simon

Lindberg (2001) från Tidningsutgivarna rapporterar att tidningarna har starka varumärken
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som står för pålitlighet och lokalkännedom och de har därför en fördel på

platsannonsmarknaden jämfört med särskilda jobbsökarsidor av olika internetföretag.

Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten är de största morgontidningarna i Sverige och hör

också till de fyra största dagstidningarna i hela landet med upplagor på 363 400 och 246 000

(Tidningsutgivarna 2004). DN.se och GP.se har ungefär 2,9 och 1,4 miljoner unika besökare

varje månad och är därför mycket viktiga annonsmedier på Internet (GP 2006a och DN

2006b). Göteborgs-Posten (2006b) rapporterar att de månadsvis har 40 000 unika besökare

som söker jobb på deras jobbsidor.

Annonserna på DN.se och GP.se består av de annonser som publiceras i tidningen och av

särskilda webbannonser. Meningen med min undersökning har varit att inte skilja mellan

webb- och tidningsannonser utan ta med bådadera. På det sättet får man en bra bild av

dagens platsannonsering i de två viktiga rekryteringsmedierna på Internet.

4 ANALYS AV ADJEKTIVBRUKET I

PLATSANNONSER

I kapitel 4 presenterar och analyserar jag mina undersökningsresultat om adjektivförekomst

och -frekvens, adjektivens emotiva betydelse och adjektivens syftning på vissa

imagefaktorer i platsannonser. Kapitlet syftar till att belysa relationen mellan adjektivbruk

och imageförstärkning i platsannonser.

Innan jag kan gå vidare till analysen är det ändå nödvändigt att definiera vilka ord jag

kommer att räkna som adjektiv. Adjektiven bildar en inte alldeles lättolkad grupp av ord.

Problemet är att skilja mellan adjektiv och particip. På kontaktytan är det fråga om vad som

är ett verb och vad som är ett adjektiv. Många presens- och perfektparticipformer, till

exempel spännande eller känd, har blivit så vanliga vid sidan av ”rena” adjektiv att de oftast

anses fungera som adjektiv, dvs. bestämma egenskap eller slag på det som huvudordet
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(substantivet) betecknar. Particip används adjektiviskt och böjs som adjektiv. I Svenska

Akademiens språklära (Hultman 2003:40,79) räknas participen som en undergrupp av

adjektiven och definieras som verbavledda adjektiv.

Jag avgör ordklassindelningen på basis av ordens funktion. I min undersökning räknar jag

participformerna som adjektiv om de används adjektiviskt, dvs. när de är attribut (t.ex.

”Sveriges ledande leverantör”), eller predikatsfyllnad (t.ex. ”tidigare erfarenhet är

meriterande”). Dessutom tar jag naturligtvis med alla ”rena” adjektiv som på samma sätt

har en attributiv eller predikativ funktion. Denna princip utesluter vissa eventuella

adjektivtyper, substantiverade adjektiv och t-former av adjektiv i adverbiell användning,

som jag inte anser som adjektiv utan som substantiv och adverb. De adjektiv som ingår i

egennamn räknar jag inte heller som adjektiv.

4.1 Adjektivförekomst

Jag börjar analysen av adjektivbruket i platsannonser med att reda ut hur många adjektiv det

överhuvudtaget finns i platsannonserna och vilken andel adjektiven har av hela ordantalet.

Resultaten jämför jag med tidigare fackspråks-, bruksprosa- och

reklamspråksundersökningar för att finna ut om adjektivbruket är vanligare i platsannonser

än i andra närbesläktade texttyper.

Materialet i min undersökning omfattar sammanlagt 20 790 löpord. Längden på

platsannonserna (n=90) varierar mellan 78 och 500 ord och genomsnittligt innehåller en

annons ca 230 ord. Utanför beräkningen av ordantalet ligger företagens firmamärke, eller

logo, och de fraser som automatiskt läggs till av annonssystemet, till exempel ”Införd i

Göteborgs-Posten 20051020” eller ”Ange i din ansökan att du sökt tjänsten via

MeraJobb.se”. Ett löpord är en grafisk enhet som omges av mellanslag och därför har jag

tolkat en webbadress eller e-postadress som ett löpord. Graford som endast består av siffror

har inte räknats med.
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Andelen adjektiv
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Figur 8. Andelen adjektiv av alla löpord (n=20 790).

Det finns sammanlagt 1 815 adjektiv eller adjektiviska particip i materialet och adjektiven

svarar således för 8,7 procent av hela ordantalet. Förekomsten av adjektiv presenteras i figur

8.

Andelen adjektiv, 8,7 procent av hela textmassan, kan inte anses vara låg om man jämför

resultatet med tidigare forskning inom fackspråk, bruksprosa och reklamspråk som är

närmast besläktade med platsannonser. Resultaten i Marianne Nordmans (1992:117–119)

fackspråksundersökning visar att andelen adjektiv är 6,7 procent av alla löpord. Hon har

undersökt en fackspråkskorpus bestående av ca 45 000 ord från sex olika fackområden:

datateknik, elteknik, företagsekonomi, juridik, kommunikationsteori och lingvistik. Andelen

adjektiv är lägst inom juridik (5,6 %) och högst inom lingvistik (7,7 %).

Margareta Westman (1974:81) har studerat kvantitativt 85 olika bruksprosatexter med ca

87 000 ord. Hennes material omfattar broschyrtexter, tidningstexter, lärobokstexter och

debattexter. Hon har noterat att adjektivandelen i bruksprosatexter genomsnittligt är 7,3

procent av det totala antalet ord. Andelen varierar mellan 6,0 och 8,3 procent med lägsta

värdet i broschyrtexter och högsta värdet i debattexter.

Gertrud Pettersson (1974:145) har undersökt reklam för personbilar och hygienvaror mellan

åren 1950–1967 och konstaterat att adjektiven i reklamspråket svarar för 7,6–10,9 procent
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av alla löpord. Det lägsta värdet hör till bilannonser från 1967, men annars har

adjektivandelen i reklamspråket hållit sig nära tio procent.

Jämfört med dessa närbesläktade texttyper är andelen adjektiv näst högst hos platsannonser.

Endast i reklamspråket tenderar man att använda fler adjektiv än i platsannonserna. Det är

ändå viktigt att komma ihåg att i min undersökning omfattar andelen adjektiv också några

adjektiviska particip som inte skulle klassificeras som adjektiv i referensstudierna. En lika

viktig skillnad är att Nordman och Westman också räknat med förekomsterna av t-former av

adjektiv i adverbiell användning och adjektiven med substantivisk funktion som jag

uteslutit. Påverkan av dessa skillnader på jämförbarheten av resultaten är svår att analysera

men det väsentligaste är att den absolut största delen av adjektiven är så kallade ”rena”

adjektiv i alla resultat, oberoende av gränsdragningen. Till exempel substantiverade adjektiv

svarar både i Westmans (1974:81) och Nordmans (1992:123–124) resultat endast för cirka

en halv till två procent av alla adjektiv.

Jag vill också påpeka att både Westmans och Petterssons undersökningar är över trettio år

gamla, vilket också minskar jämförbarheten. Det kan också finnas några skillnader i vad

man  räknar   som  ett  ord,  till  exempel  skillnader  i  problematiska  gränsdragningar  med

siffror. Mot denna bakgrund måste jag konstatera att mina resultat inte i alla avseenden är

helt jämförbara med Nordmans, Westmans eller Petterssons resultat.

4.1.1 Variationen i andelen adjektiv

I det följande presenterar jag hur adjektivandelen egentligen fördelar sig mellan

platsannonserna. Variationen ger en pålitligare bild av fenomenet än endast ett rent

medelvärde.
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Variationen i andelen adjektiv
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Figur 9. Variationen i andelen adjektiv (% av hela antalet ord).

Medan det genomsnittliga värdet ligger nära nio procent varierar andelen adjektiv stort

mellan olika platsannonser: variationen är från 4,1 till 13,3 procent. Andelen adjektiv är

nära medelvärdet, 8–9 procent i 38 av 90 annonser, men det finns stor variation i båda

ändarna av skalan. I nio annonser svarar adjektiven för mer än 11 procent av hela

textmassan och i lika många annonser är de färre än sex procent av alla löpord. I figur 9

presenteras fördelningen i sin helhet.

På grund av resultaten har jag försökt reda ut hur variationen fördelar sig branschvis, det vill

säga om det finns skillnader i adjektivandelen mellan annonserna inom bland annat teknik,

juridik och ekonomi. Resultaten visar ändå – eventuellt på grund av ett begränsat material

som inte belyser skillnader – att adjektivandelen inte tycks vara branschberoende. Materialet

omfattar få annonser inom precis samma område men jag har studerat närmare de två

platsannonser i annonsmaterialet som söker jurist: Wistrand Advokatbyrås annons för

”Skattejurist” och Scania CV:s annons för ”Bolagsjurist”. Medan adjektiven i den

förstnämnda endast svarar för 5,2 procent av alla löpord innehåller den senare till och med

36 adjektiv som svarar för 12,2 procent av löporden. Enligt Marianne Nordman (1992:117–

119) är den genomsnittliga andelen av adjektiv i juridiska facktexter 5,6 procent som ligger

nära resultatet i Wistrand Advokatbyrås annons. Scanias annons representerar däremot en

annonstyp som har rikligt med adjektiv och där många av adjektiven också är starkt
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innehållsladdade. Det tenderar att finnas en stor variation också mellan de övriga

branscherna.

En stor variation kan man också finna mellan olika textstycken i platsannonserna. Jag kallar

dem för innehållskomponenter. I en innehållskomponent kan det finnas rikligt med adjektiv

så att adjektiven bildar långa kedjor samtidigt som de kan saknas nästan helt i andra delar av

innehållet. I nästa kapitel granskar jag närmare hur adjektiven fördelar sig mellan de olika

innehållskomponenterna.

4.1.2 Adjektivförekomsten i olika innehållskomponenter

Analysen av adjektivfördelningen mellan olika innehållskomponenter är nödvändig för att

jag skall kunna utreda vilken andel av adjektiven som används för att direkt skildra

företagets verksamhet. Jag har delat in innehållskomponenterna presenterade av Gunnel

Källgren (1979:130–134) i tre större kategorier som jag anser ha vikt för min undersökning.

Till den första kategorin tillhör alla de adjektiv som hänvisar till företaget eller tjänsten. En

företagspresentation och tjänstebeskrivning bildar alltså en större enhet som berättar vad

företaget har att erbjuda och hurdan bild det försöker ge av sig självt. Den andra kategorin

omfattar de adjektiv som syftar på sökanden, dvs. hurdan person som anses vara lämplig ur

företagets synvinkel, uppfylla företagets behov och passa in i företagskulturen. Den tredje

kategorin består av de adjektiv som syftar på andra uppgifter i annonsen, till exempel

kontaktuppgifter.
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Adjektivförekomsten i olika innehållskomponenter
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Figur 10. Adjektivförekomsten i olika innehållskomponenter jämfört med hela antalet

adjektiv (n=1 815).

Figur 10 visar att företagen använder största delen av adjektiven för att presentera sig.

Precis hälften av alla adjektiv förekommer i en företags- eller tjänstebeskrivning och syftar

alltså på företaget. Företags- och tjänstepresentationen syftar till att visa sig som en

beaktansvärd arbetsgivare och adjektiven används för att uppfylla detta mål:

1. JS Gruppen är ett dynamiskt, expansivt och välkonsoliderat företag som är Europas största

leverantör av profilbroschyrer till företag och stora organisationer. Vi [...] har mer än 400

engagerade och målinriktade medarbetare som varje dag bidrar till våra stora framgångar

(nr 37).

2. Vi erbjuder krävande, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i en kreativ

internationell miljö med en stor koncerns utvecklingsmöjligheter (nr 77).

3. VD:s uppgift blir att utveckla verksamheten för att motsvara de krav som ställs på en ny

modern och snabbrörlig organisation som verkar på den nordiska marknaden. Arbetet som

vd  för  Matting  är utmanande och spännande i  en trivsam miljö med framtida

utvecklingsmöjligheter (nr 4).

(Numret i parentes vid exemplen syftar på annonsens ordningsnummer i bilaga A)

37 procent av adjektiven används däremot för att beskriva den lämpliga sökanden till

tjänsten. Företaget skildrar hurdan anställd det söker efter och vilka egenskaper som är
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önskvärda i förhållande till företagets kultur, verksamhet och målsättning. I flera annonser

står det särskilt många adjektiv i rad vid kvalifikationskraven:

4. Vi söker Dig som är positiv, ansvarsfull, utåtriktad samt full  av idéer och som vill  vara en

del av vårt glada team (nr 29).

5. Dina personliga egenskaper är: självständig, serviceinriktad, målmedveten, stresstålig,

noggrann, flexibel, idérik och en lagspelare (nr 5).

6. Du ska vara ärlig, rak, kreativ och social. Vi värdesätter flexibilitet, hög serviceanda,

självständighet och att du brinner för att utveckla de bästa lösningarna för våra kunder (nr

57).

Resten av adjektiven, drygt 12 procent, förekommer i de övriga innehållskomponenterna:

7. För ytterligare information, se www.humanpro.se. Din kompletta ansökan med CV skickar

du till vår VD [...] (nr 89).

8. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Niclas Börjeson [...]

(nr 47).

4.2 Frekventa adjektiv

I det följande syftar jag till att ge en översiktlig bild av de vanligaste adjektiven i

platsannonser genom att presentera en tabell över de mest frekventa adjektiven i materialet.

I kapitel 4.3 analyserar jag sedan den emotiva betydelse som dessa frekventa adjektiv

omfattar.

På listan har jag tagit upp alla de adjektiv som har frekvensen 10 eller högre, det blir

sammanlagt 40 adjektiv. Adjektiven representerar den totala mängden av adjektiven i

annonsmaterialet, det vill säga adjektiv från alla innehållskomponenter: 1)

företagspresentation och tjänstebeskrivning, 2) krav på sökanden och 3) andra uppgifter

(rubrik, inledning, kontaktuppgifter). Dessa 40 adjektiv förekommer i materialet 892 gånger

http://www.humanpro.se.
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och eftersom hela antalet adjektiv är 1815 svarar de således för cirka hälften av alla

adjektivförekomster.

Hos några adjektiv eller adjektiviska particip har jag räknat samman de ord som har samma

adjektiviska efterled och som jag anser syfta på samma egenskap. Sådana adjektiv på listan

utgår på -årig (t.ex. mångårig),  -ägd (t.ex. privatägd), -ledande (t.ex. världsledande). Jag

har också räknat samman de ord som har samma förled och syftar på samma egenskap, dvs.

de adjektiv eller adjektiviska particip som börjar på ansvar- (t.ex. ansvarstagande), själv-

(t.ex. självständig), affärs- (t.ex. affärsmässig) eller på mål- (t.ex. målmedveten). De

adjektiviska participformer som varierar mellan presens- och perfektparticip har också

räknats samman (meriterande, meriterad).

Tabell 1. De mest frekventa adjektiven i platsannonser och deras emotiva betydelse.

        De mest frekventa
adjektiven (1–19)

Frekv. Emotiv
betydelse

De mest frekventa
         adjektiven (20–40)

Frekv. Emotiv
betydelse

1. Stor
2. God
3. Ny
4. Ledande
5. Välkommen
6. Hög
6. Internationell
6. Personlig
9. Teknisk
10. Hel
10. Mer
12. Egen
12. Svensk
12. Ytterlig
15. Meriter(-ande)
16. Olik
17. Affärs(-mässig)
18. Motsvarande
19. Spännande

95
90
43
37
34
29

28
26

25

23
22
19
18
15

+
+
+
+
+
+
+

+/N
N

+/N
N

+/N
N
N
+
N

+/N
N
+

20. Ansvars(-tagande)
20. Bra
20. Dokumenterad
20. Intresserad
20. Nordisk
20. Själv(-ständig)
20. Viktig
27. Stark
28. Drivande
28. Flexibel
28. (Mång-)årig
28. Noggrann
28. Nära
33. Liten
33. Positiv
33. Strukturerad
36. Bred
36. Facklig
36. Mål(-medveten)
36. (Privat-)ägd
36. Van

14

13
12

11

10

+
+

+/N
N
N
+
+
+
+
+

+/N
+

+/N
+
+

+/N
+
N
+
N
+

+ positivt laddat     +/N positivt laddat eller neutralt        N neutralt

Som man ser i tabell 1 är det mest frekventa adjektivet stor med en frekvens på 95 och det

följs tätt av adjektivet god med frekvensen 90. De är de absolut vanligaste adjektiven i

platsannonserna. Det tredje vanligaste adjektivet ny har inte ens hälften av de förekomster

som de två första adjektiven har.
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Bland de tio i topp förekommer varje adjektiv fler än 25 gånger och skillnaderna mellan

placeringarna är ganska tydliga. Skillnaderna blir betydligt mindre när man närmar sig

frekvenserna 14 till 10.

