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Syftet med denna studie var att undersöka hur språkanvändningen på en särskild 

kommunikationskanal, nämligen webbsidor, ser ut hos olika företag inom branschen för 

managementkonsulting. Studien gjordes på uppdrag av Madicon Communication AB vilket är 

grunden till att ett vidare syfte även var att undersöka hur Madicon med hjälp av språket och de 

likheter samt skillnader som framkommit kan positionera sig annorlunda i förhållande till andra 

företag i samma bransch. I denna undersökning studerades komposition samt frekvens av 

engelska uttryck, facktermer, upprepningar, pronomen och tilltal, informella och formella 

ordval och användning av versaler samt språkhandlingar.  

Resultatet visade bland annat att alla fyra företagen till stor del använder samma delar i 

kompositionen, men att det finns skillnader beroende på företagens inriktningar. Vidare 

använder de två tekniskt inriktade företagen engelska mest. Facktermer visade sig tydligt ha en 

väsentlig roll inom managementspråket då stor mängd påträffats i texterna. När det kommer till 
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upprepningar och hur företagen valde att synas i sina texter kunde vi återigen se skillnad utefter 

företagens inriktning. Utifrån studiens resultat är endast Madicon det företag som följer 

riktlinjerna om att företag vinner på att låta både ett ’vi’ och ett ’du’ synas i texter på webben.  

Resultatet visade även att företagen håller olika grad av formalitet vilket möjligt gör att 

företagen uppfattas olika. Madicon använder i jämförelse med de andra företagen versaler mer 

frekvent. Utifrån att alla fyra företagen använde språkhandlingarna ’erbjudande’ och ’löfte’ i 

båda sina texter kan dessa tolkas som centrala. 

 

 

Nyckelord: management, management consulting, management lingo, managementspråk, 

textuell struktur, interpersonell struktur, webbtext 
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1. Inledning 

Management. Ett begrepp för männen och kvinnorna i kostym och dräkt på Norrmalmstorg
1
, 

för verksamma inom ekonomi- och företagsfältet och ett begrepp för chefer. Eller? Faktum är 

att det inte är så enkelt. Management är ett begrepp som rör många fler än så och beroende på 

vem man frågar kan man få olika beskrivningar av begreppets innebörd. Till exempel har 

diskussioner uppkommit huruvida management och ledarskap har samma betydelse, likväl om 

en ledare och en chef är samma sak. Managementkonsulten och Fil Dr Ewa Braf skriver i 

artikeln Management ≠ Ledarskap (2018) om skillnaden mellan chefskap och ledarskap. Hon 

poängterar att dessa roller inte gör samma saker eller är på samma sätt ”Chefen får du - Ledaren 

väljer du” skriver hon och förklarar att det är ledarens beteende som gör att vi vill följa medan 

det handlar om chefskap när du tvingas följa. Ytterligare en artikel som behandlar management 

och ledarskap är Management och ledarskap av Bengt Karlöf (2012), rådgivare, coach och 

ifrågasättare inom management. Där skriver han att begreppet management täcker mer än bara 

ledarskap och att komponenter som styrning och strategi bör uppmärksammas ytterligare. 

Karlöf uppmärksammar även den del av management som denna studie riktar sig mot, nämligen 

språket. När han liknar språkbruket inom management med fackspråk inom andra områden 

skriver han att ”det präglas istället av en semantisk luddighet som ger upphov till omfattande 

spill av tid och energi” jämfört med de andra som har rollen att underlätta kommunikationen 

genom att förenkla och förkorta, vilket är fackspråkens funktion (Karlöf, 2012). 

Att ämnet management och dess språkbruk uppmärksammas visar att det är av intresse i 

samhället. Ännu finns det inte särskilt mycket forskning om managementspråket men utöver 

artiklar av populärvetenskaplig karaktär som de ovan kan vi hitta ordlistor för den delen av 

managementspråket som denna studie behandlar, språket hos managementkonsulter. 

På hemsidan Managementconsulted finns listan The management consulting lingo 

dictionary (u.å.a) vilken presenterar uttryck och begrepp samt dess definitioner för de som är 

intresserade. Vi kan även hitta Management consulting “lingo” – words and phrases that 

applicants and interviewees should know (u.å.b) på hemsidan, vilket är ytterligare en lista över 

uttryck och begrepp inom managementkonsulting som är av intresse för allmänheten. Som de 

givna exemplen visar har management och dess ’språk’ idag kommit att ta plats i fler delar av 

samhället vilket gjort det viktigare för flera av oss att försöka hänga med i begreppens betydelse. 

Jag anser att en inblick i managementspråket inte bara är viktigt för de som rör sig inom 

                                                 
1 En anspelning på Lars Melins beskrivning av Norrmalmstorg och de människor som syns i trakten. Han inleder 
sin bok Corporate Bullshit (2004) med att tala om den s.k. Norrmalmstorgsdialekten. 
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områden för ledning, styrning och hantering utan för oss alla som befinner oss i sammanhang 

där företag, offentlig sektor och föreningar finns, det vill säga överallt.  

Denna studie görs på uppdrag av Madicon Communication AB. Precis som för många 

företag är det för Madicon viktigt att observera och lära sig av andra företag i samma bransch och 

i detta fall handlar det specifikt om språkanvändningen. Efter kontakt med företaget har jag fått 

relativt stor frihet och fokuserat studien efter egna preferenser.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur språkanvändningen på en särskild 

kommunikationskanal, nämligen webbsidor, ser ut hos olika företag inom branschen för 

managementkonsulting. Språkanvändningen studeras särskilt beträffande den textuella 

strukturen och språkhandlingar inom den interpersonella strukturen. Ett vidare syfte är att se 

hur Madicon med hjälp av språket kan positionera sig annorlunda i förhållande till andra företag 

i samma bransch.   

Genom studien uppmärksammas en särskild språkdomän, managementspråket. Detta görs 

genom en närmare undersökning av språket hos fyra konsultbolag inom management: Madicon, 

Preera, Knowit och Accenture.  

De frågeställningar som arbetet utgår ifrån är: 

• Hur ser Madicon på begreppen ’management’ och ’managementspråk’? 

• Hur ser den textuella strukturen ut hos texterna gällande komposition och lexikon? 

• Vilka språkhandlingar utför texterna? 

• Vilka likheter/skillnader finns hos de olika konsultbolagen gällande språket, innehållet 

och det sociala? 

• Hur skulle Madicon kunna använda sig av likheterna/skillnaderna i språket för att 

positionera sig annorlunda i managementvärlden? 