4.3 Adjektivens emotivitet

4.3.1 Positivt laddade adjektiv

Jag börjar analysen av adjektivens emotivitet med att studera värde- och känsloladdningen

hos de mest frekventa adjektiven presenterade i tabell 1. Som jag redan nämnde i kapitel

2.2.2 anser jag att om ordet i den kontext där det förekommer uttrycker talarens positiva

attityd inför referenten har ordet emotiv betydelse, dvs. det är ett positivt laddat ord. Ett

känslo- eller värdeladdat adjektiv syftar till att framkalla känslor eller attityder hos läsaren.

Ifall ordet inte kan tolkas visa något slags gillande eller ogillande mot referenten, är det ett

neutralt uttryck. Analysen av emotiva adjektiv utförs också på skalan av intensitet, på grund

av hur stark värdeladdningen är.

Bland de vanligaste adjektiven finns det många tydligt positivt laddade ord, såsom stor, ny,

ledande, internationell, spännande och stark. Företagen kan berätta att de är eller har

förbindelse med till exempel:

– stort kontaktnät, världens tredje största bemanningsföretag, stort orderflöde, stora

möjligheter, stora utmaningar, stora företag, stor tillverkare

– nya kunder, ny produktionsanläggning, nya utmaningar, nytt varuhus

– ledande leverantör, ledande konsultföretag, ledande tillverkare, marknadsledande

bank, ledande företag, ledande befattning, ledande finanskoncern

– internationella tillväxtbolag, internationell miljö, internationellt nätverk,

internationell försäljningsorganisation, internationell koncern, internationell

expertis

– spännande enheter, spännande bransch, spännande förnyelsearbete
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– starkt samarbete, stark tillgång, stark drivkraft, starka dialoger, stark utvecklingsfas

Bland de 40 mest frekventa adjektiven finns det också många andra adjektiv som kan anses

ha en synlig positiv laddning. Sådana ord är god, välkommen, hög, meriterande,

ansvarstagande, bra, självständig, viktig, drivande, flexibel, noggrann, positiv, bred,

målmedveten och van. Sådana här uttryck kan påträffas i platsannonserna: goda resultat,

goda kunskaper, hög kvalitet, hög servicenivå, meriterad erfarenhet, meriterande

kunskaper, bra kundrelationer, en bra arbetsdag, viktiga affärscentra, viktiga

arbetsuppgifter, en flexibel organisation, positiv omsättningsutveckling, positiv personal, ett

brett produktprogram, bred kompetens och en van förhandlare. Önskvärda kvalifikationer

hos sökanden omfattar mycket ofta åtminstone något av följande karaktärsdrag:

ansvarstagande, självständig, drivande, noggrann eller målmedveten.  I  många

platsannonser är sökanden välkommen att skicka sin ansökan senast det nämnda datumet.

Följande adjektiv kan ha en positiv laddning eller vara neutrala beroende på kontexten:

personlig, hel, egen, affärsmässig, dokumenterad, mångårig, nära och strukturerad. Om de

används positivt kan man påträffa till exempel följande uttryck: personlig utveckling, hela

världen, eget ansvar, ett affärsmässigt intryck, väldokumenterad erfarenhet, flerårig

säljerfarenhet, nära samarbete och strukturerad (person). I neutrala nominalfraser

innehåller dessa adjektiv mer information än värdeladdning: ett personligt brev, hela

Erasteel Kloster, affärsmässiga samarbeten, dokumenterad färskvarukompetens, treårig

byggteknisk högskoleingenjörsutbildning, närmare upplysningar och strukturerad

rapportering.

Ett specialfall bland de mest frekventa adjektiven är adjektivet liten.  Det  är  det  enda

adjektiv på frekvenslistan som eventuellt kan vara negativt laddat, eftersom det är en

motsats till det positivt använda adjektivet stor. När man ser lite närmare på kontexten där

adjektivet förekommer märker man att betydelsen är helt motsatt. Adjektivet liten används

ofta som positivt laddat eftersom en mindre storlek anses vara en fördel för företaget. När

adjektivet används positivt står det aldrig ensamt i meningen utan det är omgivet av andra

positivt laddade adjektiv som belyser varför det är fördelaktigt att vara ett mindre företag:
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9. Vi söker dig som vill arbeta med konstruktion och utveckling i det ”lilla” företagets miljö

och med det stora företagets möjligheter (nr 76).

10. Vi arbetar i en liten organisation med korta och snabba beslutsvägar (nr 34).

11. Du har lätt att ta initiativ, är operativ, kan ”se affärer” och vill arbeta i en liten flexibel

organisation (nr 25).

Adjektivet liten komparerat och i pluralis används också som ett helt neutralt uttryck men

inte alls negativt:

12. Harald Nyborg består dessutom av 65 mindre byggmarknader och 6 möbelvaruhus, totalt

omsätter koncernen drygt 2,5 miljarder danska kronor (nr 69).

13. Du skall ha högskoleutbildning motsvarande civilekonom och flerårig erfarenhet av

motsvarande arbete i mindre eller medelstort företag (nr 78).

14. Du har tidigare haft personalansvar och har stor vana att hålla presentationer för såväl små

som stora grupper (nr 40).

Annonsmaterialet omfattar också tiotals andra adjektiv som är positivt värde- eller

känsloladdade. Jag har sammanställt en tabell över de adjektiv som inte tillhör de mest

frekventa adjektiven men som ändå är medelfrekventa. Adjektiven har en frekvens på 9 ned

till 5.
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Tabell 2. Positivt laddade adjektiv med mindre frekvens i annonsmaterialet.

Adjektiv Exempel på användning  Adjektiv Exempel på användning

Långsiktig (9)
Central (8)
Expansiv (8)
Framgångsrik (8)
Gedigen (8)
Komplett (8)
Känd (8)
Avancerad (7)
Global (7)
Intressant (7)
Kvalificerad (7)
Resultatorienterad
(7)
Rätt (7)
Serviceinriktad (7)
Snabb (7)

Långsiktiga relationer
En central roll
Ett expansivt bolag
Framgångsrik försäljning
Ett gediget intresse
Ett komplett produktutbud
Välkända varumärken
Avancerad skyddsutrustning
En global marknad
Intressanta agenturer
Kvalificerad systemförsäljning
En resultatorienterad
problemlösare
De rätta personliga egenskaperna
Du är serviceinriktad
Snabba beslutsvägar

Unik (7)
Växande (7)
Öppen (7)
Driven (6)
Dynamisk (6)
Initiativrik (6)
Kontinuerlig (6)
Kreativ (6)
Stimulerande (6)
Utmanande (6)
Utåtriktad (6)
Erfaren (5)
Innovativ (5)
Modern (5)
Tydlig (5)
Önskvärd (5)

Unika produkter
Ett växande rederi
En öppen arbetsmiljö
En driven person
En dynamisk miljö
En initiativrik affärsman
Kontinuerlig coaching
En kreativ arbetsmiljö
Ett stimulerande arbete
En utmanande tjänst
Utåtriktad (person)
Erfarna anläggningsarbetare
Innovativa läkemedel
Moderna lokaler
Tydlig i din kommunikation
Önskvärda kvalifikationer

(Frekvens i parentes)

Mina iakttagelser från annonsmaterialet stödjer Gunnel Källgrens (1979:142) konstaterande

att det oftast förekommer många värdeord i en och samma annons. I själva verket bildar de

värdeladdade adjektiven ofta långa kedjor och skapar således en stark positiv stämning:

15. Produkter som [...] ger bättre effekt än traditionella metoder. Från dessa unika och

miljöanpassande produkter har vi utvecklat ett komplett städsystem (nr 49).

16. Bolaget är relativt ungt med en öppen, kreativ och dynamisk arbetsmiljö (nr 46).

17. Du får arbeta i en kreativ miljö med en hög ambition och stark drivkraft (nr 6).

18. Vi erbjuder spännande och utmanande arbete i internationell miljö (nr 1).

19. Davines är ett av Europas snabbast växande varumärken och nyskapande företag. Davines

vision är att vara det mest igenkända italienska hårvårdsmärket i världen (nr 63).

De adjektiv som väcker mest känslor eller värderingar hos läsaren av platsannonserna är

adjektiven med stor positiv värdeladdning eller speciellt stark intensitet. I tabell 3 har jag

tagit upp de adjektiv i materialet som är sällsynta men som omfattar en hög grad av

emotivitet eller värdering. De är starka värdeord som kraftigt bidrar till annonsens

suggestiva karaktär.
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Tabell 3. Adjektiv med speciellt stor positiv värdeladdning i annonsmaterialet.

Adjektiv Exempel på användning

Attraktiv
Brinnande
Entusiastisk
Exklusiv
Fantastisk
Glad
Hungrig
Härlig
Perfekt
Rolig
Trendig
Trevlig
Trivsam
Utomordentlig

Attraktiva stadsdelar med ny verksamhet
Brinnande intresse för utvecklingsfrågor, ett brinnande intresse för bemanningsbranschen
Entusiastisk personal
Exklusivt mode
En fantastisk utveckling ekonomiskt
Ett glatt humör, vårt glada team
Hungriga medarbetare, hungrig på att göra affärer
Härliga möjligheter till friluftsliv
Perfekta tidtabeller
Många roliga aktiviteter, ett roligt ekonomjobb i transportbranschen
Trendigt mode
Trevliga lokaler, är du [...] trevlig så...
Trivsamma lokaler, en trivsam miljö
Utomordentliga kunskaper i engelska

Många av ovanstående adjektiv har en större roll som stämningsskapande och värderande

element än som informationsförmedlande, nödvändiga ord. Speciellt adjektivattributen

attraktiv och brinnande har lagts till endast för att stärka den positiva uppfattningen hos

läsaren. Samma information skulle förmedlas även om man lämnade bort attributen:

stadsdelar med ny verksamhet eller intresse för utvecklingsfrågor. De övriga adjektiven

skulle ha kunnat ersättas med mindre laddade och mer informativa adjektiv. Företagen har

ändå valt dessa adjektiv utav alla andra möjliga ord för att uttrycka en viss känslo- eller

värdeladdning. Adjektiven med starkast intensitet i hela annonsmaterialet är fantastisk och

härlig. Samma information skulle kunnat förmedlas genom adjektiv med svagare intensitet,

till exempel positiv (ex. 20) eller god (ex. 21).

20. Hogia Lön har under många år haft en fantastisk utveckling ekonomiskt och mycket nöjda

kunder (nr 87).

21. Kommunen och dess läge ger härliga möjligheter till friluftsliv, bad och fiske i Östersjön.

Bra småbåtshamnar, sportanläggningar, ridskola och ett unikt cykelvägnät finns också att

tillgå. Välutbyggda gymnasieskolor finns i grannkommunen Nyköping (nr 44).

Eftersom annonserna där de två ovanstående adjektiven förekommer endast innehåller en

genomsnittlig andel av adjektiv, 7,6 8,5 procent, som för det mesta består av neutrala eller

mindre positiv laddade adjektiv, är användningen av dessa adjektiv uppseendeväckande.

Textstycket där adjektivet härlig förekommer är exceptionellt också på ett annat sätt bland
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annonserna för stycket koncentrerar sig på att skildra och marknadsföra kommunen där

företaget är verksamt. Meningarna liknar kraftigt suggestivt reklamspråk.

Även om det finns en ansenlig mängd positivt laddade adjektiv i platsannonserna varierar

styrkan av värdeladdningen och intensiteten stort mellan adjektiven. De flesta adjektiv är

försiktigt positiva och adjektiven med mycket stark intensitet är fåtaliga. Man får ett intryck

av dold reklam som inte värderar företagen på ett för synligt sätt men som ändå försöker

påverka läsarnas uppfattningar positivt.

4.3.2 Neutrala adjektiv

Endast tio av de 40 mest frekventa adjektiven eller adjektiviska participen i

annonsmaterialet visar oftast inte något slags emotiv laddning och dem kategoriserar jag

som neutrala: teknisk, mer, svensk, ytterlig, olik, motsvarande, intresserad, nordisk, facklig

och privatägd. Ifall det står i platsannonsen teknisk systemförsäljning, mer information,

svenska kronor, ytterligare information, olika aktiviteter, motsvarande arbete, ”Är du

intresserad?”, den nordiska försäljningschefen, facklig representant eller ett privatägt

konsultföretag, är det fråga om uttryck med informativt sakinnehåll.

De adjektiv i annonsmaterialet som i lägsta grad innehåller någon positiv eller negativ

värdeladdning är adjektiv med en fackspråklig karaktär. En sammanfattning av de mest

neutrala, fackspråkliga adjektiven och adjektiviska participen presenteras i tabell 4.

Adjektiven har en mycket låg frekvens och förekommer endast en till tre gånger i

materialet.
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Tabell 4. Neutrala, fackspråkliga adjektiv i annonsmaterialet.

Adjektiv Exempel på användning

Administrativ
Affärsjuridisk
Affärsstrategisk
Alpin
Börsrättslig
Emballerad
Energirelaterad
Farmaceutisk
Implanterbar
Inflammatorisk
Integrerad
Kardiologisk
Landstingskommunal
Livscykelbaserad
Metallbaserad
Objektorienterad
Plåtbearbetande
Prefabricerad
Snabbstålsmetallurgisk

Administrativa programvaror
Affärsjuridiskt arbete
Affärsstrategiska frågor
Alpina kvalitetshandskar
Börsrättsliga frågeställningar
Emballerade konsumentprodukter
Energirelaterade tjänster och energilösningar
Våra farmaceutiska tjänster
Implanterbara pacemakers, defibrillatorer med tillhörande elektroder
Inflammatorisk smärta
Integrerade systemlösningar
Kardiologiska mätsystem
Landstingskommunal ekonomistyrning
Livscykelbaserad tjänsteportfölj
Metallbaserade koncept för byggsektorn och verkstadsindustrin
Objektorienterad analys
Plåtbearbetande verkstadsindustri
Prefabricerade betongelement
Snabbståls- och pulvermetallurgiska produkter

Lennart Hellspong och Per Ledin (1997:65 71) har iakttagit att verbalsubstantiv,

specialiserade termer och passivuttryck gör platsannonstexten opersonlig och tung, vilket är

typiskt  för  fackspråket.  Däremot  konstaterar  de  att  adjektiv  inte  är  vanliga  element  i

officiella platsannonser eftersom de är värdeladdade ord som bryter mot principen om en

opersonlig, officiell texttyp. Mina iakttagelser visar ändå att den fackspråkliga, informativa

karaktären hos platsannonserna ibland syns mycket tydligt också i valet av adjektiv. Alla

adjektiv är inte värdeladdade utan platsannonserna innehåller också neutrala, till och med

särskilt fackspråkliga adjektiv.

Fackspråkliga adjektiv förekommer speciellt i annonser skrivna av högspecialiserade

företag, såsom medicin- eller medicintekniska företag. Många adjektiv i deras annonser är

starkt informativa. Även om dessa fackspråkliga adjektiv är neutrala till sin natur, skapar de

tillsammans en bild av ett professionellt företag med stor expertis vilket i sin tur är en

positiv kvalitet. Neutrala adjektiv kan således ha en positiv effekt. Det kommer fram i

exempel 22 24.

22. Vår utvecklingsavdelning ansvarar för utveckling av implanterbara pacemakers,

defibrillatorer med tillhörande elektroder, programmeringsutrustning och tillbehör [...] vår
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verksamhet, som bedrivs i gränslandet mellan teknik och medicin, är processorienterad och

genomsyras av kvalitetstänkande och ständiga förbättringar (nr 51).

23. Biolipox är ett forskningsintensivt läkemedelsbolag som fokuserar på att utveckla nya,

effektiva läkemedel för behandling av inflammatoriska sjukdomar, framför allt

inflammatorisk smärta (nr 46).

24. Till vår utvecklingsenhet Recording Systems söker vi en mjukvaruarkitekt för

medicintekniska produkter inom området kardiologiska mätsystem för elektrofysiologi och

hemodynamik (nr 45).

Många av de fackspråkliga och andra neutrala adjektivuttrycken förekommer som

adjektiviska particip, främst som perfektparticip. Ofta förekommande efterled är till

exempel -orienterad och -baserad:

– objektorienterad analys, en resultatorienterad problemlösare, marknadsorienterad

utbildning, processorienterad verksamhet, lönsamhets- och affärsorienterad

(person), kundorienterade koncept, verksamhetsorienterad koncerncontroller

– livscykelbaserade tjänsteportfölj, Internetbaserad katalog, metallbaserade koncept

Själva efterleden -orienterad och -baserad hänvisar till informativt och neutralt sakinnehåll

men förleden bestämmer om orden egentligen får en neutral betydelse. Till exempel

kundorienterad och lönsamhetsorienterad är  mer  laddade  adjektiviska  particip  än

objektorienterad eller processorienterad. De sistnämnda syftar på rationella och

funktionella egenskaper medan till exempel kundorienterad berättar både om verksamhet

och företagets uppskattande inställning till kunden. Ett sådant adjektiv kan inte anses som

helt neutralt.

I annonsmaterialet finns det fler neutrala adjektiv också utanför listan över de 40 mest

frekventa adjektiven. Bland de neutrala, medelfrekventa adjektiv som förekommer nio eller

åtta gånger (frekvens i parentes) är följande: befintlig (9), lokal (9), sen (9), södra (9), tidig

(9), ekonomisk (8), sista (8), skriftlig (8), övergripande (8) och övrig (8). Adjektiven

används neutralt till exempel i följande sammanhang: befintliga kunder, det lokala

näringslivet, senaste affärsåret, södra Sverige, tidigare arbetsgivare, ekonomiska analyser,
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sista ansökningsdag, din skriftliga ansökan, ditt övergripande mål och övriga frågor.