 

1.2 Avgränsning 

Utifrån det som beskrivits i inledningen ovan förstår vi att detta relativt outforskade område 

troligtvis erbjuder en hel del ’ny’ information. För att den föreliggande undersökningen inte 

skulle bli för omfattande var den tvungen att avgränsas. Under detta avsnitt beskriver jag de 

avgränsningar som gjorts.  
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Det språk som undersökts använder Madicon främst på webben, även via nyhetsbrev. 

Kommunikationen sker mellan företaget och deras kunder men riktar sig främst till tänkta 

kunder. Som första avgränsning valdes att fokusera på det material som finns på webben vilket 

gjort det möjligt för mig att enklare ta den tänkta kundens position vid jämförelse av hemsidorna 

från de olika företagen. Det är även via nätet många ofta söker efter information, om det så är 

till följd av allmänt sökande eller om man fått något företag rekommenderat för sig.  

Den andra avgränsningen rör antalet företag till jämförelsen. Av uppdragsgivaren erhölls 

en lista på tre av de största företagen i samma bransch och sex stycken av de lite mindre. Av 

dessa nio företag avgränsades materialet till ett av de större företagen och två av de mindre. 

Detta för att hålla mängden material överkomligt och få forskningsuppgiften att gå ihop men 

samtidigt behålla en bredd vad gäller bland annat företagens storlek, vilken vidare beskrivs 

under avsnitt 3. Material och metod.  

Ytterligare en avgränsning som gjordes var till att begränsa materialet genom att inte titta 

på alla texter från företagens webbsidor, dessa beskrivs vidare under avsnitt 3.   
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

 För denna studie är flera inriktningar av tidigare forskning intressanta. Det aktuellt hur text 

som kommunikationsakt via webben fungerar både vad gäller utformning från avsändarens sida 

och mottagandet av läsaren. Det kan även vara relevant att veta vilka riktlinjer som finns för 

webbtexter, vilket språk som bör användas och vad avsändaren ska tänka på. Även saker som 

handlar om hur vi människor läser på webben, vad vi förväntar oss hitta för form och innehåll 

i webbsidornas texter och annat liknande spelar in. Detta är intressant för denna studie genom 

kopplingen att denna syftar till att studera konsultbolagens språkbruk på just webben. 

Ytterligare forskning som kan vara relevant är hur företag genom sina texter skapar en identitet 

för sig själva och genom texter även skapar interaktion och relation med läsaren. Även studier 

kring fackspråk kan vara av intresse då management innehåller speciella termer precis som 

språk inom andra yrkesgrupper.   

Sist men inte minst är tidigare forskning som rör management och framförallt 

managementspråk väsentligt då denna studie syftar till att studera språket inom management. 

Observerat utifrån sökandet av forskning inom området är att vissa luckor finns. Inget precist 

om managementspråket har hittats, framförallt inte gällande språkbruket hos 

managementkonsulter. En viss saknad av studier med samma ingångsvinkel som denna har 

upptäckts, vilket dock även kan ses vara intressant och gör ämnet värt att undersöka vidare. 

Däremot presenteras andra studier som rör management, närmare bestämt New Public 

Management i avsnitt 2.2.  

 

2.1 Forskning om skrivande på webben 

Guldbrand och Hjalmarsson (2012) skriver i sin bok Klarspråk på nätet om riktlinjer kring hur 

olika texter bör utformas på webben, efter fakta om hur besökare beter sig. Även Ehrenberg-

Sundin (2014) ger riktlinjer för att skriva på webben i boken Att skriva bättre i jobbet där delar 

gällande struktur, innehåll, språk och stycken behandlas. Böckerna kan fungera som 

handböcker för skrivande på webben då de innehåller tips kring olika webb- och 

textproduktioner. Klarspråk på nätet innehåller även checklistor för granskning av texter innan 

de publiceras.  

Bland annat innehåller Guldbrand och Hjalmarssons (2012) bok kapitel om att ’skriva för 

webben’ där författarna redogör för innehållsstruktur, hur vi läser på skärm och hur företag ska 

skriva för att bli lästa. De behandlar även områden som ’orientering och navigering’ och 
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’skrivregler’. Det som är särskilt intressant för denna studie, vilken syftar till att undersöka 

språkbruket på managementkonsultbollagens hemsidor är kapitlet ’Språket på webben’ som 

redogör för vilket språk som bör användas på webben. Guldbrand och Hjalmarsson (2012:96) 

betonar att ”på webben blir språket organisationens identitet” vilket visar vikten för bolagen att 

tänka på vilket språk de använder utifrån hur de vill uppfattas och vilken bild av företaget de 

vill ge hemsidans besökare.  

När författarna (2012:79) skriver om språket på webben introduceras kapitlet med en 

beskrivning av den kommunikation som tidigare ägt rum mellan företag och kunder samt vilka 

förutsättningar som fanns vid interaktionerna. Telefonsamtal, personliga möten och broschyrer 

är några exempel på de kommunikationsformer som tidigare ägt rum som idag till stor del sker 

på webben. Författarna skriver att ”möjligheten att skapa relationer hänger alltså på hur väl du 

kan kommunicera via språket” (Guldbrand och Hjalmarsson, 2012:79) eftersom webben inte 

erbjuder personliga möten på samma sätt som de tidigare kommunikationsformerna. Språket 

blir inte bara organisationens identitet utan är också det som skapar relation på webbplatsen.  

Guldbrand och Hjalmarsson (2012:80–95) fortsätter i det ovan beskrivna kapitlet om att 

den tänkta målgruppens förkunskaper ska tas i beaktning vid produktionen av en text för att 

lägga den på en lagom nivå, likaså ska företagen hitta sin egen stil och ton samt att företagets 

ordval påverkar läsarens uppfattning. Som tidigare nämnt har webbplatsen ersatt flera av de 

personliga mötena vilket gör det viktigt för webbtexterna att försöka återge den känsla av dialog 

mellan företaget och kunden som finns i det personliga mötet. Författarna framhåller dock att 

stilen och tonen på webbsidan ska motsvara företagets övriga nivå. När det kommer till 

avsändaren och läsaren skriver de att företag ofta vinner på att låta både ett ’vi’ och ett ’du’ 

synas i texten där ett direkt tilltal berör läsaren mer och en mänsklig avsändare även det kan 

vara till bolagets fördel. Trots detta finns det tillfällen då ett ’vi’ inte passar och författarna råder 

då till att använda företagets namn.  

Företagspresentationer är idag en självklarhet på webbplatser vilket många gånger har 

benämningar som ’om företaget’ eller ’om oss’. Under företagens presentationer skiljer sig 

förväntan på innehållet ibland åt beroende på vad det är för företag, hur stort det är och liknande, 

men grundläggande information om företaget förväntas. Företagspresentationer kan komma att 

innehålla affärsidé, kontaktuppgifter, medarbetare och kompetens, vägbeskrivning, 

nyckelpersoner och ledning, historia samt länkar till dokument som årsredovisningar. 

(Guldbrand och Hjalmarsson, 2012:241–242).  

Författarna (2012:283) har sammanställt en checklista med frågor för språket i 

webbsidornas texter vilken finns till som hjälp för att kontrollera texterna innan publicering. 
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Viktiga punkter rör om språket är personligt och relationsskapande, om stil och ton är enhetlig 

samt om meningsbyggnaden är varierad. Dessa punkter syftar främst tillbaka till de ovan 

beskrivna delarna ur kapitlet om språket på webben, där bland annat webben har ersatt 

personliga möten varpå företagen bör hålla en mer personlig ton. Även att stilen och tonen i 

texterna ska överensstämma med resterande texter på företagets hemsida samt den övriga stil 

och ton som företaget annars använder. Dessutom syftar en del punkter i checklistan till att 

uppmärksamma informationen om att exempelvis meningsbyggnad påverkar textens stil och att 

meningarnas längd bör varieras för att skapa rytm i texten. (Guldbrand och Hjalmarsson, 

2012:79, 80–95).  

 

2.2 Forskning inom management 

New public management kan beskrivas som en diskurs inom forskningsområdet för 

management. Studierna Managementska låneord bland låneböckerna av Öman (2010) samt 

Universitetet som en multimodal marknadsplats av Ledin och Machin (2015) behandlar och 

utgår båda från begreppet NPM. Begreppet New public management (NPM) är ett 

”samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga 

sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet” (Nationalencyklopedin, u.å.b). Ett exempel 

på detta är då skolor och bibliotek börjar fokusera mer på ledning och styrning ur ett företagsamt 

perspektiv.   

Ledin och Machin (2015) beskriver mer en historisk uppkomst av begreppet och hur 

NPMs intåg till den offentliga sektorn allmänt påverkar styrning och kommunikation. De 

fokuserar sedan artikeln mot en fallstudie av Örebro universitet och undersöker ”hur en 

nyliberal managementdiskurs kommuniceras genom en design som bygger på samordning” 

(2015:7). Syftet med studien är att göra en kritisk och multimodal diskursanalys av 

universitetens kommunikation. För att analysera kommunikationen använder Ledin och Machin 

(2015) ett språkvetenskapligt och semiotiskt perspektiv. Enligt författarna riskerar NPM-

språket ”att bidra till en avprofessionalisering, så att forskares professionella omdöme, deras 

uppfattning om vad som är god, spännande eller fruktbar forskning, inte längre räknas.” 

(2015:34). 

Öman (2010) använder istället endast NPM-diskursen som ett stöd och fokus ligger på en 

studie kring attityder hos de arbetande inom bibliotekssektorn. Stort fokus i arbetet ligger även 

på språket som färgats av den nya styrningen. Som metod för studien använde Öman ’matched 

guise technique’ och lät biblioteksarbetare fylla i en enkät om två texter med olika stor del 
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’managementska uttryck’ för att på så sätt studera deras attityder till ’managementska’. De 

svarande fick bedöma texterna och resultaten visar att bibliotekarierna varken har några starkt 

positiva eller starkt negativa attityder vad gäller managementska på bibliotek. Öman (2010:72) 

sammanfattar sin studie med att den nya styrningen inte bara innebär nya termer och 

benämningar utan också ett företagsliknande marknadsföringstänk. 

Dessa studier visar en relativt uppmärksammad del av management som 

forskningsområde, nämligen NPM och är av relevans för min studie. Deras resultat om språkets 

förändring på bibliotek och universitet kan komma att likna de språkliga drag vi kan se i denna 

studie. En lucka bland studier som de tidigare är att språket som sådant inom management inte 

studeras utan det är snarare effekten av de nya influenserna och förändringarna på områdena 

inom den offentliga sektorn som uppmärksammas. Det är denna typ av lucka som detta arbete 

syftar till att studera och fylla med ny information. 
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3. Material och metod 

Denna del av uppsatsen presenterar det material som analyserats och vilka urval som gjorts. 

Därefter redogörs för insamlingsmetoden och analysmetoden som används. Senare i uppsatsen, 

under rubrik 5.1 Material- och metoddiskussion diskuteras materialet och metoderna samt 

utfallet till följd av dessa.  

 

3.1 Material och urval 

Madicon AB (http://madicon.se/), vilka är uppdragsgivare till denna studie, är en 

managementkonsultbyrå som arbetar med att dela med sig av sina framgångar och misstag för 

att hjälpa företag och individer till större framgångar. Företaget erbjuder ”operativa insatser, 

mentorskap, rådgivning, styrelseuppdrag och stöd i projekt”. (Madicon, u.å.a.).  

Det material som används från Madicons hemsida är deras presentation (ibid.) vilken 

finns bifogad som bilaga 1. Den tjänst som studerats hos detta företag är deras koncept 

”Speaking Partner 1080®” (Madicon, u.å.b.) vilken finns bifogad som bilaga 6. 

Preera AB (http://www.preera.se/) är en managementkonsultbyrå som arbetar med 

förändringsuppdrag och organisationsutveckling inom både privat och offentlig sektor (Preera, 

u.å.b.). Företaget säger sig finnas för att ”stötta ledare att frigöra potentialen hos människor, 

skapa hållbara organisationer och för att bidra med förändringskraft i samhället” (Preera, u.å.a.). 

Det material som används från Preeras hemsida är deras presentation vilken är uppdelad 

på två olika undersidor: ’vad vi tror på’ (ibid.) som finns bifogad som bilaga 2 och ’vilka vi är’ 

(Preera, u.å.b.) som bilaga 3. Den tjänst som studerats hos detta företag är ”Innovativ 

förändringsledning” (Preear, u.å.c.) vilken finns bifogad som bilaga 7. 