Adjektiven akademisk och noterad/börsnoterad förekommer också åtta gånger i materialet

men de ligger på gränsen mellan värderande och icke-värderande uttryck. Akademisk

utbildning eller den börsnoterade koncernen kan inte anses vara helt neutrala uttryck men

de är inte heller lika laddade som de tydligt positivt laddade adjektiven i materialet.

Adjektivet södra hör till den grupp av neutrala adjektiv som uttrycker belägenhet

tillsammans med andra väderstrecksangivande adjektiv som nordvästra, norra, västra och

östra.

4.3.3 Negativt laddade adjektiv

I  det  följande  har  jag  satt  in  i  tabellen  alla  de  adjektiv  som  har  negativ  klang  i

annonsmaterialet. De är adjektiv som i viss mån väcker antingen negativa känslor eller

negativa värderingar hos läsaren. Negativt laddade adjektiv är ändå ytterst sällsynta i

materialet och de flesta förekommer endast en gång.

Tabell 5. Adjektiv med negativ klang i annonsmaterialet.

Adjektiv Exempel på användning

Fuktskadad
Hård
Kaotisk
Komplex
Nedlagd
Pressad
Sluten
Svår
Säkerhetskritisk
Tung

Fukt- och mögelskadade byggnader
Hårt arbete
En stundtals kaotisk miljö
Komplexa systemlösningar, komplexa situationer, komplexa problem
Nedlagda försvarsfastigheter
En pressad och informell miljö
Den slutna vården
Svåra problem
Säkerhetskritiska applikationer
Den tunga trafiken, den tunga yrkestrafiken

Den grundläggande naturen i de ovan listade adjektiven omfattar en negativ valör men i de

kontexter där adjektiven förekommer fungerar de främst som förklaring eller motivering till

företagets gynnsamma verksamhet. Det vill säga att företagen ofta kontrasterar sin

verksamhet mot dessa negativa uttryck. Företaget kan hitta lösningar på svåra eller

komplexa problem för att uppfylla kundens behov, det kan minska hälsoriskerna genom att
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utreda fukt- och mögelskadade byggnader eller utveckla nedlagda fastigheter till nya,

attraktiva stadsdelar:

25. Du skall även ha lång och väldokumenterad erfarenhet av att leda och driva arbete med att ta

fram arkitektur för komplexa systemlösningar [...] Du har god initiativförmåga och stort

intresse för problemlösning och förmåga att se helhetslösningar i komplexa situationer (nr

45).

26. En god konsult strävar alltid efter verkliga och mätbara resultat i uppdragen, det vill säga att

förändra klientens värld. Detta kräver stark vilja och lust att ständigt lära sig mer för att

finna lösningen på komplexa och svåra problem (nr 85).

27. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med verifiering av säkerhetskritiska

applikationer, RUP och JAVA, är detta en merit (nr 51).

28. Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som arbetar med att minska hälsorisker. [...] Vi

behöver nu anställa ytterligare sex stycken byggnadsmiljötekniker som skall arbeta med

utredningar av fukt- och mögelskadade byggnader (nr 64).

29. Vasallen AB är ett statligt bolag med uppdrag att omvandla och utveckla nedlagda

försvarsfastigheter till attraktiva stadsdelar med ny verksamhet (nr 81).

I exempel 30 används adjektivet hård som till sin natur kan vara negativt laddat som ett

positivt uttryck. Med hårt arbete hänvisas till krävande och kanske spännande

arbetsuppgifter. Samtidigt skapar det en föreställning om att arbetet i företaget utförs i högt

tempo och att företaget är en progressiv organisation. Ett positivt intryck förstärks med det

starkt positiva adjektivet rolig.

30. Du kommer att ingå i ett team som varvar hårt arbete med många roliga aktiviteter (nr 22).

I vissa fall ingår det negativt laddade adjektivet i själva verket i relativt neutrala fraser. Den

tunga yrkestrafiken eller den slutna vården kan väcka vissa associationer hos läsaren men

dessa adjektiv fungerar snarare som neutrala, konkret beskrivande uttryck. Till exempel det

fasta uttrycket tunga trafiken hänvisar till tunga fordon och tung frakt som motsats till

personbilstrafiken (ex. 31). Det är inte något nedsättande eller negativt uttryck.
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31. Inom OKQ8 finns även International Diesel Service ”IDS” som är ett koncept speciellt

anpassat för den tunga yrkestrafiken, med över 100 dieselanläggningar i Sverige och

ytterligare drygt 750 ute i Europa (nr 31).

32. Vår strategi är att riva de murar som funnits mellan olika vårdformer, och du skall som

klinikapotekare kunna göra läkemedelsgenomgångar inom såväl den slutna som öppna

vården (vårdcentraler) och kommunala äldreboenden (nr 6).

De två adjektiv i annonsmaterialet som väcker mest negativa känslor eller obekväma tankar

hos mig som läsare är adjektiven kaotisk och pressad. De båda används i samband med

substantivet miljö för att beskriva arbetsomgivningen: hurdan den är eller kan vara. En

kaotisk miljö eller en pressad miljö ger inte ett intryck av en attraktiv arbetsplats. Snarare får

läsaren en uppfattning att det är ett företag som inte har full kontroll över sin verksamhet

och händelser i omgivningen:

33. Du måste kunna fungera i en stundtals kaotisk miljö och se möjligheter istället för hinder (nr

28).

34. Vi förväntar oss [...] att du fungerar bra i en pressad och informell miljö (nr 69).

Å ena sidan medger företaget således att dess verksamhet inte alltid styrs av välplanerade

strategier eller åtgärder utan den presumtiva sökanden skall anpassa sig till en hektisk

arbetskultur. Å andra sidan mildras det negativa intrycket av de övriga attributen i

nominalfraserna, en stundtals kaotisk miljö och en pressad och informell miljö.

Arbetsmiljön är kaotisk endast ibland och en stressad miljö underlättas av de informella

kontakterna mellan medarbetarna. Det finns också en viss likhet mellan de ovan behandlade

uttrycken och uttrycken stresstålig och högt tempo som förekommer i materialet fler gånger.

Kvalifikationskravet på sökanden ”att vara stresstålig” eller högt arbetstempo berättar

också om en pressad arbetsmiljö. De sistnämnda uttrycken klär samma tanke endast i

vackrare ord. Vissa sökande uppfattar kanske en dynamisk och hektisk arbetsmiljö som

spännande och eftersträvansvärd.
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4.4 Adjektivfrekvens och emotivitet jämfört med andra texttyper

Jag fortsätter analysen med att jämföra mina resultat om de mest frekventa adjektiven och

deras emotivitet i platsannonser med Marianne Nordmans (1992) resultat om de mest

frekventa adjektiven i facktexter och Gertrud Petterssons (1974) resultat om de mest

frekventa adjektiven i reklamtexter. Analysen syftar till att utreda vilka samband eller

skillnader det finns mellan platsannonserna och de närmast besläktade texttyperna angående

adjektivfrekvens och värdeladdning.

Jag börjar med jämförelsen mellan platsannonserna och fackspråket. Som

jämförelsematerial använder jag Marianne Nordmans (1992:119–123) välkända studie över

svenskt fackspråk och hennes resultat beträffande de mest frekventa adjektiven. Nordmans

materialkorpus är mycket omfattande: den innehåller sammanlagt ca 45 000 ord från sex

olika fackområden. Eftersom materialet är ett mycket representativt urval av fackspråket i

sin helhet kan jag på grund av hennes resultat försöka dra allmänna slutsatser om

adjektivfrekvensen i facktexter. Nordman anger adjektivens placeringar från ett till tio inom

sex olika fackområden, utan antalet förekomster. På grund av dessa frekvenslistor har jag

beräknat ett frekvensindex som är ett medelvärde av adjektivets placeringar hos de sex olika

fackområdena. Placeringarna räknas från tio till ett så att det mest frekventa adjektivet får

värdet 10 och adjektivet som står på tionde plats får värdet 1. Medelvärdet multipliceras

med en koefficient motsvarande antalet fackområden där adjektivet förekommer bland de

tio mest frekventa adjektiven. Ifall adjektivet är mest frekvent på alla fackområden får det

indexvärdet 60, (10+10+10+10+10+10)/6*6. Enligt det beräknade indexet har jag placerat

de tio mest frekventa adjektiven i facktexter på frekvenslistan.

Min avsikt har varit att ta med de tio mest frekventa adjektiven hos båda texttyperna men

eftersom det tionde och elfte adjektivet i platsannonser har lika många förekomster, samma

frekvens 26, delar de tionde plats.
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Tabell 6. Adjektivfrekvensen i platsannonser jämfört med facktexter.

Adjektivfrekvensen i
platsannonser

Frekvens      Adjektivfrekvensen i
facktexter (Nordman)

Index
(max 60)

1. Stor (*)
2. God
3. Ny (*)
4. Ledande
5. Välkommen
6. Hög (*)
6. Internationell
6. Personlig
9. Teknisk
10. Hel
10. Mer

95
90
43
37
34
29

28
26

1. Olik
2. Stor (*)
3. Liten
4. Ny (*)
5. Hög (*)
6. Särskild
7. Bra
8. Ekonomisk
9. Direkt
10. Fast

52,0
32,5
25,8
17,3
11,3
9,0
5,0
4,0
3,7
3,3

(*) Finns också på jämförelselistan

Som man ser i tabell 6 finns det tre adjektiv som hör till de tio mest frekventa adjektiven

både i platsannonser och facktexter: stor, ny och hög. Dessa adjektiv har också en likadan

ordning jämfört med varandra på båda listorna. Listan över platsannonserna leds av

adjektivet stor och det är det näst vanligaste adjektivet i facktexterna medan adjektivet olik

som leder frekvenslistan över facktexterna inte alls förekommer bland de tio mest frekventa

adjektiven i platsannonserna.

När man jämför de förekommande adjektiven på skalan av emotivitet, märker man att de

flesta av de mest frekventa adjektiven i platsannonserna är positivt laddade, medan de mest

frekventa adjektiven i facktexterna för det mesta är neutrala. Bland de tio mest frekventa

adjektiven i mina resultat finns sju positivt laddade adjektiv: stor, god, ny, ledande,

välkommen, internationell och hög. De sju vanligaste adjektiven är alla positivt laddade.

Bland de tio mest frekventa adjektiven i Nordmans resultat finns det däremot endast fyra

positivt laddade adjektiv: stor, ny, hög och bra. På listan över platsannonserna är de övriga

adjektiven neutrala: personlig, teknisk, hel, mer. Adjektiven personlig, hel och mer kan

visserligen i vissa kontexter fungera som positiva uttryck. På listan över fackspråket är

hälften av adjektiven neutrala, olik, särskild, ekonomisk, direkt, fast, och adjektivet liten kan

till och med anses vara negativt laddat i jämförelse med adjektivet stor.

Problemet med att analysera emotiviteten hos fackspråkliga adjektiv är att Nordman inte ger

några exempel på adjektivens användning i en egentlig kontext. Den uppfattning som man
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ändå får med hjälp av frekvenslistan är att de vanligaste adjektiven i platsannonserna oftare

är positivt laddade än de mest frekventa adjektiven i facktexterna.

Jag fortsätter med att jämföra adjektivfrekvensen och adjektivens emotivitet med en annan

viktig närbesläktad texttyp. Gertrud Petterssons (1974:146) resultat omfattar listor på

adjektivfrekvensen inom reklamspråket. Hon har studerat annonser för bilreklam och

hygienvaror från 1950-talet till slutet av 1960-talet. Båda annonstyperna har hon analyserat

vid tre olika år: 1951, 1959 och 1967. Det blir således sammanlagt sex olika listor över de

mest frekventa adjektiven. Jag behandlar Petterssons resultat i princip i likhet med

indexberäkningen vid olika fackområden i tabell 6 ovan.

Listorna över båda annonstyperna innehåller för det mesta sina egna specialiserade adjektiv

som används som argumentation på det enskilda reklamområdet i fråga. Därför föredrar jag

att båda annonstyperna behandlas separat så att både bilannonserna och

hygienvaruannonserna får sitt eget frekvensindex. Två olika reklamområden räcker inte ifall

man försöker dra några allmänna slutsatser om reklamspråket utan man borde ha fler listor

över olika varutyper. Vid indexberäkningen tar jag med endast de nio mest frekventa

adjektiven eftersom Pettersson anger adjektivens placeringar från ett till nio, utan antalet

förekomster. Först räknar jag ett medelvärde av adjektivets placeringar på frekvenslistorna

som jag multiplicerar med en faktor som bestäms på basis av antalet frekvenslistor där

adjektivet förekommer. Maximumvärdet blir 27, (9+9+9)/3*3.

Tabell 7. Adjektivfrekvensen i platsannonser jämfört med bilreklam.

Adjektivfrekvensen i
platsannonser

Frekvens      Adjektivfrekvensen i
bilreklam (1951 1967),
Pettersson

Index
(max 27)

1. Stor (*)
2. God (*)
3. Ny (*)
4. Ledande
5. Välkommen
6. Hög (*)
6. Internationell
6. Personlig
9. Teknisk

95
90
43
37
34
29

28

1. Stor (*)
2. Ny (*)
3. God (*)
4. Elegant
5. Låg
6. Hög (*)
7. Bekväm
7. Rymlig
9. Snabb

25,0
24,0
20,0
11,0
10,0
9,0
4,0

3,3

(*) Finns också på jämförelselistan
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Som man ser i tabell 7 finns det tydliga likheter mellan de mest frekventa adjektiven i

platsannonser och annonser för bilreklam. Adjektiven stor, god och ny är i ledande position

på båda frekvenslistorna. Adjektivet stor är mest frekvent både i platsannonser och i

bilreklam. Det finns ändå en större skillnad i frekvensen mellan de tre mest frekventa

adjektiven i platsannonserna än de tre i topp i bilreklamerna. Adjektiven stor och god

dominerar över adjektivet ny i platsannonser medan de tre adjektiven stor, ny och god alla

förekommer nästan lika ofta i bilreklam. Adjektivet hög förekommer också ganska ofta och

finns på sjätte plats på båda listorna.

De mest frekventa adjektiven i bilreklam är starkt positivt laddade: stor, ny, god, elegant,

hög, bekväm, rymlig och snabb värderar egenskaperna hos referenten på ett positivt sätt. Det

är möjligt att adjektivet låg också syftar på positiva egenskaper, till exempel lägre

bensinkonsumtion, men en pålitligare analys skulle kräva exempel på adjektivkontext.

Enligt mina resultat omfattar de sju mest frekventa adjektiven i platsannonser också positiv

laddning men de saknar en del av den intensitet som till exempel adjektivet elegant har  i

bilreklam.

Tabell 8. Adjektivfrekvensen i platsannonser jämfört med hygienvaruannonser.

Adjektivfrekvensen i
platsannonser

Frekvens      Adjektivfrekvensen i
hygienvaruannonser
(1951 1967), Pettersson

Index
(max 27)

1. Stor
2. God
3. Ny (*)
4. Ledande
5. Välkommen
6. Hög
6. Internationell
6. Personlig
9. Teknisk

95
90
43
37
34
29

28

1. Mjuk
2. Ny (*)
3. Vacker
4. Frisk
5. Ren
6. Torr
7. Naturlig
8. Smidig
9. Mild

26,0
23,0
19,0
17,0
17,0
6,0
5,3
3,3
2,7

(*) Finns också på jämförelselistan

När man jämför de vanligaste adjektiven i platsannonser med hygienvaruannonser märker

man att likheterna inte är lika tydliga som med bilreklam. Det finns endast ett gemensamt

adjektiv på listorna, adjektivet ny. I platsannonserna finns det på tredje plats och i

hygienvaruannonserna på andra plats.
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När man jämför adjektivens emotivitet märker man detsamma som redan kom fram med

bilannonserna att åtminstone åtta av nio adjektiv är positivt laddade: mjuk, ny, vacker, frisk,

ren, naturlig, smidig och mild. Adjektivet torr har inte någon positiv laddning i sig men jag

antar att det fungerar som motivering till hygienvarans bruksändamål och effektivitet:

produkten kan till exempel kämpa mot torr hud. Kanske används det i likhet med några

negativt laddade adjektiv i platsannonserna, till exempel komplex och svår, som motiverar

företagets gynnsamma verksamhet (se tabell 5). Också i detta fall skulle en pålitligare

analys kräva exempel på adjektivkontext.

Adjektiven i hygienvaruannonser visar ändå en mycket stark värdeladdning mot referenten.

De beskrivande adjektiven ledande och internationell i platsannonser väcker inte lika starka

känslor för företaget som till exempel adjektiven mjuk, smidig och mild väcker för

hygienprodukten. Adjektivet vacker omfattar en stor intensitet som inte påträffas hos de

vanligaste adjektiven i platsannonserna.