Knowit AB (publ) (https://www.knowit.se/) är ett konsultbolag som erbjuder ”digitala 

och gränsöverskridande lösningar” från områdena ’Experience’ som arbetar med teknik och 

kommunikation, ’Insight’ vilken arbetar med managementkonsulting och ’Solutions’ som 

genom it-lösningar hjälper företag att utvecklas. Företaget skriver i sin presentation att ”Det är 

förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting 

samt it” som skiljer dem från andra konsultbolag. (Knowit, u.å.a.).  

Det material som används från Knowits hemsida är deras presentation (ibid.) vilken finns 

bifogad som bilaga 4. Den tjänst som studerats hos detta företag är ”Organizational 

Development” (Knowit, u.å.b.) vilken finns bifogad som bilaga 8. 

http://madicon.se/
http://www.preera.se/
https://www.knowit.se/
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Accenture AB (https://www.accenture.com/se-en/new-applied-now) arbetar med 

tjänster och lösningar inom områden för ”strategisk rådgivning, konsulttjänster, digitalisering, 

IT och verksamhetsoptimering”. Företaget arbetar i gränslandet mellan affär och teknologi och 

skriver att ”förmågan att skapa och genomföra innovativa idéer är central” för företaget. 

(Accenture, u.å.a.).  

Det material som används från Accentures hemsida är deras presentation (ibid.) vilken 

finns bifogad som bilaga 5. Den tjänst som studerats hos detta företag är en beskrivning av 

deras konsulttjänst (Accenture, u.å.b.) vilken finns bifogad som bilaga 9. 

Under avsnitt 1.2 beskrevs avgränsningen till att studera totalt fyra företag utav nio 

erhållna förslag utöver Madicon själva. Urvalet som ledde fram till valet av företagen Madicon, 

Preera, Knowit och Accenture gjordes utefter flera aspekter. Det första urvalet var att företagens 

texter skulle vara på svenska då Madicons texter är det och för att på så sätt kunna göra en bättre 

jämförelse av delar i språket. Det andra urvalet gällde vad företagen arbetade med för frågor 

för att studien trots endast fyra företag ändå skulle få en bredd. Detta för att kunna studera om 

språkanvändningen är något som ser likadan ut oavsett inriktning. I listan på företag som erhölls 

fanns det en del konsultfirmor som är mer inriktade på teknik och en del som är inriktade mot 

mer ’mjuka frågor’ som organisation. Dessa delades upp utefter storlek och inriktning och 

valdes sedan slumpvis från varje grupp. Då Madicon arbetar med organisationsfrågor kvarstod 

två tekniskt inriktade företag och ett som arbetar med mjuk inriktning. Accenture var det enda 

av de tre större företagen som hade en av texterna på svenska vilket gjorde att det tog en av de 

tekniska platserna och de andra valdes slumpvis efter, som beskrivet, inriktning.  

För att kunna göra en jämförelse av språkbruket mellan texterna krävdes likvärdigt 

innehåll och information. Urvalet gjordes till att studera språket på företagens ’om oss’-sidor 

samt beskrivning av en tjänst hos var och ett av företagen. Vid val av tjänst togs hänsyn till att 

de skulle likna varandra för att tydligare kunna jämföra drag i språket. Valet av företagens 

presentationer och beskrivning av en tjänst togs då det troligtvis är dessa sidor som en presumtiv 

kund läser för att få reda på mer information om företaget och vad de arbetar med. Den 

presumtiva kunden som under avsnitt 1.2 beskrevs att kommunikationen främst riktar sig till. 

  

3.2 Metod  

Här beskrivs metoden för materialinsamling och analysmetoderna som används i studien. Båda 

metoderna baseras på Hellspongs (2001) bok Metoder för brukstextanalys.  

https://www.accenture.com/se-en/new-applied-now
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3.2.1 Insamlingsmetod 

För att besvara studiens första frågeställning ”Hur ser Madicon på begreppen ’management’ 

och ’managementspråk’?” samlades material in genom kontakt med en anställd på företaget. 

Informanten är Kenneth Larsson, VD på Madicon Communication. De resultat som presenteras 

i studien samlades framförallt in via mejl-kontakt med informanten.  

De etiska aspekter som tagits i beaktning i denna studie är att informanten läst igenom 

det som refererats och kan stå för det som skrivits och citerats i studien. I och med detta nämns 

informanten vid namn och anonymitet krävdes inte. Vidare har Madicon blivit informerade om 

att studien kommer publiceras och de har även gett sitt godkännande för detta. 

Resterande material samlades in genom kopiering av relevant text från de olika företagens 

hemsidor till ett rent textdokument. Den första insamlingen bestod av all text från företagens 

presentation och beskrivning av deras tjänster. Därefter avgränsades materialet till att endast 

studera en av de tjänster som var och ett av företagen erbjuder för att göra studien överkomlig 

i förhållande till ramarna för ett examensarbete på kandidatnivå.  

Att ta skärmdumpar var först en metod för materialinsamling men som valdes bort då 

studien endast syftar till att studera språket textuellt utan visuella inslag. Genom den valda 

metoden, för att endast analysera den textuella kommunikationen, uteslöts risken att analysen 

skulle påverkas av multimodalitet, visuella inslag som typsnitt och färg eller tolkning till följd 

av närliggande bild. 

 

3.2.2 Analysmetod – Strukturell analys 

Metoden för analys som användes för att besvara frågeställningarna var i första hand en 

strukturell analys med fokus på den textuella- och interpersonella strukturen baserat på 

Hellspong (2001:63–64, 66). En strukturell analys syftar enligt Hellspong (2001:56) till att 

studera vilka delar som bygger upp en text och hur dessa interagerar med sin omgivning. Han 

beskriver tre sidor som en strukturell analys innehåller vilka är den språkliga, den innehållsliga 

och den sociala. Dessa presenteras i avsnitt 4.4 som ’lexikon’, ’komposition’ och 

’språkhandlingar’ vilka är delar som kan räknas under respektive beskriven sida. I denna studie 

har fokus legat på komposition och lexikon vilka är delar i den textuella strukturen. Studien har 

också behandlat språkhandlingar inom den interpersonella strukturen vilken främst syftar till 

att skapa interaktion med läsaren. Enligt Hellspong (2001:61) syftar en strukturell analys till att 

ge en mångsidig framställning av en texts olika strukturer mot bakgrund av dess kontext. Denna 

typ av analys är således relevant då den här studiens undersöker hur språkanvändningen 
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beträffande den textuella strukturen och språkhandlingar inom den interpersonella strukturen 

ser ut inom branschen för managementkonsulting, vilket genom delar av den valda 

analysmetoden kunde besvaras. 

Genom att studera komposition, lexikon och språkhandlingar besvarades 

frågeställningarna: Hur ser den textuella strukturen ut hos texterna gällande komposition och 

lexikon? Samt: Vilka språkhandlingar utför texterna? 

 

3.2.2.1 Den textuella strukturen – komposition och lexikon 

Inom den textuella strukturen undersöktes i denna studie som nämnt texternas komposition och 

delar av lexikon. Kompositionen undersöktes utifrån frågor som rörde vilka delar texterna 

består av och vilken form, funktion och innehåll dessa har. Hellspong (2001:32–33) skriver att 

textens olika delar har skilda uppgifter samt att en observation av texternas olika delar, dess 

funktion, form och innehåll rör textens komposition. Kompositionen i 

managamentkonsultbolagens texter undersöktes för att inledande få en bild av hur texterna är 

uppbyggda, vilka delar de består av och viken form och funktion de har samt vad de innehåller. 

Detta gjordes helt enkelt för att få en överblick av texternas komposition och struktur. För att 

kunna förstå de olika textdelarnas uppgifter undersöktes dessa i relation till varandra och utifrån 

form, funktion och innehåll. Detta i sin tur låg som grund till att skapa vidare förståelse för 

resterande analys av texten och genom det kunde forskningsfrågorna belysas samt besvaras.  

När det kommer till analys av lexikon i materialet studerades frekvens av engelska ord 

och uttryck, facktermer, upprepningar, pronomen, informella och formella ordval samt 

användning av versaler. Hellspong (2001:18) menar att den textuella strukturen ”rör textens 

uttryckselement och hur de samlar sig i ett större mönster”. Genom att titta på en texts språkliga 

form studeras den textuella strukturen och där under presenteras lexikon som en del. Hellspong 

(2001:26) skriver att ord väljs på olika sätt i texter och att ordklasser därför kan användas olika 

mycket. I denna studie studerades frekvensen av engelska ord och uttryck då Madicon 

informerat om att mycket engelska och ”svengelska” används utifrån deras bild av 

managementspråket. Detta sågs som en relevant aspekt då denna studie syftar till att undersöka 

lexikon hos managementkonsultbolagen. Likväl resonerades det kring relevansen av att studera 

användningen av facktermer och då studien syftar till att studera språket hos en viss yrkesgrupp 

ansågs detta vara en viktig analyspunkt för att trovärdigt och riktigt kunna besvara 

frågeställningarna. Hellspong (2001:27) skriver att fackord eller termer hör till ett visst 

expertområde och är sådana som gemene man inte använder dagligen eller ens känner till, han 
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jämför med ord som ’gräs’ och ’hus’ vilka är väldigt vardagliga och allmänna. Det var av 

intresse att titta på vilka facktermer som användes av företagen, hur mycket och om det var 

några som brukades av flera för att genom studien få en tydligare bild över denna språkdomän.  

En fråga som ställs inom en strukturell analys’ avsnitt för lexikon är huruvida ordförrådet, 

är varierat eller innehåller många upprepningar (Hellspong, 2001:63). Det som kom att 

undersökas i denna studie var huruvida det förekom upprepningar i texten, vilket kan syfta till 

att ge någon form av stilistisk effekt, snarare än ett tecken på litet ordförråd. Dock var detta 

ändå av intresse för studien eftersom det trots allt är en del i den textuella strukturen och 

företagen gjort ett val i att använda de ord som de gjort. På samma sätt har företagen valt hur 

de vill presentera sig och vilket tilltal de ska använda till läsaren av sina texter, därav studerades 

val av pronomen, för att undersöka om något speciellt uttryck används inom genren eller om 

företagen själva bestämmer distans eller närhet till läsaren. Vad gäller ordval rör det också nästa 

punkt som undersöktes i studien, informell och formell stil genom bland annat ordval. När 

Hellspong (2001:71) talar om en formell stil beskrivs den med ord som högtravande, stel och 

pompös medan den informella stilen beskrivs med ord som jargongartad och vardaglig. Då 

studien syftar till att undersöka hur språkbruket ser ut inom branschen för 

managementkonsulting ansågs graden av formalitet vara av relevans att studera.  

Till sist kommer punkten om användning av versaler vilken uppkom efter en första blick 

på uppdragsgivarens hemsida. På hemsida användes versaler utöver sina vanliga 

användningsområden som i början på mening och namn och därefter blev det relevant att se hur 

de andra företagen i studien gjorde. Detta då ett vidare syfte i studien var att se hur Madicon 

med hjälp av språket kunde positionera sig annorlunda i förhållande till andra företag i samma 

bransch och formen för dessa textdelar, sett till komposition, därigenom kunde ha olika 

uppgifter eller ge olika uttryck.   

 

3.2.2.2 Den interpersonella strukturen - språkhandlingar 

Den interpersonella strukturen handlar om att texten skapar och förmedlar kontakt mellan 

människor (Hellspong, 2001:19).  Inom den interpersonella strukturen fokuserade denna studie 

till att titta på de språkhandlingar texterna utförde.  

”För att förstå en text räcker det inte med att uppfatta vad den står för. Vi måste också se 

vad den gör” (Hellspong, 2001:45). Hellspong (ibid.) beskriver att en texts kommunikativa 

funktion är att skapa någon form av kontakt med en mottagare och att det är när den börjar 

utföra språkhandlingar som den sociala aspekten kommer in och ett aktivt samspel mellan text 
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och läsare tar vid. Språkhandlingar som hittades i de studerade texterna var citat, löften, 

erbjudanden, förslag, uppmaningar, befallningar, frågor, avståndstaganden, upplysningar, 

förklaringar, hänvisningar, instruktioner, besvaranden och invändningar.  

De allmänna språkhandlingarna är påståenden, frågor, uppmaningar eller utrop, menar 

Hellspong (2001:46). Han fortsätter med att beskriva andra typer av språkhandling, de speciella, 

vilka oftast förekommer i vissa situationer och kan utgöras av befallningar och 

avståndstaganden eller rekommendationer och efterlysningar. Språkhandlingar kan enligt 

Hellspong (2001:202) upplevas positiva, där de skänker förmåner eller uppskattning eller så 

kan de vara negativa vilka är avståndstagande eller frihetsberövande. De positiva utgörs av 

bland annat erbjudanden och löften medan språkhandlingar som kritik och befallningar är 

negativa sådana. Hellspong (2001:46) framhåller att sociala strategier kan användas vid 

negativa språkhandlingar för att dämpa intrycket av dessa.  