Som sammanfattning av adjektivfrekvensen och adjektivens emotivitet i platsannonserna

jämfört med fackspråket och reklamspråket konstaterar jag att platsannonserna tenderar att

ha likheter både med det mer neutrala fackspråket och det mer suggestiva reklamspråket. I

mitt annonsmaterial innehåller de mest frekventa adjektiven många positivt laddade adjektiv

vilket är karakteristiskt för reklamspråket, men också neutrala adjektiv vilket är ett typiskt

drag för fackspråket.

Speciellt vanliga adjektiv i alla dessa närbesläktade texttyper tycks vara stor, god, hög och

framför allt adjektivet ny. Det är det enda adjektiv som förekommer bland de fyra mest

frekventa adjektiven på alla frekvenslistor. Också adjektivet stor är högfrekvent för det är

det vanligaste adjektivet i platsannonser och i bilreklam, finns på andra plats i facktexter

men finns inte alls bland de mest frekventa adjektiven i hygienvaruannonser.

Min analys av adjektivfrekvensen och adjektivens emotivitet i dessa texttyper kan ändå inte

anses vara heltäckande utan den har vissa svagheter. Nordmans och Petterssons definition
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på vad som är ett adjektiv stämmer inte helt med min uppfattning. Petterssons undersökning

är också relativt gammal vilket minskar jämförbarheten av resultaten.

4.5 Adjektiven som imagefaktorer

4.5.1 Adjektiven relaterade till företaget

I detta kapitel analyserar jag hurdana egenskaper hos företaget adjektiven i platsannonserna

lyfter fram och betonar. Jag tar reda på hurdant intryck av företaget de adjektiv som direkt

syftar på företaget och dess verksamhet ger oss läsare. Med andra ord studerar jag hurdan

profil adjektiven förmedlar om företaget eller vilka som är primära egenskaper i företagets

önskade image som förmedlas genom adjektiven.

De adjektiv som syftar på företaget genom innehållskomponenterna företagspresentation

eller tjänstebeskrivning i annonsmaterialet verkar ha vissa likheter med varandra. De bildar

grupper av adjektiv som syftar på samma slags egenskaper hos företagen. Dessa högt

uppskattade attribut kallas för imagefaktorer. Jag baserar min analys på Ahti Taponens

(1970:23 24) klassificering av imagefaktorerna där han skiljer mellan sju grupper av

primära egenskaper: faktorer som uttrycker kraft, aktivitet-modernitet, tradition,

rationalitet, ändamålsenlighet, individualitet och specialisering. Innehållet i varje kategori

beskrivs närmare i samband med analysen.

Innan jag delar in adjektiven i annonsmaterialet i olika kategorier av de imagefaktorer som

de representerar, presenterar jag en översikt över de mest frekventa adjektiven i

annonsmaterialet som direkt syftar på företaget och dess verksamhet. Jag räknar samman de

adjektiv som presenterar själva företaget eller den tjänst som företaget har att erbjuda. De

mest frekventa adjektiven som syftar på företaget presenteras i figur 11.
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De mest frekventa adjektiven som syftar på företaget
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Figur 11. De mest frekventa adjektiven som syftar på företaget.

Den ledande positionen i företags- och tjänstebeskrivningen ägs odiskutabelt av adjektivet

stor med en frekvens på 58. Företagen beskriver sig själva till exempel med uttrycken ett av

världens största företag inom IT, Europas största leverantör av profilbroschyrer, världens

första och största tillverkare av kylutrustning, en av Sveriges största mötes- och

nöjesetablissemang, Sveriges största bensinbolag och en av Nordens största

byggvaruhuskedjor. I företagspresentationen förekommer adjektivet stor ofta  i

superlativform.

Det näst vanligaste adjektivet är ledande med frekvens 29. Följande och många

motsvarande uttryck kan påträffas i annonserna: Finlands ledande handelskoncern, ett av

Europas ledande företag för tillverkning av lidningstråd till elektriska motorer, en av

landets ledande hustillverkare, världens ledande tillverkare, marknadsledande bank i Skara

och Sveriges ledande leverantör av system för personal- och löneadministration.

Adjektiven ny, hel, internationell och svensk förekommer också fler än 20 gånger i samband

med företagspresentationen och tjänstebeskrivningen i annonsmaterialet. Företagen skriver

till exempel om en ny butik, ett nytt varuhus, verksamhet över hela världen, över 70 butiker
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i hela landet, bolagets internationella expertis, en dynamisk miljö med internationell prägel,

det ledande svenska konsultföretaget inom Executive Search och vår första svenska bygg-

och trädgårdsmarknad.

Bland de tio adjektiven i topp finns det ytterligare följande adjektiv som tätt följer varandra

med en frekvens mindre än 20: egen, god, olik och spännande. Adjektiven syftar på

företaget och dess verksamhet till exempel på följande sätt: egna säljorganisationer, egen

utveckling och tillverkning av salongsinredning, goda utvecklings- och karriärmöjligheter,

bättre resultat, en rad olika segment, olika specialtjänster och ett spännande arbete, en

spännande arbetsplats.

4.5.1.1 Kraftfaktorer

Översikten över de vanligaste adjektiven relaterade till företaget avslöjar endast en bråkdel

av de egenskaper som företagen prioriterar när de beskriver sig och sin verksamhet i

företagspresentationen eller tjänstebeskrivningen. För att blotta hela omfånget av

imageskapande adjektiv behövs en mer omfattande utredning. Det krävs en indelning av

adjektiven i olika kategorier av imagefaktorerna. Först behandlar jag de adjektiv som syftar

på kraftfaktorerna i annonsmaterialet.
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Tabell 9. Adjektiven relaterade till imagefaktor 1: kraft.

Adjektiv Exempel på användning  Adjektiv Exempel på användning

Betydande
Bred
Etablerad
Främsta
Fullständig
Global
Hel
Heltäckande

Internationell
Komplett
Känd
Ledande
Marknads-
ledande
Nationell
Noterad

Oändlig

En betydande marknad
Vårt breda produktregister
Etablerad på 15 platser
En av Europas främsta leverantörer
Fullständiga pensionslösningar
En global verksamhet
Hela världen
En heltäckande
affärssystemsintegratör
Den internationella mediekoncernen
Ett komplett program av komponenter
Kända mediebolag
Ett av Nordens ledande byggföretag
Marknadsledande bank

Nationell dagligvaruhandel
Noterad på Stockholmsbörsens O-
lista
Oändlig variation av design

Representerad
Rikstäckande

Solid
Stabil
Stark

Statlig
Stor

Tillförlitlig
Trygg
Utländsk
Väletablerad
Välkonsoliderad
Världsledande

Världs-
omspännande

Representerad i 58 länder
Ett rikstäckande
återförsäljarnät
Ett solitt företag
En finansiellt stabil position
Ett av branschens starkaste
företag
Ett statligt bolag
Världens största tillverkare av
kylutrustning
Tillförlitliga underlag
Trygg läkemedelsanvändning
Utländska ägare
En väletablerad distributör
Ett välkonsoliderat företag
Världsledande inom
automation
En världsomspännande
industrikoncern

Adjektiven i tabell 9 representerar de adjektiv i annonsmaterialet som uttrycker företagens

kraft på olika sätt. Kraftfaktorerna omfattar olika egenskaper kring att vara en kraftfull

organisation: storlek, resurser, välkändhet och pålitlighet.

Kraftfaktorerna är de absolut mest använda imagefaktorer som adjektiven uttrycker i

platsannonserna. Genom adjektivbruket framhäver företagen att de är stora och mäktiga.

Storleken, kraften och stabiliteten uttrycks med adjektiven betydande, etablerad, främst,

ledande, marknadsledande, solid, stabil, stark, statlig, stor, väletablerad, välkonsoliderad

och världsledande. Företagen betonar också att de är verksamma i stora regioner och

utomlands: de är globala, internationella, nationella, rikstäckande och världsomspännande

samt har verksamhet över hela världen eller är representerade i många länder. Man sätter

vikt vid välkändheten med adjektiven känd/välkänd och noterad/börsnoterad. Ett stort

företag har också stor volym på verksamheten och det kan erbjuda ett brett, fullständigt,

heltäckande, komplett eller oändligt utbud av produkter och service. Ett stort företag kan

också understryka att det är ett tillförlitligt eller tryggt alternativ.

Jag anser att adjektiven framgångsrik och framstående också skulle kunna ingå i de här

imagefaktorerna. De används ofta i samband med de adjektiv som syftar på kraftfaktorerna:
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35. Vi har levererat över 3 000 framgångsrika affärssystemprojekt för många av världens mest

framstående företag  och  är  en global allianspartner till SAP, Agresso, Baan och

Oracle/Peoplesoft (nr 17).

Den stora mängden av kraftbetonade adjektiv i platsannonserna verkar stämma med Ahti

Taponens (1970:26) konstaterande att kraftfaktorerna skapar basen för företagsimagen

nästan hos alla företag. Det syns kraftigt i valet av adjektiv i annonserna.

Företagspresentationen inleder oftast hela annonsen och det är oftast om kraftfaktorerna

som läsaren allra först får läsa i annonsen:

36. Somfy SA är en internationell koncern med verksamhet i över 50 länder och i samtliga

världsdelar. Somfy är världsledande inom automation och motorisering av produkter [...] (nr

24).

37. Skaltek startade i en källare 1973 med en kompromisslös företagsfilosofi och är idag ett

globalt väletablerat och solitt AAA klassificerat företag [...] (nr 84).

4.5.1.2 Aktivitets-modernitetsfaktorer

Tabell 10. Adjektiven relaterade till imagefaktor 2: aktivitet-modernitet.

Adjektiv Exempel på användning  Adjektiv Exempel på användning

Aktiv
Dynamisk
Expansiv
Fantastisk
Framtida
Genomgripande
Gynnsam
Kraftig
Modern
Ny
Nybildad
Nyskapande

Aktiv försäljning
En dynamisk arbetsmiljö
Ett expansivt företag
En fantastisk utveckling ekonomiskt
Framtida utvecklingsmöjligheter
Genomgripande utveckling
En gynnsam utveckling
En kraftig tillväxt
Moderna lokaler
Nya läkemedel
En nybildad grupp
Ett nyskapande företag

Nystartad
Nytänkande
Pågående
Rejäl
Snabbrörlig
Ständig
Trendig
Ung
Utvecklings-
inriktad
Växande
Ökande

Ett nystartat bolag
Ett nytänkande företag
Pågående infrastruktursatsningar
En rejäl utveckling
En snabbrörlig organisation
Ständig förändring
Trendigt mode
Bolaget är relativt ungt
Ett utvecklingsinriktat team

En växande del av verksamheten
En ökande försäljning
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Adjektiven i tabell 10 representerar de adjektiv i annonsmaterialet som uttrycker företagens

moderna och progressiva karaktär. Gruppen av aktivitets-modernitetsfaktorerna innehåller

de adjektiv som syftar på tillväxt, aktivitet, utveckling eller modernitet.

Tillväxten betonas med adjektivattributen expansiv, kraftig, växande och ökande.

Adjektiven aktiv, dynamisk, pågående, snabbrörlig och framtida uttrycker aktivitet och

progressiv verksamhet. Adjektivet ständig används ofta för att hänvisa till kontinuerlig

utveckling och på så sätt en aktiv karaktär. För att bestämma och förstärka de adjektiv som

syftar på utvecklingen används adjektiven fantastisk, genomgripande, gynnsam och rejäl.

Om företaget är särskilt utvecklingsinriktat beskriver det sig självt som nyskapande,

nytänkande eller utvecklingsinriktat. Företagen understryker också egenskaperna modern,

ny, nybildad, nystartad och ung vilka berättar om företagets profil som en modern

organisation. Adjektivet trendig skapar en uppfattning om ett ungdomligt företag.

Adjektiven  som  syftar  på  företagets  aktiva  och  moderna  verksamhet  är  vanliga  i

platsannonserna men oftast förekommer de i samband med adjektiv som syftar på andra

imagefaktorer, till exempel ovannämnda kraftfaktorer. När de adjektiv som ingår i denna

faktorgrupp förekommer, står de nästan aldrig ensamma, utan meningen innehåller ofta

också många andra adjektiv som syftar på samma egenskaper (ex. 38 40).

38. Vår vision är att vara ett närvarande, nyfiket och nytänkande företag. [...] Davines är ett

ungt, spännande och nyskapande företag (nr 63).

39. Bolaget är relativt ungt med en öppen, kreativ och dynamisk arbetsmiljö (nr 46).

40. Götenehus befinner sig i ett expansivt skede med en kraftigt ökande försäljning (nr 10).

4.5.1.3 Traditionsfaktorer

Tabell 11. Adjektiven relaterade till imagefaktor 3: tradition.

Adjektiv Exempel på användning Adjektiv Exempel på användning

150-årig
Gedigen

Det snart 150-åriga Berns Salonger
Ett gediget kunnande

Samlad All sin samlade kunskap
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Tabell 11 innehåller de adjektiv i annonsmaterialet som uttrycker företagens erfarna eller

traditionella karaktär: ålder, traditioner eller erfarenhet.

Adjektiven som syftar på traditionsfaktorerna förekommer mycket sällan i platsannonserna.

Företagen föredrar tydligt de ovannämnda aktivitets-modernitetsfaktorerna framför

traditionsfaktorerna. Medan företagen beskriver sin modernitet och aktivitet med ett flertal

adjektiv uppträder det endast två adjektiv och ett adjektiviskt particip som används för att

hänvisa till erfarenhet och ålder: 150-årig, gedigen och samlad.

41. Det snart 150-åriga Berns Salonger är en av Sveriges största mötes- och nöjesetablissemang

(nr 33).

Det är diskutabelt om de adjektiv som uttrycker företagets ursprung skall klassificeras under

den här gruppen. Annonsmaterialet omfattar många adjektiv som betecknar den region där

företaget har sina rötter: amerikansk, brittisk, dansk, europeisk, fransk, holländsk, italiensk,

nordisk, svensk. Ett företag i annonsmaterialet skiljer sig mycket tydligt från andra företag

med en kraftig emfas på sitt ursprung. De använda adjektiven syftar inte direkt på

traditionsfaktorerna, lång erfarenhet eller ålder hos själva målföretaget, men de förekommer

i nominalfraser som betonar traditionerna och ursprunget (ex. 42).

42. Davines är stolta över sitt italienska ursprung. Italien är, med sina industriella och kulturella

traditioner, känt i världen för sin artistiska känslighet inom mode och design (nr 63).

I annonsmaterialet förekommer adjektivet traditionell en gång men det används som

motsats till traditionsfaktorerna, i betydelsen ’föråldrad’:

43. Produkter som utan att använda rengöringsmedel ger bättre effekt än traditionella metoder

(nr 49).
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4.5.1.4 Rationalitetsfaktorer

Tabell 12. Adjektiven relaterade till imagefaktor 4: rationalitet.

Adjektiv Exempel på användning  Adjektiv Exempel på användning

Budgeterad
Fortsatt
Fungerande
Funktionell
Kompromisslös
Konkurrenskraftig
Kontinuerlig
Kostnadseffektiv

Kundanpassad
Kundorienterad
Långsiktig
Meningsfull
Målinriktad
Målmedveten
Mätbar
Operativ

Budgeterade mål
Fortsatt utveckling
Väl fungerande controllerfunktion
Funktionell organisation
En kompromisslös företagsfilosofi
Ett konkurrenskraftigt program
Kontinuerlig coaching
Kostnadseffektiva transport-
lösningar
Kundanpassade villor
Ett kundorienterat koncept
Mer långsiktiga resultat
Ett meningsfullt sammanhang
Målinriktade medarbetare
Målmedvetet fokus
Mätbara resultat
Operativt ledarskap

   Optimal
   Prioriterad

Processorienterad

Snabb
Strategisk
Strukturerad
Ställd
Systematisk

Säljbefrämjande

Välfungerande

Välplanerad
Ändamålsenlig

Optimal funktion
Våra prioriterade varu-
märken
Vår verksamhet är
processorienterad
Snabbare resultat
Strategiska beslut
En strukturerad rapportering
Ställda projektmål
En systematisk kompetens-
utveckling
Säljbefrämjande kund-
aktiviteter
En välfungerande
arbetsplats
Välplanerade villor
Ändamålsenliga lagerytor

Adjektiven i tabell 12 representerar de adjektiv i annonsmaterialet som uttrycker företagens

rationella egenskaper. Rationalitetsfaktorerna innehåller de adjektiv som syftar på

målmedvetenhet, långsiktighet och effektivitet.

I platsannonserna förekommer det ett flertal adjektiv som syftar på företagets rationella

profil. De har ändå inte lika hög frekvens som kraftfaktorerna har. Med adjektiven

tillhörande denna grupp av imagefaktorerna betonar företagen att verksamheten drivs med

tydliga och långsiktiga mål och att den är effektiv och produktiv. Det långsiktiga och

målinriktade synsättet beskrivs med adjektiven fortsatt, kompromisslös, kontinuerlig,

långsiktig, målinriktad, målmedveten, strategisk, systematisk och ändamålsenlig.