Hellspong (2001:110) skriver att då man berättar varför en uppfattning är rimlig är då 

man ger ett skäl för den. Han (2001:111) beskriver även att skäl kan ha formen som argument, 

vilket är det som undersöktes i denna studie. Hellspong skriver att argumenten kan vara 

implicita och istället ha formen som ”berättelser, exempel, frågor eller ironiska kommentarer” 

(ibid.) och att argumentation innefattar både de uttalade och indirekta. Användning av argument 

ligger också under språkhandlingar inom den interpersonella strukturen och i denna studie 

undersöktes om företagen använde sig av argument i sina texter.  

Det är både intressant och relevant att i en studie med syftet att undersöka 

språkanvändningen inom branschen för managementkonsulting också titta på vilka 

språkhandlingar texterna utför för att kunna se om det finns några utmärkande språkhandlingar 

som används frekvent. Även för att, som i detta fall, senare jämföra språkhandlingar som utförs 

i olika texter hos olika företag i samma bransch. Detta bygger vidare till nästa del i analysen 

vilken är komparation. 

 

3.2.3 Analysmetod – Komparativ analys 
För att besvara studiens två sista frågeställningar: ”Vilka likheter/skillnader finns hos de olika 

konsultbolagen gällande språket, innehållet och det sociala?” Samt ”Hur skulle Madicon 

kunna använda sig av likheterna/skillnaderna i språket för att positionera sig annorlunda i 

managementvärlden?” krävdes en strukturerad jämförelse av de resultat som framkommit. En 

komparativ analys har enligt Hellspong (2001:79) syftet att ”jämföra olika texter eller genrer 

för att undersöka likheter, skillnader eller påverkan mellan dem”. Därför valdes delar av en 

komparativ analysmetod baserat på Hellspong (2001:78–81) som fokuserades kring språket, 
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innehållet och det sociala vilket behandlas i avsnitt 4.4 under rubrikerna lexikon, komposition 

och språkhandlingar. 

Vad gäller språket användes metoden för att jämföra aspekter kring de delar som tidigare 

beskrivits under lexikon. Det vill säga frekvens av engelska uttryck, facktermer, upprepning, 

pronomen och tilltal, formell/informell samt användning av versaler. Under innehåll 

sammanställdes resultatet gällande texternas komposition för att hitta likheter och skillnader 

mellan texterna. Det sociala rörde vilka språkhandlingar som texterna utför. 
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4. Resultat  

Under detta avsnitt presenteras inledningsvis Madicons syn på begreppet management och 

managementspråket. Därigenom besvaras studiens första frågeställning: Hur ser Madicon på 

begreppen ’management’ och ’managementspråk’? Därefter presenteras de resultat som 

framkommit från analysen av språket på de olika företagens webbsidor utifrån delar av en 

strukturell analys (se 4.2) samt en komparativ analys (se 4.3), båda som beskrivet i avsnitt 3.2.2 

baserade på Hellspong (2001). Inom den textuella strukturen studeras komposition och lexikon 

i materialet och inom den interpersonella strukturen studeras texternas språkhandlingar. Detta 

för att besvara frågeställningarna: Hur ser den textuella strukturen ut hos texterna gällande 

komposition och lexikon? Samt: Vilka språkhandlingar utför texterna? Det är genom studiens 

komparativa del (avsnitt 4.4) som frågeställningen om likheter och skillnader behandlas och 

utefter det syftar studien till att eventuellt kunna dra slutsatser om huruvida Madicon skulle 

kunna använda sig av likheterna och skillnaderna i språket för att positionera sig annorlunda i 

managementvärlden. Sist i detta avsnitt görs en sammanfattning företagsvis, se avsnitt 4.5.  

 

4.1 Management och managementspråk 

Madicons definition av begreppet management är kort sagt hantering2. Larsson (se not 2) 

refererar till Wikipedias (2017) definition ”Management, organisationsledning eller 

verksamhetsstyrning, inom privat och offentlig sektor” vilken han anser stämmer bra och är 

rakt på sak. Med ett yvigare språk säger han att management skulle kunna beskrivas som ”alla 

insatser för att leda och styra verksamheter”, vilket även kan benämnas hantering.  

En beskrivning av managementspråket ansåg Larsson var svårare3 men svarade att det 

utgörs av speciella termer avseende sådant som syftar til ledning och styrning. Exempel på 

termer är sådana gällande att hantera visioner, göra målformuleringar och klara uppföljningar. 

Han beskriver att man inom managementspråket använder begrepp som klargör olika saker på 

ett tydligt sätt ”som vilket annat yrkesspråk som helst” och jämför med läkare, rörmokare eller 

andra yrken. Larsson tar upp att mycket engelska och svengelska används samt att språket 

tenderar fyllas med buzzwords4. Buzzwords tillägger han är trendigt just nu men att det dock 

                                                 
2 Personlig kommunikation. Madicons syn på begreppet tydliggjordes i mejlkontakt med Kenneth Larsson, VD på 
Madicon Communication. 2018-02-26. Detta som svar på frågan om hur de ”själva definierar begreppet 
management” och om deras ”definition är er egen eller grundar sig i någon annans beskrivning”.  
3 Personlig kontakt. I samma mejl som ovan beskrivet svarade Larsson även på frågan hur de ”beskriver 
managementspråket”. 
4 Det engelska uttrycket ’buzzword’ betyder på svenska slangord/floskel/modeord. (Bab.la, u.å.a).  
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snabbt kan medföra en kamp om en plats i floskeltoppen5. Managementspråket handlar också 

om att peppa och få med sig medarbetarna, tillägger han. Avslutningsvis finns det ur Madicons 

syn också inslag av ett språk med begrepp för de ”invigda” vilket har lite med status att göra. 

 

4.2 Den textuella strukturen 

Under detta avsnitt studeras vilka delar texterna på de undersökta webbsidorna består av, det 

vill säga texternas komposition samt vilken form, funktion och innehåll textdelarna har. 

Därefter redogörs för frekvensen av engelska ord samt facktermer och vidare undersöks saker 

som upprepningar, pronomen, informella och formella ordval samt användning av versaler, det 

vill säga faktorer för texternas lexikon.  

 

4.2.1 ’Om oss’ – företagens presentationer 

Företagspresentationer, ofta kallat ’om oss’ är den del av hemsidan där företag presenterar sig 

själva och vad de arbetar med. Inte sällan innehåller presentationerna information om när, av 

vilka och varför det grundades eller vilka värden de jobbar efter.  