Adjektiven fungerande, funktionell, kostnadseffektiv, mätbar, optimal, snabb och

välfungerande uttrycker effektivitet och välfungerande processer. Vid valet av adjektiv

lägger företagen också vikt vid dem som syftar på rationellt och lyckat planeringsarbete

samt ett definierat perspektiv på verksamheten: budgeterad, kundanpassad, kundorienterad,

prioriterad, processorienterad, strukturerad, ställd, säljbefrämjande och välplanerad.
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44. Ditt ansvar blir att utveckla och öka försäljningen genom målmedvetet fokus på

nykundsbearbetning (nr 89).

45. Till arbetet hör att organisera och delta i säljbefrämjande kundaktiviteter. Du arbetar mot

budgeterade mål, upprättar kundavtal och gör affärsavslut (nr 54).

46. Du identifierar affärsmöjligheter, kartlägger nyckelpersoner och säkerställer att vi levererar

optimala kostnadseffektiva lösningar (nr 82).

47. Detta uppnår vi genom att sälja, tillverka, distribuera och uppföra ett konkurrenskraftigt

program av välplanerade och kundanpassade villor och lägenheter (nr 74).

4.5.1.5 Ändamålsenlighetsfaktorer

Tabell 13. Adjektiven relaterade till imagefaktor 5: ändamålsenlighet.

Adjektiv Exempel på användning Adjektiv Exempel på användning

Ekologisk
Frisk
Funktionell
Hälsosam
Livsuppehållande

Ekologiska produkter
Ett friskare liv
Funktionellt boende
Hälsosamma livsmedel
Våra produkter är livsuppehållande

Miljöanpassad
Miljövänlig
Naturlig

Miljöanpassade produkter
Ett miljövänligt klimatsystem
Naturliga hygien- och
rengöringsprodukter

Tabell 13 innehåller de adjektiv i annonsmaterialet som används för att uttrycka företagens

ändamålsenlighet. Denna grupp av imagefaktorerna innehåller de adjektiv som syftar på

företagens syfte med sin verksamhet och deras samhälleliga uppgift.

Adjektiven som kan kategoriseras under gruppen av ändamålsenlighetsfaktorerna är

fåtaliga. Bland platsannonserna finns det endast några företag som värderar högt att läsarna

får information om vad företaget egentligen försöker nå med sin verksamhet eller vilken

samhällelig uppgift det är engagerat för. Imagefaktorerna i denna grupp motiverar företagets

existens, om den är motiverad och nödvändig.

De flesta av de adjektiv som är bundna till ändamålsenlighetsfaktorerna i annonsmaterialet

har samband med miljöfrågor eller en ökad livskvalitet. Användningen av de miljö- och

hälsorelaterade adjektiven ekologisk, frisk, hälsosam, livsuppehållande, miljöanpassad,
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miljövänlig eller naturlig visar att det också finns några andra ändamål bakom företagets

verksamhet än lönsamhet och ekonomiska frågeställningar. Genom adjektivet funktionell

visar ett företag sin strävan efter praktiska lösningar på problemen med boendet (ex. 49).

Endast tre olika företag anger klart och tydligt med adjektivvalet sina fundamentala ändamål

och vilka problem de försöker svara på (ex. 48 50).

48. Kung Markattas verksamhet är resultatet av drömmen om att hjälpa svenska folket att

förändra sitt liv i en mer hälsosam riktning (nr 19).

49. Mjöbäcks Villans affärsidé är att tillfredsställa människors behov av funktionellt boende (nr

74)

50. Lilly är ett forskningsintensivt företag som utvecklar och producerar innovativa läkemedel

som hjälper människor världen över att leva ett längre, friskare och mer aktivt liv (nr 26).

4.5.1.6 Individualitetsfaktorer

Tabell 14. Adjektiven relaterade till imagefaktor 6: individualitet.

Adjektiv Exempel på användning  Adjektiv Exempel på användning

Artistisk
Fri
Glad
Gränslös
Informell
Intressant
Kort
Kreativ
Krävande
Lyhörd
Nyfiken
Omväxlande
Rak

Sin artistiska känslighet
Ett fritt arbete
Vårt glada team
Gränslöst samarbete
En informell miljö
Ett intressant arbete
Korta beslutsvägar
En kreativ arbetsmiljö
Krävande arbetsuppgifter
En lyhörd företagsledning
Ett nyfiket företag
Arbetet är mycket omväxlande
Rak kommunikation

Rolig
Sammansvetsad
Självständig
Spännande
Stimulerande
Trevlig
Trivsam
Tydlig
Utmanande
Öppen

Roliga aktiviteter
Ett sammansvetsat team
Arbetet är självständigt
Ett spännande företag
Stimulerande arbetsuppgifter
Trevliga lokaler
En trivsam miljö
Tydlig kommunikation
Ett utmanande arbete
En öppen arbetsmiljö

Tabell 14 omfattar de adjektiv som hänvisar till företagets personliga karaktär eller

individuella miljö. Enligt Taponen (1970:32) innebär individualitetsfaktorerna framför allt

de synliga och konkreta kännetecknen på företaget, till exempel namn och symboler, och

företagets miljö som skiljer företaget från andra företag och således svarar för företagets

identitet. Han konstaterar i alla fall att individualitetsfaktorerna är en viktig grupp av
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imagefaktorerna men de är svårdefinierade. Min kategorisering av individualitetsfaktorerna

är inte lika begränsad som Taponens ursprungliga gruppering. I min studie omfattar

individualitetsfaktorerna i annonsmaterialet alla de adjektiv som uttrycker företagets

personliga karaktär relaterade till personalen, miljön eller  arbetsuppgifterna.

Iakttas de ovan listade adjektiven inte i detta sammanhang saknar hela kategoriseringen av

imagefaktorerna en kategori för de adjektiv som i huvudsak är avsedda att locka sökande

med en syftning på företagets individualitet och särskilda karaktärsdrag. Det är en viktig

observation att adjektiven relaterade till individualitetsfaktorerna används för att skapa en

positiv image av företaget framför allt hos sökandena. Adjektiven riktas direkt till

sökandena och har inte något imageskapande syfte hos andra intressenter. Därför påträffas

adjektiven tillhörande denna grupp av imagefaktorerna ofta under en särskild rubrik ”Vi

erbjuder”. De motiverar vilket individuellt särdrag som skiljer företaget från andra företag

och varför företaget är ett bättre alternativ än något annat företag. Adjektiven som syftar på

individualitetsfaktorerna  omfattar  många  av  de  mest  positivt  laddade  adjektiven   i

annonsmaterialet (jämför med tabell 3).

Adjektiven glad, rolig, trevlig och trivsam används för att betona trivsamheten i

arbetsmiljön. Variationen i arbetsuppgifterna samt företagets personlighet beskrivs med

adjektiven intressant, kreativ, krävande, nyfiken, omväxlande, spännande, utmanande och

stimulerande. En egenartad organisationskultur och bra relationer mellan medarbetarna lyfts

fram genom adjektiven gränslös, informell, kort, lyhörd, rak, sammansvetsad, tydlig och

öppen. Följande adjektiv framhäver självständigheten i arbetet: fri och självständig. (Se

exempel 51 och 52.)

51. Du erbjuds en utmanande tjänst i ett företag som präglas av rak och tydlig kommunikation.

Vidare har företaget en lyhörd företagsledning som ger dig kontinuerlig coaching och

stöttning i ditt arbete. SolidEngineers Göteborgskontor är en spännande arbetsplats som är

inne i ett mycket expansivt skede (nr 47).

52. Du får mycket tillbaka i form av ett stimulerande arbete med frihet under ansvar och

möjlighet till personlig utveckling. Du arbetar med en spännande produktportfölj och

kompetenta kollegor (nr 26).
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Ibland betonar företagen sin individualitet överraskande kraftigt med olika nominalfraser:

53. Vi har skapat en unik arbetsplats med fokus på att individens dolda potential kan utvecklas i

en ’Leonardo da Vinci-anda’ i gränslös samverkan (nr 84).

4.5.1.7 Specialiseringsfaktorer

Tabell 15. Adjektiven relaterade till imagefaktor 7: specialisering.

Adjektiv  Exempel på användning  Adjektiv Exempel på användning

Avancerad
Egenutvecklad

Exklusiv
Forskningsintensiv

Innovativ
Nischad

Avancerad konstruktion i 3D
En egenutvecklad Internetbaserad
katalog
Exklusivt dam- och herrmode
Ett forskningsintensivt
läkemedelsbolag
Innovativa läkemedel
Ett nischat försäkringsbolag

   Specialiserad

Specifik
Särskiljande

Unik
Vetenskaplig

Specialiserad på
kundorienterade koncept
Ett specifikt industrikunnande
Vår särskiljande samarbets-
metod
Unika innovationer
Vår vetenskapliga plattform

Adjektiven i tabell 15 representerar de adjektiv i annonsmaterialet som syftar på den sista

gruppen av imagefaktorerna, nämligen specialisering. Genom adjektiven i denna grupp

hänvisar företaget till sina unika egenskaper som skiljer det från andra företag: unik

verksamhet, specialiserad teknologi, unika produkter eller service, know-how och expertis.

Adjektiven avancerad, exklusiv, specialiserad, specifik, särskiljande och unik syftar på

företagets specialisering och unika produkter eller service. Företagets satsning på

innovationer och utvecklingsarbete framhävs genom adjektiven egenutvecklad,

forskningsintensiv, innovativ och vetenskaplig. Adjektivet nischad berättar att företagets

produktutbud är riktat till en mycket begränsad marknad i stället för stora massor. Inget av

dessa adjektiv är speciellt frekvent i platsannonserna. De förekommer ofta endast i de

platsannonser där företagets verksamhet bygger på innovativa idéer, framför allt i

annonserna av läkemedelsföretag och medicintekniska företag. Denna iakttagelse om

adjektivbruket i platsannonserna stöder Ahti Taponens (1970:33) konstaterande att ju större

intellektuell insats, desto mer betonade är specialiseringsfaktorerna. (Se exempel 54 och

55.)
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54. Produkter som utan att använda rengöringsmedel ger bättre effekt än traditionella metoder.

Från dessa unika och miljöanpassade produkter har vi utvecklat ett komplett städsystem (nr

49).

55. Lilly är ett forskningsintensivt företag som utvecklar och producerar innovativa läkemedel

[...] (nr 26).

Adjektiven som syftar på kvalitet hör inte direkt till någon grupp av imagefaktorerna men

jag anser att de ligger närmast specialiseringsfaktorerna. Hög kvalitet kräver oftast

teknologisk expertis och speciellt know-how. Av adjektiven relaterade till kvaliteten är hög

det mest signifikanta: många företag hänvisar till hög kvalitet i sin annons.

Annonsmaterialet innehåller ytterligare följande adjektiviska particip som hänvisar till

kvalitet: certifierad, KRAV-märkt, miljöcertifierad, Rättvisemärkt, AAA-klassificerad och

godkänd. De kan också anses syfta på pålitlighet.

Bland de adjektiv som jag kategoriserat under grupperna av imagefaktorerna finns några

gränsfall som har element av många imagefaktorer. Indelningen har utförts på grund av den

betydelse och imagefaktor som adjektivet oftast har eller syftar på i annonsmaterialet.

Största delen av de adjektiv som syftar på företaget, vid en företagspresentation eller

tjänstebeskrivning, har en referens till någon imagefaktor. Många av dessa adjektiv är

positivt laddade. Antigen innehåller de själva permanent positiv laddning och

imageskapande betydelse eller förekommer i en viss kontext, nominalfras, där de blir

imagestärkande element.

Platsannonserna i mitt undersökningsmaterial förefaller bekräfta Ahti Taponens

(1970:23 24) synpunkt i fråga om många samtida imagefaktorer. Företagen försöker inte

bygga sin profil endast på en imagefaktor eftersom företagsimagen kräver mångsidiga

egenskaper som kan betonas. Den kan inte byggas på för många faktorer heller och därför

framhäver företagen ofta två eller tre faktorer samtidigt. Ofta lägger företagen huvudvikten

vid kraftfaktorerna, internationell och ledande, och understryker samtidigt också aktivitets-

modernitetsfaktorerna, växande (ex. 56). Ibland förekommer det fler adjektiv som syftar på

olika imagefaktorer i en och samma mening: till exempel individualitetsfaktorer,

rationalitetsfaktorer och kraftfaktorer (ex. 57).
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56. DFDS är ett växande internationellt rederi med en ledande marknadsposition i norra Europa

(nr 2).

57. Vi erbjuder en spännande möjlighet att medverka i vår fortsatta utveckling som en av

Europas främsta företag inom vår bransch (nr 11).

Utanför de kategoriserade adjektiven kvarstår det också adjektiv som inte passar i någon av

kategorierna. Dessa adjektiv är oftast alldeles neutrala, allmänna adjektiv som fungerar som

något slags ”fyllnadsadjektiv” som inte har något särskilt betydelseinnehåll. Med detta

hänvisar jag till adjektiv såsom belägen, följande, intern, lokal, löpande, olik, placerad,

senast, skild, teknisk, tillhörande och verksam. Dessa innehållstomma adjektiv står ändå för

en mindre del av alla adjektiv medan innehållsladdade adjektiv spelar huvudrollen.

Ytterligare en grupp av adjektiv i annonsmaterialet som inte passar i någon av Taponens

kategorier av imagefaktorerna, men som förekommer i platsannonserna relativt ofta, bildas

av de adjektiv som hänvisar till ägandeförhållanden: ansluten, familjeägd, fristående,

helägd, partnerägd, privat, privatägd. Adjektiven i denna grupp är någorlunda neutrala och

mer informativa än imageskapande.

4.5.2 Adjektiven relaterade till sökanden

Personalen är en fast del av företaget och påverkar uppfattningen om företaget som en

helhet.  I detta kapitel studerar jag vad adjektiven relaterade till sökanden i platsannonserna

egentligen berättar om företagens image. De adjektiv som syftar på sökanden förekommer i

samband med kvalifikationskraven och med dem beskriver företagen hurdana önskvärda

kvalifikationer de förutsätter av sökanden. Adjektiven i denna innehållskomponent ingår

inte i klassificeringen av imagefaktorerna i föregående kapitel men de påverkar ändå också

det intryck som vi får av företaget. Jag börjar med en översikt över de mest frekventa

adjektiven i annonsmaterialet som syftar på de krav som ställs på sökanden (se figur 12).
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De mest frekventa adjektiven som syftar på sökanden
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Figur 12. De mest frekventa adjektiven som syftar på sökanden.

Listan över adjektiven anknutna till sökanden leds överlägset av adjektivet god med en

frekvens på 73. Företagen förutsätter till exempel god samarbetsförmåga, goda

språkkunskaper, god analytisk förmåga, goda planeringsegenskaper, god datavana, god

teoretisk bakgrund och goda kunskaper i ekonomistyrning. Adjektivet stor står på andra

plats och förekommer 36 gånger i kvalifikationskraven i materialet. På tredje plats står

adjektivet meriterande som har frekvensen 23. Företagen kräver till exempel att sökanden

har stort intresse för teknik, stor vana att hålla presentationer eller stor erfarenhet av

tjänsteförsäljning och det anses som meriterande om sökanden har till exempel kunskaper

inom riskanalys eller erfarenhet av försäljning.

De övriga adjektiv som förekommer minst 15 gånger i annonsmaterialet är motsvarande,

hög och teknisk. Följande uttryck kan påträffas i annonserna: motsvarande kunskaper,

motsvarande erfarenhet, högt engagemang, hög egen drivkraft, teknisk gymnasieutbildning

och teknisk förståelse. Bland de tio mest frekventa adjektiven som syftar på sökanden finns

det ytterligare dokumenterad, bra, noggrann och självständig som har en frekvens på 14 ner

till 12. De två förstnämnda adjektiven används till exempel på följande sätt: dokumenterad

erfarenhet av framgångsrik försäljning, dokumenterad erfarenhet från detaljhandeln, bra

kunskaper i engelska och bra på att bygga långsiktiga relationer med kunder.  De  två
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sistnämnda adjektiven beskriver direkt personliga egenskaper hos sökanden och börjar ofta

med inledningen ”du behöver vara/som person är du/vi söker dig som är” eller liknande.

De adjektiv som förekommer i samband med kvalifikationskraven på sökanden verkar bilda

två olika kategorier. En del av adjektiven syftar på den kompetens och yrkeslivserfarenhet

som krävs av sökanden och en annan del syftar på personliga egenskaper som anses vara

fördelaktiga ur företagets synvinkel. I det följande behandlar jag den förstnämnda gruppen

av adjektiven.

4.5.2.1 Kompetens och erfarenhet

Tabell 16. Adjektiven relaterade till kompetens och erfarenhet hos sökanden.