Under denna rubrik presenteras först resultatet av företagens presentationer i avsnitt 

4.2.1.1 vad gäller komposition för att sedan visa analysen för lexikon i avsnitt 4.2.1.2. För att 

läsaren av denna studie ska få en klarare bild över kompositionen och strukturen som beskrivs 

nedan har överblickliga bilder bifogats. Detta trots motiveringen i avsnitt 3.2.1 då bilderna 

endast är till som stöd i läsningen medan det som analyserats endast är texten utan multimodalt 

fokus. 

                                                 
5 Floskel är en ”högtravande men intetsägande fras som verkar löjlig genom kontrasten mellan form och innehåll” 
(Nationalencyklopedin, u.å.a). 
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4.2.1.1 Texternas komposition, form, funktion och innehåll 

En överblick över Madicons presentation finner vi nedan, för en närmare läsning av texten se 

bilaga 1. 

Bild 1. Överblick över Madicons presentation 

 

Vad gäller kompositionen på Madicons sida ’om oss’ (se bild 1 och bilaga 1) hittar vi som första 

del ett citat som ligger utanför den övriga texten: ”DET SÄGS BLÅSA OCH VARA ENSAMT 

PÅ TOPPEN”. Väl till resterande text inleds den av en rubrik och en ingress. Den informerande 

rubrikens funktion är att sammanfatta företaget i en mening och leda in till ytterligare 

beskrivning. Den beskriver vilka som arbetar i bolaget och vad deras arbete är. Den del som 

följer rubriken är en del i form av en ingress vilken informerar om och skildrar bolagets historia 

och beskriver dess grundare. Under ingressen står meningen ”VI ÄR BUSINESS SHERPAS” 

vilket är ett intresseväckande påstående som till följd av det liknande utseendet verkar tillhöra 

den ovanliggande ingressen. Nästa huvuddel är i form av brödtext vilken är uppdelad i fyra 

stycken, alla med funktionen att ge information om företaget. Det första och andra stycket 

beskriver varför Madicon grundades, där beskrivs också vilken deras uppgift är och på vilka 

sätt de kan hjälpa företag. Det tredje tar upp kostnader och det fjärde en beskrivning av Madicon 

Communication som är en del av Madicon. Presentationen av företaget avslutas som ett brev 

och personlig hälsning med VDns namnteckning. På botten av sidan står orden ”Mod – Glädje 

– Fokus – Framgång”.  
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En överblick över Preeras presentation, vilken är uppdelad i två olika undersidor: ’vad 

vi tror på’ och ’vilka vi är’, analyseras nedan. För en närmare läsning av texten se bilaga 2 och 3.  

Bild 2. Överblick över en del av Preeras presentation - vad vi tror på. 

 

Företagets undersida ’vad vi tror på’ (se bild 2 och bilaga 2) inleds med ett citat från den 

prisbelönta poeten Tomas Tranströmer vilket även det ligger utanför texten, som hos Madicon. 

Rubriken på denna första undersida ”tro på något bättre” kan tänkas vara en fortsättning eller 

underrubrik till ’om oss’-delrubriken ”vad vi tror på” blandat med den följande ingressens 

förklarande ”believe in better”. Ingressen är informativ av vad företaget drivs av och tror på 

och samtidigt förklarande av rubriken.  

De följande två delarna informerar om och beskriver den idé företaget drivs av, vad de 

tror på, varför de finns och vad som ligger i fokus när de jobbar med sina kunder. Dessa har 

formen av stycken brödtext med egna rubriker. Rubrikerna till dessa är beskrivande och leder 

in på ämnet och styckena som följer utvecklar det. Nästa stycke är historiskt informativt och 

har samma utseende och form som de två föregående. Denna del informerar om när och var 

företaget grundades, vilka grundarna var och varför företaget startades. De beskriver även en 

del av deras synsätt och arbetssätt. Brödtexten under denna rubrik, ”hur det började” delas på 

mitten av ett utdrag ur Preeras manifest. Nästa del på företagets ’om oss’- ’vad vi tror på’ är 

ytterligare ett stycke med samma form som de övriga. Det beskriver vad företaget vill under 

rubriken ”Inte bara konsult utan en partner”. När de beskriver hur de vill vara lägger de också 

till vad återkommande uppdragsgivare säger, vilket skapar förtroende och är informativt.  
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Första undersidan av företagets presentation avslutas med ”believe in better” vilket inte 

är visuellt utstickande från övrig text utan har samma form. Funktionen som dessa avslutande 

ord har är troligtvis att sammanfatta informationen och upprepa företagets idé vilken inledde 

texten.  

Bild 3. Överblick över Preeras presentation - vilka vi är. 

 

Preeras andra undersida ”vilka vi är” (se bild 3 och bilaga 3) börjar även den med ett citat på 

samma sätt som föregående sida, denna gång från filosofen Søren Kierkegaard. Rubriken lyder: 

”Förändrat fokus skapar hållbarhet” och ingressen presenterar kortfattat men innehållsmässigt 

informativt företaget och vad som lett dem dit de är idag. På denna undersida finns inga 

underrubriker utan brödtexten börjar direkt efter ingressen. Styckena i brödtexten informerar 

om vad företaget erbjuder både vad gäller tjänster, kunskap, yrken och anställda. De beskriver, 

förklarar och informerar om Preeras synsätt vilket texten beskriver att alla deras medarbetare 

har gemensamt. Texten avslutas med vad som är företagets driv: ”För att vi inte bara sätter våra 

kunder i fokus; vi sätter också människorna i fokus”, vilket likt föregående har funktionen att 

knyta ihop säcken och att avsluta klatschigt.  
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Nästa företag i studien är Knowit (se bild 4 och bilaga 4). En överblick över företagets 

presentation finner vi nedan, för en närmare läsning av texten se bilaga 4.  

Bild 4. Överblick över en del av Knowits presentation 

 

Knowits presentation av företaget inleds med rubriken ”om oss” som är en allmänt känd 

formulering och leder in till ämnet, om än inte djupt informativt. Nästa del är en form av ingress, 

alternativt brödtext vars funktion är att presentera och informera. Innehållet i denna del är en 

beskrivning av företaget, vilka de är, vad de gör och vad som skiljer dem från andra 

konsultbolag. På ett sätt fungerar ingressen som en inledning då den leder in på ämnet som 

senare utvecklas ytterligare. Under denna del finns en text om var läsaren kan hitta fakta om 

bland annat Knowits bolagsstyrning, i samma form som ovanstående text. Denna har en 

informerande, upplysande samt hänvisande funktion.  