Adjektiv  Exempel på användning  Adjektiv Exempel på användning

Akademisk
Begåvad
Bra
Bred
Djup
Dokumenterad
Driven
Duktig
Eftergymnasial
Ekonomisk
Erfaren
Framgångsrik
Fullgjord
Färdigutbildad
Förtrogen
Gedigen
God
Händig
Ledande
Lång
Meriterad

Akademisk utbildning
Begåvade medarbetare
Bra kunskaper i engelska
Ett brett kunnande inom kylteknik
Djup kunskap
Dokumenterad erfarenhet
Driven (person)
Duktig (person)
En eftergymnasial utbildning
Ekonomisk inriktning
Erfarna affärssystemkonsulter
Framgångsrik systemförsäljning
Fullgjord gymnasieutbildning
Färdigutbildad (person)
Väl förtrogen med branschen
En gedigen kunskap
Goda kunskaper i Office-paketet
Händig (person)
I ledande position
Lång erfarenhet
Meriterad erfarenhet

   Muntlig
Mångårig
Nyutexaminerad
Omfattande
Praktisk
Professionell
Relevant
Senior
Skriftlig
Stor
Teknisk
Teoretisk
Tidig
Utbildad
Utomordentlig
Utvecklad

Van
Önskvärd

Muntlig kommunikation
Mångårig erfarenhet
Nyutexaminerad (person)
Omfattande erfarenhet
Praktisk erfarenhet
Professionellt uppträdande
Annan relevant utbildning
Ett seniort intryck
Skriftlig kommunikation
Stor erfarenhet
Teknisk inriktning
Teoretisk utbildning
Tidigare erfarenhet
Utbildad (person)
Utomordentliga kunskaper
En utvecklad
serviceförmåga
En van förhandlare
Kunskaper inom styrteknik
är önskvärda

Tabell 16 innehåller de adjektiv i annonsmaterialet som används för att uttrycka den

kompetensnivå eller erfarenhet som krävs av den lämpliga sökanden. Genom dessa adjektiv

hänvisar företagen ofta till önskvärda kunskaper, meriterad arbetserfarenhet eller lämplig

utbildning.
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Adjektiven begåvad, bra, djup, driven, duktig, gedigen, god, händig, muntlig, skriftlig,

utomordentlig, utvecklad och önskvärd förekommer  oftast  i  samband  med

kunskapsbeskrivningen och adjektiven bred, dokumenterad, erfaren, framgångsrik,

förtrogen, ledande, lång, meriterad, mångårig, nyutexaminerad, omfattande, praktisk,

professionell, senior, stor, tidig och van i samband med kraven på tidigare erfarenhet. Den

lämpliga utbildningen hänvisas till med adjektiven akademisk,

eftergymnasial/postgymnasial, ekonomisk, fullgjord, färdigutbildad, relevant, teknisk,

teoretisk och utbildad/högskoleutbildad. Gemensamt för alla adjektiv är att de framhäver

rationella egenskaper hos sökanden som anses vara fördelaktiga för företaget – egenskaper

som passar in i den kunskapsprofil och professionell erfarenhet som är till nytta för

företagets verksamhet (ex. 58 60).

58. Vi ser att du har minst gymnasium med teknisk inriktning. Högskoleexamen som t.ex.

maskiningenjör är meriterande samt erfarenhet av CAD eller av programmet SolidWorks

(nr 47).

59. Du är en av de bästa med dokumenterad mångårig erfarenhet av framgångsrik försäljning av

tjänstepensioner (nr 39).

60. Vi söker dig som har treårig byggteknisk högskoleingenjörsutbildning eller likvärdiga

kunskaper förvärvat på annat sätt. Du ska ha god datavana och gärna arbetat i AutoCad

tidigare (nr 74).

Annonsmaterialet innehåller också ytterligare adjektiv som hänvisar till kompetensen hos

personalen, men inte direkt hos sökanden. De förekommer i de andra

innehållskomponenterna än kvalifikationskraven, till exempel i rubriker eller

företagspresentationer, och därför behandlas de skilt från de övriga adjektiven i detta

kapitel. Kompetensbasen hos företaget betonas också genom adjektiven kompetent, kunnig,

kvalificerad, redovisningskunnig och yrkeskunnig.

En intressant iakttagelse är att betoningen av erfarenheten varierar betydligt mellan olika

innehållskomponenter: adjektiven relaterade till företaget och adjektiven relaterade till

sökanden. Traditionsfaktorerna, inklusive erfarenhet hos företaget syns inte genom

adjektiven i platsannonserna men en lång yrkeslivserfarenhet inom företagets område tycks
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vara en av de mest betydande egenskaperna som företagen förutsätter av sökanden (jfr

kapitel 4.5.1.3). I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att företaget självt inte äger

något intellektuellt kapital utan det finns hos de anställda personerna. Försöker företaget

skapa en bild av erfaren och yrkeskunnig personal, skapar det samtidigt en bild av ett erfaret

och kvalificerat företag.

4.5.2.2 Personliga egenskaper

Tabell 17. Adjektiven relaterade till personliga egenskaper hos sökanden.

Adjektiv Exempel på användning  Adjektiv Exempel på
användning

Affärsinriktad
Ambitiös
Analytisk
Ansvarskännande
Brinnande
Diplomatisk
Drivande
Dynamisk
Energisk
Engagerad
Entusiastisk
Flexibel
Glad
Handlingskraftig
Humanistisk
Hungrig
Hög
Idérik
Initiativrik
Kommunikativ
Kreativ
Lönsamhetsorienterad
Marknadsorienterad
Motiverande
Målinriktad
Naturlig
Noggrann
Ordningsam

Affärsinriktad (person)
Ambitiös (person)
Analytiskt sinnelag
Ansvarskännande (person)
Ett brinnande intresse
Diplomatisk (person)
Drivande i sak
Dynamisk (person)
Energisk (person)
Engagerade medarbetare
Entusiastisk personal
Flexibel (person)
Ett glatt humör
Handlingskraftig (person)
En humanistisk värdegrund
Hungrig på att göra affärer
Hög ambition
Idérik (person)
Initiativrik (person)
Kommunikativ (person)
Kreativ (person)
Lönsamhetsorienterad (pers.)
Marknadsorienterad (person)
En motiverande coach
Målinriktad (person)
Naturlig ledarförmåga
Noggrann (person)
Ordningsam (person)

Positiv
Prestigelös
Pro-aktiv
Rak
Representativ
Resultatorienterad

Seglivad
Serviceinriktad
Självgående
Social
Stilistisk
Stimulerad

Stresstålig
Strukturerad
Trevlig
Tävlingsinriktad
Uthållig
Utvecklingsinriktad

Utåtriktad
Vetgirig
Villig
Ärlig
Ödmjuk
Öppen

En positiv attityd
Prestigelös (person)
Pro-aktiv (person)
Rak (person)
Representativ (person)
En resultatorienterad
problemlösare
Seglivad (person)
Serviceinriktad (person)
Självgående (person)
Social kompetens
Stilistisk förmåga
Stimulerad av att bygga
relationer
Stresstålig (person)
Strukturerad (person)
Trevlig (person)
Tävlingsinriktad (person)
Uthållig (person)
Utvecklingsinriktad
(person)
Utåtriktad (person)
Vetgirig (person)
Villig att arbeta
Ärlig (person)
Ödmjuk inför kunden
Öppen (person)
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Adjektiven i tabell 17 representerar de adjektiv i annonsmaterialet som är relaterade till

personliga egenskaper, den personlighet som krävs av sökanden. I praktiskt taget alla

platsannonser finns det adjektiv som hänvisar till kunskapsprofilen och den önskvärda

yrkeslivserfarenheten hos sökanden, men de adjektiv som syftar på personliga egenskaper är

inte lika frekventa. Några företag beskriver inte alls vilka karaktärsdrag de förutsätter av

sökandena. I de annonser där dessa adjektiv förekommer, bildar adjektiven ofta långa kedjor

av önskvärda karaktärsdrag och egenskaper och därigenom är totalantalet adjektiv ganska

högt (ex. 61 64).

61. Som person är du öppen och utåtriktad med en positiv attityd och har lätt för att samarbeta

med andra (nr 45).

62. Ansvarsfull, prestigelös och hungrig på att göra affärer är nyckelord (nr 21).

63. Vi tror också att du är strukturerad, vetgirig och utvecklingsinriktad, att du hellre ser

möjligheter än problem och gärna antar utmaningar (nr 6).

64. Du bör vara en noggrann, drivande, flexibel och initiativrik lagarbetare (nr 3).

Medan de adjektiv som syftar på kunskapsprofilen och den professionella erfarenheten hos

sökanden i grunden framhäver rationella egenskaper hos personalen i företaget, betonar de

adjektiv som syftar på de personliga egenskaperna hos sökanden ofta interna relationer

mellan medarbetarna: den arbetsgemenskap som sökanden skall anpassa sig till. Kraven på

vissa personliga egenskaper använder företaget också för att säkerställa att en ny anställd

passar  in  i  den  arbetskultur  och  det  arbetssätt  som  råder  i  företaget.  Förstås  påverkar

egenskaperna hos personalen också hur kunden uppfattar företaget när han gör affärer med

någon av de anställda. Omvärlden är i kontakt med personalen och genom denna kontakt

förmedlar företaget mycket om sin personlighet till oss, varav vi sedan skapar vår

uppfattning om företagets image. Därför är det viktigt för företagen att personalen, och den

presumtiva sökanden, motsvarar den profil som företaget vill förmedla om sig självt.

De adjektiv som syftar på sökanden påverkar vår uppfattning om företagets personal, värden

och företagskultur. De berättar om personalens personlighet. De ger också ett intryck av att

företaget rekryterar endast skicklig och kompetent personal. Det är ett imageskapande

element i och för sig. Det viktigaste är ändå att sökandena med hjälp av dessa adjektiv kan
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bestämma om de är lämpliga att arbeta i företaget. Adjektiven hjälper sökandena också att

bedöma om den ställda kompetens- och personliga profilen känns attraktiva.

Många av de adjektiv som syftar på sökanden i annonsmaterialet är positivt laddade.

Särskilt laddade är de som beskriver de personliga egenskaperna hos sökanden. Det finns

ändå tydliga skillnader mellan värdeladdningens kvalitet, mer neutral tydlig positiv, och

adjektivens intensitet. Bland adjektiven finns det också adjektiv som är rent neutrala och

inte bidrar till några imageskapande syften hos företaget. De har sin motsvarighet i de

betydelsetomma adjektiv som jag tidigare behandlade i samband med adjektiven relaterade

till företaget. Sådana adjektiv är till exempel jämförbar, liknande, likvärdig, motsvarande

och viss.

Kvalifikationskraven och de önskvärda personliga egenskaperna hos sökanden omfattar

många adjektiv med låg frekvens, det vill säga adjektiv som förekommer endast en eller två

gånger i annonsmaterialet. På grund av en stor mängd sådana lågfrekventa adjektiv är

antalet olika adjektiv stort. När man också iakttar frekvenserna och jämför det med hela

antalet adjektiv märker man ändå att de adjektiv som syftar på företaget i platsannonserna är

mer frekventa (se figur 10 i kapitel 4.1.2).

5 FALLSTUDIE AV TRE PLATSANNONSER

I detta kapitel gör jag en djupgående kvalitativ analys av adjektiven i tre platsannonser

(finns som bilaga C). Jag har tagit med den annons som har minst (4,1 %) och den annons

som har flest adjektiv (13,3 %) i relation till hela ordantalet och den annons som ligger

närmast medelvärdet (8,8 %). Jag koncentrerar mig på två saker: att kartlägga emotiv

betydelse hos adjektiven och att diskutera adjektiven på basis av de imagefaktorer som de

syftar på. Analyserna genomförs med hjälp av de metoder som använts i kapitel 4.3 och 4.5.

Adjektiven i dessa tre annonser har inte varit med i analyserna i föregående kapitel.
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5.1 OP system – 2 st Maskintekniker

OP systems platsannons för ”2 st Maskintekniker” innehåller endast sex adjektiv eller

adjektiviska particip. Det betyder att andelen adjektiv är den allra minsta utav alla

platsannonser i materialet, endast 4,1 procent av alla löpord. Det är betydligt lägre än den

genomsnittliga andelen 8,7 procent hos platsannonserna. Annonsen är registrerad på GP:s

annonswebb den 7 maj 2006.

Annonsen har ont om adjektiv, speciellt värdeladdade adjektiv. Det mest påfallande i

annonsen är ändå bristen på adjektiv i företagspresentationen som är den första

innehållskomponenten. Presentationen innehåller endast ett adjektiv, adjektivet känd. Det är

ändå samtidigt det enda tydligt positivt laddade adjektivet i annonsen som syftar på någon

imagefaktor. Adjektivet refererar till kraftfaktorerna som i detta fall mest uttrycker

välkändhet men också storlek och pålitlighet. Företaget betonar att deras produktutbud

omfattar uppskattade varumärken (ex. 65).

65. Vi arbetar med kända varumärken som Doppstadt krossar och siktar, Faun

insamlingsfordon, RAVO sopmaskiner, Sennebogen sorteringsmaskiner m m.

Företagspresentationen följs av en förenad tjänste- och kravbeskrivning. Den innehåller två

neutrala adjektiv, intresserad och tung, samt ett positivt laddat adjektiv god (ex. 66, 67). De

två förstnämnda anger ren information om den person som anses vara lämplig att söka

tjänsten. Det positivt laddade god värdesätter sökandens kunskaper.

66. Om du är intresserad av att skruva med och reparera tunga fordon både när det gäller [...]

67. Vi tror att du har [...] goda kunskaper i svetsning

Kontaktuppgifterna kommer sist och de innehåller två adjektiv till, intressant och skriftlig

(ex. 68, 69). De står i enlighet med den värdesaknande karaktären hos annonsen. Företaget

bakom platsannonsen verkar inte utnyttja positivt laddade uttryck utan håller sig till en

fackspråklig och nästan rent informativ stil. Annonsen är således ett bra exempel på en
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sådan närmast helt värdesaknande annonstyp som till exempel Källgren (1979:129,

140 142) anser vara den vanligaste bland platsannonserna. Det betyder att annonsen också

har ont om imageskapande adjektiv som syftar på imagefaktorer.

68. Låter detta intressant så hör av dig till någon av våra verkmästare

69. Din ansökan vill vi ha senast den 2006-05-15 skriftlig eller via mail till info@opsystem.se

5.2 GN Netcom – Innesäljare

GN Netcoms platsannons för ”Innesäljare” innehåller sexton adjektiv eller adjektiviska

particip. Den representerar således en typisk platsannons eftersom andelen adjektiv är

närmast medelvärdet utav alla platsannonser i materialet, 8,8 procent av alla löpord. Är man

mer precis är adjektivandelen 8,79 procent; det skiljer sig endast lite grann från medelvärdet

8,7 procent. Annonsen är registrerad på GP:s annonswebb den 4 maj 2006.

Platsannonsen inleds med en företagspresentation (ex. 70 72). Det är en typisk presentation

som omfattar både neutrala och positivt laddade adjektiv. Med adjektiven börsnoterad och

bred hänvisar företaget till kraftfaktorerna: storlek och välkändhet. Adjektiven dansk,

huvudsaklig, fast, trådlös och belägen syftar däremot på ren information.

70. GN Netcom AB ingår i den danska börsnoterade koncernen GN Store Nord.

71. GN Netcoms huvudsakliga verksamhet består av försäljning och marknadsföring i Sverige

av moderbolagets breda produktprogram av headset för fast- och trådlös telefoni.

72. Företaget är beläget på Kungsholmen i Stockholm och har idag drygt 20 anställda.

Tjänstebeskrivningen som följer företagspresentationen är mycket kort och innehåller inga

adjektivuttryck. Den följs av en beskrivning av de personliga egenskaper som krävs av

sökanden (ex. 73). Adjektiven i denna innehållskomponent värderar högt de personliga

karaktärsdrag, de attityder och det arbetssätt som anses viktiga. Ur företagets synpunkt är

det viktigt att sökanden kan arbeta kundorienterat, flexibelt, prioriterat och självständigt

mailto:info@opsystem.se
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med högt arbetstempo. De är de egenskaper som företaget kräver av personalen och som

syns både i den inre och yttre företagsimagen. Adjektiven dokumenterad och bra i följande

stycke syftar på den erfarenhet och de kunskaper som arbetsgivaren förutsätter och

uppskattar (ex. 74).

73. Vi tror att du är kundorienterad, flexibel, klarar av ett högt arbetstempo och är bra på att

prioritera. Du är självgående och har intresse av att arbeta med konsumentprodukter.

74. Du har minst gymnasiekompetens och dokumenterad erfarenhet av arbete med

kundkontakter. Vidare har du bra kunskaper i svenska och engelska språket och uttrycker

dig väl i tal och skrift.

Sist i platsannonsen står ansökningsinstruktionerna och kontaktuppgifterna. Adjektiven som

förekommer i denna innehållskomponent är informativa och neutrala (ex. 75).

75. Passar ovanstående tjänst in på dig? Skicka i sådana fall din skriftliga ansökan  med

meritförteckning senast 22 maj till:

5.3 Evidente – Proffs på inbyggda system

Evidentes platsannons för ”Proffs på inbyggda system” innehåller 19 adjektiv eller

adjektiviska particip. Andelen adjektiv är högst utav alla platsannonser i materialet, 13,3

procent av alla löpord. Det är ett avsevärt högre värde än den genomsnittliga andelen 8,7

procent hos platsannonserna. Annonsen är registrerad på DN:s annonswebb den 30 oktober

2005.

Liksom de övriga annonserna i fallstudien inleds Evidentes annons också med en kort

företagspresentation (ex. 76 78).

76. Evidente är ett privatägt och oberoende konsultbolag inom system- och

programvaruutveckling.
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77. Kvalificerade medarbetare är vår största tillgång och vi är överlag civilingenjörer med

flerårig yrkeslivserfarenhet från våra verksamhetsområden.

78. Evidente är certifierat enligt ISO 9001:2000.

Adjektiven i företagspresentationen kan anses vara mer neutrala än adjektiven i senare

innehållskomponenter i platsannonsen. De två första adjektivuttrycken, ”ett privatägd och

oberoende konsultbolag”, är endast svagt laddade men de betonar och värderar i alla fall

företagets självständighet. Den följande meningen hänvisar både till företaget och sökanden

med uttrycken ”kvalificerade medarbetare är vår största tillgång” och ”civilingenjörer med

flerårig yrkeslivserfarenhet”. Adjektiven är positivt laddade och de betonar lång erfarenhet

och expertis hos personalen i allmänhet. Företaget signalerar både till arbetssökande och

andra intresserade läsare att personalen hos företaget är kunnig och kompetent. Det

adjektiviska participet certifierad i den sista meningen i företagspresentationen innehåller

positiv värdering även om det också liknar en neutral fackspråklig term. Meningen ”är

certifierat enligt ISO 9001:2000” syftar på företagets högklassighet eftersom en bekräftad

kvalitetsstandard är ett slags garanti för kvalitet. Eftersom certifieringen ställer höga krav på

professionell expertis hos företaget kan den anses hänvisa till en specialiseringsfaktor i

företagets önskade image.

Företagspresentationen följs av de kvalifikationskrav som ställs på sökanden (ex. 79, 80).

Denna beskrivning är mest präglad av erfarenhetsfaktorn: sökanden bör ha ”gedigen

erfarenhet” och ”mångårig erfarenhet”. Lång erfarenhet och expertis lyfts alltså fram och

betonas kraftigt eftersom samma faktor redan betonades i företagspresentationen. De

adjektiviska participen inbyggd och motsvarande i kvalifikationskraven har endast en

neutral, informativ roll.

79. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av utveckling av inbyggda system och som vill

fortsätta att utvecklas inom området.

80. Du har mångårig erfarenhet av systemarbete såsom elarkitektur [...] samt är civilingenjör

eller motsvarande.
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Kvalifikationskraven på sökanden följs av den innehållskomponent som är mest värderande

och innehållsladdad i hela annonsen, en förenad tjänstebeskrivning och företagspresentation

(ex. 81 83).

81. Vi erbjuder spännande arbetsuppgifter i ett litet dynamiskt företag med stor vi-känsla såväl

inom som utom arbetstid.

82. Vårt arbete genomsyras av stark kundfokusering och hög kvalitet.

83. Vårt kontor ligger i centrala Göteborg.

Företaget använder tydligt positivt laddade adjektiv för att skapa en positiv attityd till sig,

för att framträda som en bra arbetsgivare. Det är för det mesta den presumtiva sökandens

uppfattningar som företaget försöker påverka. Arbetsuppgifterna skildras som spännande

för att ge en bild av ett intresseväckande eller lockande arbete i företaget. Det är ett starkt

positivt laddat adjektiv som syftar på individualitetsfaktorerna, företagets personlighet. Med

uttrycket ”ett litet dynamiskt företag med stor vi-känsla” hänvisas till att en mindre storlek

är en fördel för företaget: storleken ger möjlighet till dynamisk verksamhet och ”stor vi-

känsla”. Ett mindre företag kan alltså utnyttja sin storlek för att skapa en positiv och kraftig

företagskultur. Adjektiven liten, dynamisk och stor omfattar således en positiv laddning och

de är förknippade med individualitets- och aktivitets-modernitetsfaktorerna. Adjektivet

dynamisk karakteriserar ett progressivt och energiskt företag. Uttrycken ”stark

kundfokusering” och ”hög kvalitet” kan anses vara adresserade både till företagets

kundkrets och arbetssökanden. Företaget signalerar sig vara kundorienterat och högklassigt

som är ett bevis på god service. Adjektivet central har delvis en informativ karaktär men

delvis värderar det företagets belägenhet i ett livligt och uppskattat storstadscentrum.

I kontaktuppgifterna i annonsen förekommer det ett adjektiv till, ”ytterligare frågor”, men

det är ett alldeles neutralt uttryck.
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6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Syftet med min pro gradu-avhandling har varit att klarlägga vilket samband det finns mellan

adjektivbruket och företagets image i platsannonser. Under undersökningens gång har det

framkommit många intressanta resultat och synpunkter som svarar på frågeställningen. I

detta sista kapitel diskuterar jag de viktigaste resultaten av min studie och presenterar mina

egna slutsatser kring temat.

I undersökningsmaterialet förekommer det sammanlagt 1 815 adjektiv eller adjektiviska

particip bland 20 790 löpord. Den genomsnittliga andelen adjektiv är således 8,7 procent av

hela textmassan. När man jämför resultatet med de tidigare resultaten inom de närmast

besläktade texttyperna, fackspråk, bruksprosa och reklamspråk, märker man att

adjektivförekomsten är högre i platsannonser än i facktexter (6,7 %) och bruksprosatexter

(7,3 %). Reklamtexterna tenderar däremot att vara ledande i adjektivbruket med en

adjektivandel som håller sig nära tio procent. Resultaten är ändå inte alldeles jämförbara

eftersom en annorlunda gränsdragning mellan adjektiv och andra ordklasser i de jämförda

studierna samt en lång tid mellan undersökningarna vållar problem i att dra alldeles

enhetliga slutsatser. Adjektivandelen kan ändå inte anses vara låg i platsannonserna utan

adjektiven används reguljärt i platsannonstexter.

Även om adjektiven kan anses vara en vanlig ingrediens i platsannonserna är adjektivbruket

ändå en varierande företeelse. Medan den genomsnittliga andelen av adjektiv är 8,7 procent

varierar förekomsten mellan 4,1 och 13,3 procent av alla löpord. Det är ett bevis på att

adjektivbruket inte är ett verktyg för alla företag utan det finns en tydlig variation mellan

den informativa och beskrivande platsannonstypen. Mina resultat visar ändå att de tidigare

iakttagelserna om att det finns få adjektiv i officiella texttyper såsom platsannonser numera

inte är helt trovärdiga. Förekomsten av adjektiv kan ibland vara mycket frekvent, speciellt i

kvalifikationskraven på sökanden där det ofta förekommer långa kedjor av adjektiv.

Största delen av adjektiven i platsannonserna används direkt för att skildra företagets

verksamhet och egenskaper. Det förekommer 916 adjektiv antingen i företagspresentationen



74

eller i tjänstebeskrivningen. Den näst största delen används för att skildra den önskvärda nya

anställda, 673 adjektiv. Företaget kan illustrera sin personlighet både genom företags- och

tjänstepresentationen och genom de uppställda kraven på sökanden.

Vart och ett av de 40 mest frekventa adjektiven förekommer minst tio gånger i

annonsmaterialet, sammanlagt 892 gånger. Tillsammans svarar de för cirka hälften av alla

adjektivförekomster. De allra mest frekventa adjektiven är alla positivt laddade och många

av de övriga frekventa adjektiven omfattar också något slags positiv laddning. Bland de

vanligaste adjektiven finns det också många gränsfall som antingen omfattar en positiv

värdeladdning eller är neutrala, beroende på kontexten. En del av adjektiven är tydligt

neutrala.

Det populäraste adjektivet i platsannonserna är adjektivet stor med en frekvens på 95 och

det följs tätt av adjektivet god med frekvensen 90. De är de överlägset vanligaste adjektiven

i platsannonserna eftersom det tredje vanligaste adjektivet ny inte ens har hälften av de

förekomster som de två första adjektiven har. Alla adjektiv bland de tio mest frekventa

adjektiven förekommer åtminstone 26 gånger i materialet.

Utanför listan över de 40 mest frekventa adjektiven förekommer det några adjektiv som har

en speciellt stor positiv värdeladdning. Sådana adjektiv är till exempel fantastisk, härlig och

rolig. Denna grupp av värdeladdade adjektiv är ändå mycket begränsad i relation till alla

adjektiv i annonsmaterialet. En stor del av adjektiven värderar referenten positivt men bara

en bråkdel av adjektiven fokuserar sig endast på övertalning där en stark värdeladdning

förenad med en stark intensitet helt dominerar innehållet.

En grupp av de mest neutrala adjektiven i platsannonserna består av fackspråkliga uttryck.

Till exempel adjektiven farmaceutisk, kardiologisk och snabbstålsmetallurgisk värderar inte

sin referent på något sätt utan ger arbetssökanden välspecificerad information. De har en

fackspråklig karaktär och en informativ roll i att meddela viktig, professionell information.

Men även om dessa fackspråkliga adjektiv till sin natur är neutrala, skapar de tillsammans

en bild av ett professionellt företag med stor expertis vilket i sin tur är en positiv kvalitet.
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Det finns ytterst få adjektiv i annonsmaterialet som är negativt laddade. Det finns ändå

några sällsynta adjektiv med negativ klang, det vill säga adjektiv som i viss mån väcker

antingen negativa känslor eller negativa värderingar hos läsaren. Sådana adjektiv är till

exempel fuktskadad, svår och tung. Analysen visar ändå att även om adjektiven omfattar en

negativ valör fungerar de i olika kontexter främst som förklaring eller motivering till

företagets gynnsamma verksamhet. Det vill säga att företagen ofta kontrasterar sin

verksamhet mot dessa negativa uttryck. Om något är svårt, hittar företaget en lösning på det.

Adjektivet kan också höra till en relativt neutral fras, den tunga yrkestrafiken, eller det kan

användas som ett positivt uttryck, ”hårt arbete med många roliga aktiviteter”. Ett par företag

vågar till och med beskriva arbetsmiljön som kaotisk eller pressad.

När man jämför resultaten av adjektivens emotivitet med de andra närbesläktade texttyperna

märker man att platsannonserna ligger mellan fackspråks- och reklamtexterna. De flesta av

de tio mest frekventa adjektiven i platsannonserna är positivt laddade, medan de mest

frekventa adjektiven i fackspråket för det mesta är neutrala. De mest frekventa adjektiven i

reklamspråket är däremot ännu starkare positivt laddade och reklamannonserna verkar

omfatta fler och mer värdeladdade adjektiv än platsannonserna. Referensstudierna saknar

emellertid exempel på kontext vilket leder till att jämförelsen blir komplicerad. Adjektivet

ny är mycket frekvent i alla dessa texttyper och speciellt vanliga adjektiv tycks också vara

stor, god och hög.

Företags- och tjänstepresentationen lyfter fram vissa primära egenskaper, imagefaktorer,

hos företaget genom adjektivuttrycken. De mest frekventa adjektiv som syftar på företaget i

platsannonserna tycks vara positivt laddade. Det absolut vanligaste adjektiv som

förekommer i samband med det företagsbeskrivande innehållet är adjektivet stor.  Det  har

direkt anknytning till kraftfaktorerna som hänvisar till företagets storlek, resurser,

välkändhet och pålitlighet. Eftersom adjektivet ledande är det näst frekventa adjektivet och

adjektivet internationell också hör till de tio mest frekventa adjektiv som syftar på företaget

är kraftfaktorerna starkt representerade genom adjektivbruket i platsannonserna. Oftast

hänvisar företaget på något sätt till att det är mäktigt, har en stor volym eller internationell

verksamhet.
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Valet av adjektiv betonar ofta också andra grupper av imagefaktorerna: rationalitetsfaktorer,

aktivitets-modernitetsfaktorer och individualitetsfaktorer. Adjektiven kostnadseffektiv,

långsiktig och målinriktad samt många liknande adjektiv syftar på rationell verksamhet i

företaget: målmedvetenhet, långsiktighet och effektivitet. Ny, modern, växande och ett

flertal andra adjektiv betonar tillväxt, aktivitet, utveckling eller modernitet hos företaget.

Det är viktigt för företaget att framträda som en progressiv och utvecklingsinriktad

organisation på arbetsmarknaden och i branschen överhuvudtaget. De adjektiv som syftar på

individualitetsfaktorerna framhäver framför allt företagets personliga karaktär eller

individuella miljö. De adjektiv som ingår i denna kategori, till exempel glad, spännande och

trivsam, är i huvudsak avsedda att locka sökande eftersom de motiverar varför företaget är

ett bättre alternativ än något annat företag.

De imagefaktorer som inte lyfts fram så kraftigt genom adjektiven i platsannonserna är

ändamålsenlighetsfaktorerna och specialiseringsfaktorerna. Adjektiven relaterade till

företagets ändamålsenlighet, det vill säga syftet med företagets verksamhet och företagets

samhälleliga uppgift, motiverar i grunden företagets existens. I platsannonserna finns det

endast få adjektiv som används för detta syfte och de har alla samband med miljöfrågor eller

en ökad livskvalitet: till exempel ekologisk, frisk och miljövänlig. De adjektiv som syftar på

en specialiserad karaktär hos företaget, unika egenskaper som skiljer det från andra företag,

är däremot lite mer frekventa. Adjektiven avancerad, unik och innovativ med några andra

adjektiv syftar på unik verksamhet, specialiserad teknologi, unika produkter eller service,

know-how och expertis. De allra minst använda adjektiven i platsannonserna är de som

syftar på traditionsfaktorer. I annonsmaterialet förekommer det endast tre adjektiv, 150-

årig, gedigen och samlad, som karakteriserar företagens traditionella karaktär med syftning

på ålder, traditioner eller erfarenhet. Adjektivbruket i platsannonserna föredrar tydligt

aktivitets-modernitetsfaktorerna framför traditionsfaktorerna.

Vid sidan av de adjektiv som syftar på företaget präglas många av adjektiven anknutna till

sökanden också av positiv laddning. De mest frekventa adjektiv som syftar på sökanden är

god, stor och meriterande. Adjektiven som förekommer i kvalifikationskraven fungerar

också som imageskapande element eftersom de används för att meddela att företaget endast
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rekryterar skicklig och kompetent personal. Adjektiven påverkar vår uppfattning om

företagets personal, värden och företagskultur: hurdan är den personal och organisation som

sökanden skall anpassa sig till. Adjektiven som syftar på sökanden indelas i två grupper: de

som betonar 1) kompetens och erfarenhet och 2) personliga egenskaper. Exempel på de ofta

förekommande adjektiven i den första gruppen är adjektiven bred, mångårig och stor. Den

andra gruppen består till exempel av adjektiven serviceinriktad, självgående och utåtriktad.

Resultaten av min undersökning visar att adjektivbruket i platsannonserna är ett sätt att

försöka påverka den bild som arbetssökande och andra intressenter skapar sig av företaget.

Bland platsannonserna finns det en tendens att använda positivt laddade adjektiv och

adjektiv som syftar på olika imagefaktorer hos företaget. Dessa adjektiv fungerar som

imageskapande element i platsannonserna. Adjektivbruket varierar ibland ändå stort mellan

annonserna och alla företag utnyttjar inte värdeladdningen och den suggestiva karaktären

hos adjektiven för imageskapande syften. De platsannonser som överhuvudtaget har en hög

förekomst av adjektiv verkar innehålla speciellt många positivt laddade adjektiv. De

utnyttjar effektivt möjligheten att påverka läsarnas uppfattning om företaget genom att

använda känslo- eller värdeladdade ord. Fenomenet fungerar också tvärtom. Adjektiven i de

platsannonser som innehåller få adjektiv är ofta neutrala och det leder till att annonsen har

en fackspråklig karaktär. Denna iakttagelse stämmer med de tidigare iakttagelserna inom

språkforskningen att ifall det finns adjektiv i platsannonsen bidrar de som värderande

element kraftigt till annonsens karaktär. Adjektiven påverkar alltså starkt om annonsen har

en ren informativ karaktär eller om den väcker känslor eller värderingar, dvs. påverkar vår

uppfattning om företaget.

Adjektivbruket och adjektivens emotiva laddning i platsannonser är ett väldigt intressant

forskningstema eftersom ingen annan forskare har genomfört en riktig undersökning om

platsannonserna ur den här synpunkten. Min egen hypotes om att adjektiven används som

imageskapande element i platsannonser tycks vara korrekt åtminstone i viss mån.

Fenomenet är ändå mycket omfattande och varierande. Man borde studera och diskutera vad

resultaten berättar om den tid som företagen lever i, vilken roll adjektivbruket hade i

platsannonserna till exempel för trettio år sedan och vilken roll det kommer att ha i
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framtiden. Hur mycket förändras karaktären hos platsannonsen i enlighet med den tid då den

skrivs? Kommer genren av en officiell platsannons att ännu mer närma sig det suggestiva

och adjektivrika reklamspråket i framtiden? Eller hur mycket behåller platsannonsen av sin

fackspråkliga och informativa karaktär? Kommer de primära egenskaper hos företaget som

adjektiven refererar till att förändras? I synnerhet intresserar jag mig för att veta hur

medvetet företagen använder adjektiv som imageskapande element och hur den förmedlade

profilen relaterar sig till den egentliga uppfattningen om företaget i omvärlden.
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BILAGA A
LISTA ÖVER ANNONSERNA I MATERIALET

NR FÖRETAG TJÄNST REGISTRERAD

1 Sigma-Aldrich Sweden Säljare DN, 15.5.2006

2 DFDS Direct Marketing Coordinator DN, 15.5.2006

3 Sonesson Inredningar Förstärkning till produktionsadministration GP, 14.5.2006

4 Matting VD GP, 14.5.2006

5 Bystronic Underhålls-/Servicetekniker GP, 14.5.2006

6 Apoteket Klinikapotekare DN, 14.5.2006

7 Märsta Förenade Åkeriföretag Ekonomichef DN, 14.5.2006

8 PAN Vision Controller DN, 12.5.2006

9 Bonnier Utbildning Förlagsredaktör GP, 11.5.2006

10 Götenehus Projektledare GP, 11.5.2006

11 Dahréntråd Ekonomichef/Controller GP, 11.5.2006

12 Jetpak Kompetensutvecklare GP, 11.5.2006

13 Advance Tekniska projektledare,
verksamhetskonsulter, drifttekniker DN, 11.5.2006

14 Schneidler Grafiska Servicekoordinator/tekniker DN, 11.5.2006

15 Reservdelar Inköpschef DN, 8.5.2006

16 K-Rauta Koordinator DN, 7.5.2006

17 Capgemini Affärssystemkonsulter DN, 7.5.2006

18 Turnils Lagerledare GP, 7.5.2006

19 Kung Markatta Produkt/Marknadschef GP, 7.5.2006

20 OP system Maskintekniker GP, 7.5.2006

21 Hestra Job Distriktsäljare DN, 4.5.2006

22 Provisa Information Mediesäljare DN, 4.5.2006

23 GN Netcom Innesäljare GP, 4.5.2006

24 Somfy SA Marknadssegmentsansvarig DN, 3.5.2006

25 Abetong Teknisk säljare DN, 2.5.2006

26 Ely-Lilly Sweden Produktspecialister GP, 30.4.2006

27 CGU Life Mäklaransvarig GP, 30.4.2006

28 TV3 Key Client Manager GP, 30.4.2006
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29 Martin Olsson Cashar Cashsäljare/kolonialansvarig GP, 30.4.2006

30 Telenta Inbrott/Brand Tekniker GP, 30.4.2006

31 OK-Q8 Säljare GP, 30.4.2006

32 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Bostadschef GP, 30.4.2006

33 Berns Salonger Operativ chef DN, 27.4.2006

34 JL Maskiner i Malmö Mekaniker GP, 23.4.2006

35 Trelleborg Teamleader GP, 23.4.2006

36 Jaymjay Säljare GP, 23.4.2006

37 JS Gruppen HR Assistent GP, 23.4.2006

38 Technogarden Konsultchef GP, 23.4.2006

39 Nordea Liv & Pension Tjänstepensionsspecialist DN, 20.4.2006

40 Stenqvist Två nordiska sektorchefer DN, 20.4.2006

41 Mastec Stålvall Projektledare, WCM-koordinator DN, 20.4.2006

42 Wistrand Advokatbyrå Skattejurist DN, 20.4.2006

43 Scania CV Bolagsjurist DN, 20.4.2006

44 Merox Applikationsingegör/försäljningsingengör DN, 18.4.2006

45 Siemens Mjukvaruarkitekt DN, 18.4.2006

46 Biolipox Assistant/sekreterare DN, 18.4.2006

47 SolidEngineer CAD-säljare DN, 16.4.2006

48 Carrier Corporation Servicetekniker DN, 16.4.2006

49 KBM Säljare GP, 16.4.2006

50 Peab Mark- och anläggningsarbetare GP, 13.4.2006

51 St. Jude Medical Software test engineer DN, 4.11.2005

52 Erasteel Kloster Kvalitetsingenjör DN, 4.11.2005

53 Mio Nacka Butikschef/säljledare DN, 3.11.2005

54 Fredells Trävaru Utsäljare DN, 3.11.2005

55 Skånemejerier VD/koncernchef DN, 3.11.2005

56 Ruukki Försäljningsingenjörer GP, 3.11.2005

57 Semcon Konstruktörer GP, 3.11.2005

58 Sparbanken Skaraborg Kontorschef GP, 3.11.2005

59 Nordic Storage Client service manager GP, 3.11.2005

60 Armatec Distriktschef GP, 3.11.2005

61 Vattenfall Produktionsplanerare DN, 30.10.2005

62 Visma Software Kundutvecklare DN, 30.10.2005



86

63 Davines Säljare DN, 30.10.2005

64 Anticimex Byggnadsmiljötekniker DN, 30.10.2005

65 ICA Handlarnas Projektledare DN, 30.10.2005

66 Evidente Proffs på inbyggda system GP, 30.10.2005

67 Swedeponic Sverige Odlingsansvarig GP, 30.10.2005

68 VBG Intern IT-konsult GP, 30.10.2005

69 Harald Nyborg Varuhuschef GP, 30.10.2005

70 Preera Managementkonsulter GP, 30.10.2005

71 Uponor Wirsbo Teknisk säljare DN, 25.10.2005

72 Fortum Service Licenssvetsare DN, 24.10.2005

73 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Skatterådgivare DN, 24.10.2005

74 Mjöbäcks Entreprenad Byggnadskonstruktörer DN, 24.10.2005

75 Crawford-Allhabo Servicesäljare & montageplanerare GP, 23.10.2005

76 Gesab Engineering Mechanical engineers GP, 23.10.2005

77 Bosch Försäljningsingenjör GP, 23.10.2005

78 City Airline Ekonomichef GP, 23.10.2005

79 Kemetyl Lagerpersonal & produktionspersonal GP, 23.10.2005

80 K-Svets Förvaltnings Koncerncontroller GP, 23.10.2005

81 Vasallen VD DN, 23.10.2005

82 Munters Säljare DN, 20.10.2005

83 Skanska Sverige Produktionschefer DN, 20.10.2005

84 Skaltek Teknisk försäljare/marknadsförare DN, 20.10.2005

85 Arkitraven Juniorkonsult DN, 20.10.2005

86 HORNBACH Ekonomichef/controller DN, 20.10.2005

87 Hogia Lön Systemutvecklare GP, 20.10.2005

88 Solberg AD-assistent GP, 20.10.2005

89 Humanpro Distriktschef GP, 20.10.2005

90 Alumni Kontorschef/konsult GP, 20.10.2005
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BILAGA B
468 OLIKA ADJEKTIV OCH ADJEKTIVISKA PARTICIP SOM

FÖREKOMMER I MATERIALET

Administrativ Butiksekonomisk Existerande Förenad
Affärsinriktad Byggteknisk Exklusiv Föreskrivande
Affärsintresserad Börsnoterad Expansiv Företagsbetald
Affärsjuridisk Börsrättslig Exteriör Förhyrd
Affärsmässig Central Extern Förknippad
Affärsorienterad Certifierad Facklig Förnätad
Affärsstrategisk Daglig Familjeägd Förtrogen
Akademisk Dansk Fantastisk Gedigen
Aktiv Definierad Farmaceutisk Gemensam
Aktuell Delaktig Fast Genomgripande
Allmän Detaljerad Finansiell Geografisk
Alpin Diplomatisk Finsk Given
Ambitiös Djup Finsktalande Glad
Amerikansk Dokumenterad Flerårig Global
Analytisk Dold Flexibel God
Ansluten Drivande Flytande Godkänd
Ansvarig Driven Forskningsintensiv Grafisk
Ansvarsfull Drivkraftig Fortsatt Grundlig
Ansvarskännande Duktig Framgångsrik Grundläggande
Ansvarstagande Dynamisk Framstående Gränslös
Artistisk Effektiv Framtida Gymnasial
Attraktiv Eftergymnasial Fransk Gynnsam
Avancerad Egen Fri Handlingskraftig
Befintlig Egenproducerad Frisk Hel
Begränsad Egenutvecklad Fristående Heltäckande
Begåvad Ekologisk Främsta Helägd
Belägen Ekonomisk Fuktskadad Holländsk
Beredd Elektrisk Fullgjord Hudnära
Beslutad Elektronisk Fullständig Humanistisk
Betydande Emballerad Fungerande Hungrig
Bifogad Energirelaterad Funktionell Huvudsaklig
Bilateral Energisk Fysisk Hård
Bilistisk Engagerad Färdig Hälsosam
Biologisk Enkel Färdigställd Händig
Bra Entusiastisk Färdigutbildad Härlig
Bred Erfaren Färsk Hög
Brinnande Ergonomisk Följande Högskoleutbildad
Brittisk Etablerad Fördelad Idérik
Bråd Etnisk Förebyggande Igenkänd
Budgeterad Europeisk Förekommande Implanterbar
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Inbyggd Kvinnlig Mätbar Primär
Industriell Känd Mögelskadad Prioriterad
Inflammatorisk Landstigskommunal Nationell Privat
Informell Ledande Naturlig Privatägd
Inhyrd Licensierad Nedlagd Pro-aktiv
Initiativrik Liknande Nischad Processorienterad
Innovativ Likvärdig Noggrann Producerad
Inriktad Liten Nordisk Produktionsrelaterad
Integrerad Livscykelbaserad Nordvästra Professionell
Intensiv Livsuppehållande Norra Pulvermetallurgisk
Interaktiv Lockande Noterad Påbyggd
Interiör Lokal Nuvarande Pågående
Intern Lokaliserad Ny Rak
Internationell Lyckad Nybildad Redovisningskunnig
Internetbaserad Lyhörd Nyfiken Regulatorisk
Intressant Lång Nyskapande Rejäl
Intresserad Långsiktig Nystartad Relevant
Italiensk Lämplig Nytänkande Representativ
Jämförbar Lärarledd Nyutexaminerad Representerad
Kaotisk Lönsam Nära Respektive
Karaktäristisk Lönsamhetsorienterad Närliggande Resultatansvarig
Kardiologisk Löpande Närvarande Resultatinriktad
Keramisk Manlig Nödvändig Resultatorienterad
Klar Marin Nöjd Rikstäckande
Klassificerad Marknadsförd Oberoende Riktad
Klinisk Marknadsledande Objektorienterad Rolig
Kommande Marknadsorienterad Offentlig Roterande
Kommersiell Maskinell Olik Rätt
Kommunal Medelstor Omfattande Samlad
Kommunikativ Medicinsk Omgående Sammansvetsad
Kompetent Medicinteknisk Omväxlande Sedvanlig
Komplett Medveten Operativ Seglivad
Komplex Meningsfull Optimal Sen
Kompromisslös Mer Ordningsam Senior
Konfidentiell Meriterad Ovanstående Serviceinriktad
Konkurrenskraftig Meriterande Oändlig Serviceminded
Kontinuerlig Metallbaserad Partnerägd Sista
Kort Miljöanpassad Pedagogisk Självgående
Kortfattad Miljöcertifierad Perfekt Självklar
Kostnadseffektiv Miljövänlig Personlig Självständig
Kraftig Modern Placerad Skild
Kreativ Motiverande Planerad Skjutbar
Krävande Motsvarande Plåtbearbetande Skriftlig
Kulturell Muntlig Positiv Skånsk
Kundanpassad Målfokuserad Postgymnasial Sluten
Kundfokuserad Målinriktad Potentiell Slutförd
Kundorienterad Målmedveten Praktisk Snabb
Kunnig Mångsidig Prefabricerad Snabbgående
Kvalificerad Mångårig Pressad Snabbrörlig
Kvalitetscertifierad Märkt Prestigelös Snabbstålsmetallurgisk
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Social Ung Önskad
Solid Unik Önskvärd
Specialiserad Uppdragsstyrd Öppen
Speciell Uppsatt Östra
Specifik Uppsökande Övergripande
Spännande Utbildad Övertygad
Stabil Utbyggd Övervägande
Stark Uthållig Övrig
Statlig Utländsk
Stilistisk Utmanande
Stimulerad Utomordentlig
Stimulerande Utpräglad
Stolt Uttalad
Stor Utvald
Strategisk Utvecklad
Stresstålig Utvecklande
Strukturerad Utvecklingsinriktad
Ställd Utvändig
Ställföreträdande Utåtriktad
Ständig Van
Svensk Verifierande
Svår Verklig
Systematisk Verksam
Säker Verksamhetsorienterad
Säkerhetskritisk Vetenskaplig
Säljande Vetgirig
Säljansvarig Vidare
Säljbefrämjande Viktig
Särskiljande Villig
Södra Viss
Teknisk Väldokumenterad
Teoretisk Väletablerad
Tidig Välfungerande
Tillförlitlig Välkommen
Tillgänglig Välkonsoliderad
Tillhörande Välkänd
Tillverkande Välplanerad
Total Välutbyggd
Traditionell Världsledande
Trendig Världsomspännande
Trevlig Västra
Treårig Växande
Trivsam Yrkeskunnig
Trogen Yrkesmässig
Trygg Ytterlig
Trådlös Årig
Tung Ändamålsenlig
Tydlig Ärlig
Tävlingsinriktad Ödmjuk
Underställd Ökande
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BILAGA C
ANNONSERNA I FALLSTUDIEN

(5.1) OP system – 2 st Maskintekniker

OP system ab i Billeberga är ett företag som säljer maskiner
och utrustningar för återvinning. Vi arbetar med kända varu-
märken som Doppstadt krossar och siktar, Faun insamlings-
fordon, RAVO sopmaskiner, Sennebogen sorteringsmaskiner
m m. Vår omsättning uppgår till ca 100 Mkr och i Billeberga
är vi ca 25 anställda. OP system ab ingår i OP gruppen.

Vi söker till Billeberga
      2 st Maskintekniker

Om du är intresserad av att skruva med och reparera
tunga fordon både när det gäller el, hydraulik, motorer
m m, då tycker vi att detta skulle passa DIG.

Vi tror du har erfarenhet av
• El och hydraulik
• Goda kunskaper i svetsning
• Erfarenhet av dieselmotorer
• Lite dataerfarenhet

Låter detta intressant så hör av dig till någon av
våra verkmästare

Pär-Arne Larsson 0418-44 62 86, 070-573 14 70
Stefan Persson 0418-44 62 74, 070-527 77 08

Din ansökan vill vi ha senast den 2006-05-15
skriftlig eller via mail till info@opsystem.se

Du kan gå in på www.opsystem.se och läsa mer
om vårt företag.

<firmamärke>
Box 75
260 21 Billeberga

mailto:info@opsystem.se
http://www.opsystem.se
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(5.2) GN Netcom – Innesäljare

Innesäljare
Innesäljare

GN Netcom söker innesäljare som vill utvecklas. GN Netcom AB ingår i den
danska börsnoterade koncernen GN Store Nord. GN Netcoms
huvudsakliga verksamhet består av försäljning och marknadsföring i
Sverige av moderbolagets breda produktprogram av headset för fast och
trådlös telefoni. Företaget är beläget på Kungsholmen i Stockholm och har
idag drygt 20 anställda.

Tjänsten innebär i första hand att Du per telefon skall bearbeta och
utveckla samarbetet med våra återförsäljare. Därutöver siktar vi mot att
du utvecklas till att gradvis ta dig an uppgifter på fältet som utesäljare.
Vi tror att du är kundorienterad, flexibel, klarar av ett högt arbetstempo
och är bra på att prioritera. Du är självgående och har intresse av att
arbeta med konsumentprodukter.

Du har minst gymnasiekompetens och dokumenterad erfarenhet av arbete
med kundkontakter. Vidare har du bra kunskaper i svenska och engelska
språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. Datakunskap inom Word och
Excel är ett krav.

Passar ovanstående tjänst in på dig? Skicka i sådana fall din skriftliga
ansökan med meritförteckning senast 22 maj till:

GN Netcom AB
Att. Personalavdelningen
Box 49093
100 28 Stockholm

Personal@gnnetcom.se

mailto:Personal@gnnetcom.se
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(5.3) Evidente – Proffs på inbyggda system

<firmamärke> Evidente är ett privatägt och oberoende konsultbolag inom system-
och programvaruutveckling. Vi arbetar huvudsakligen inom områdena
fordon, telekom och industri.
Kvalificerade medarbetare är vår största tillgång och vi är överlag civilin-
genjörer med flerårig yrkeslivserfarenhet från våra verksamhetsområden.
Evidente är certifierat enligt ISO 9001:2000.

e v i d e n t e  s ö k e r  p r o f f s  p å
i n b y g g d a  s y s t e m

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av utveckling av inbyggda system och
som vill fortsätta att utvecklas inom området.

Du har mångårig erfarenhet av systemarbete såsom elarkitektur, funktions-
utveckling, integration, verifiering, kommunikation, RF-teknik, projektledning
mm samt är civilingenjör eller motsvarande.

Vi erbjuder spännande arbetsuppgifter i ett litet dynamiskt företag med stor
”vi-känsla” såväl inom som utom arbetstid. Vårt arbete genomsyras av stark
kundfokusering och hög kvalitet. Vårt kontor ligger i centrala Göteborg.

Har du ytterligare frågor? Tag i så fall kontakt med teknikområdeschef
Mats Martinsson, tel 0704-621772 eller besök www.evidente.se.
Din ansökan skickar du till Lotta.Rolf@evidente.se.

http://www.evidente.se.
mailto:Lotta.Rolf@evidente.se