Efter den inledande delen följer brödtext vilken även den är informativ och beskrivande. 

Den innehåller fakta om företagets affärsområden (bland annat Knowit Insight vilket är området 

där företagets studerade tjänst för detta arbete ligger inom). I texten beskrivs också vilka tjänster 

som erbjuds inom de olika områdena. De följande fyra delarna under Knowits presentation har 

alla samma form: en rubrik som leder in på de olika ämnena och visar vad delarna handlar om 

följt av brödtext som är informativ och utvecklar ämnet. Texten under rubriken ’vår kultur’ 

innehåller information om den kultur som präglar företaget och kopplingen till den ständiga 
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teknik-utvecklingen och -förändringen.  Information om företagets arbete med jämställdhet och 

jämlikhet samt mätningar av medarbetarnas uppfattningar om dessa får vi under rubriken 

’jämställdhet’. Under ’hållbarhetsarbete’ hittar vi information om företagets hållbarhetsarbete 

vad gäller bland annat socialt ansvar, mänskliga rättigheter och miljö. Detta avsnitt informerar 

även om FN:s Global Compact vilket Knowit stöder. Den följade texten med samma form som 

ovan beskrivna står under rubriken ’code of conduct’ och innehåller information om hur 

företagskulturen skapas samt en länk till vidare läsning om hur denna yttrar sig i praktiken. Den 

sista delen på Knowits presentation börjar med rubriken ’miljöcertifiering’ som leder in på 

ämnet och visar att texten under informerar om företagets miljöcertifiering. Brödtexten under 

denna rubrik är som de andra informativ och utvecklar ämnet. Den innehåller information om 

att medarbetarna utbildas i miljöfrågor och att delar av företaget är miljöcertifierat. Det som 

avslutar denna och hela presentationen är en uppmaning eller hänvisning i form av en länk 

vilken är kopplad till en nedladdning av företagets miljöcertifikat. Dess funktion är att ge 

möjlighet till den som vill att titta på certifikatet. 

En överblick över Accentures presentation finner vi nedan, för en närmare läsning av 

texten se bilaga 5.  

Bild 5. Överblick över en del av Accentures presentation. 

 

Accenture (se bild 5 och bilaga 5) börjar sin presentation med en huvudrubrik som informerar 

om att den följande texten handlar om Accenture Sverige. Därefter möts vi av ytterligare en 

rubrik ”Välkommen till Accenture Sverige” vars funktion då blir att välkomna och även den 

informera om att den följande texten handlar om Accenture Sverige och på så sätt leder den in 

till ämnet. Efter rubriken kommer en informativ och beskrivande brödtext som handlar om vad 

företaget arbetar med, fakta om hur många som arbetar där, i hur många länder de finns och de 
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nämner i texten några år då det hände speciella saker. Där efter följer ett par länkar som 

uppmanar till vidare läsning och är kopplade till där läsaren kan hitta det.  

De resterande tre delarna i presentationen har samma form vilka börjar med en rubrik som 

leder in på ämnet och visar vad texten under handlar om, den svenska ledningsgruppen hos 

Accenture, vad som händer på Accenture Sverige och företagets prioriterade områden 

mångfald, hållbarhet och Corporate Social Responsibility. Styckena efter varje rubrik 

innehåller brödtext som utvecklar ämnet vidare. Under ’den svenska ledningsgruppen’ finns 

information om företagets övertygelser, under ”VAD HÄNDER PÅ ACCENTURE 

SVERIGE” svar på frågan som ställs i rubriken och beskrivning av vad som händer på företaget 

vilket bland annat är events, tävlingar och seminarier inom teknologi och designtrender. Texten 

som finns under rubriken ’MÅNGFALD, HÅLLBARHET OCH CSR’ beskriver vikten av 

mångfald för företaget och arbetet med det, hållbarhet och CSR där de jobbar med flera 

organisationer som bland andra Rädda Barnen. Det som är lika för dessa tre textavsnitt är också 

att de alla avslutas med länkar som uppmanar att läsa mer, att se hela ledningsgruppen och att 

läsa mer om ”vad som är på gång”. Dessa länkar är kopplade till vidare läsning. Det som sticker 

ut i den sista av dessa tre är att det innan rubriken kommer någon annan form av rubrik som 

informerar om att det som kommer efter (mångfald, hållbarhet och CSR) är prioriterade 

områden för Accenture och på så sätt leder det läsaren in på ämnet om detta.  

 

4.2.1.2 Texternas lexikon 

Nästa analyspunkt behandlar faktorer som rör texternas lexikon vilket börjar med frekvensen 

av engelska ord, följt av facktermer för att sedan titta på upprepningar, pronomen, 

formella/informella ordval samt användning av versaler i företagens texter.  

I presentationen av företaget på Madicons hemsida används engelska ord eller uttryck 

totalt fyra gånger. Två av dessa är då företaget beskriver sig som ’Business Sherpas’ medan 

resterande två är namnet på företagets koncept ’Speaking Partner 1080°’ och då företaget 

skriver om ’Madicon Communication’. Facktermer som finns i företagets presentation är 

erfarenhetsöverföring, operativa insatser, operativa resultat, affärsrisk, verksamhetsutveckling, 

värdegrundsarbete och styrelseuppdrag. Termer som mentorskap, rådgivning, koncept, nätverk 

och ledare används också. Inom Madicons presentation används inga märkbara upprepningar 

och vad gäller pronomen använder företaget mycket ’vi’, ’vår’ och ’oss’. De talar inte direkt 

till läsaren och använder inte ’du’ eller ’ni’ utan skriver mer om ’att vara ledare’ och ’kunder’. 

Madicons presentation håller en vardaglig informell ton. Facktermer kan göra texten i viss mån 
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mer formell men till följd av den förstående tonen minskas formaliteten. Sista punkten inom 

lexikon är användningen av versaler och hur och när de används då det inte handlar om tillfällen 

som i början på mening eller vid namn. Madicon använder versaler på det inledande citatet och 

även ingressen med det tillhörande ”VI ÄR BUSINESS SHERPAS” är skrivet med versaler. 

Då de engelska uttrycken för ’Business Sherpas’ och ’Speaking Partner 1080°’ används inleds 

dessa med versaler. Dock räknas ’Speaking Partner 1080°’ även som ett namn vilket vanligt 

inleds med versal. ’Madicon Communication’ är skrivet i versaler och likväl den avslutande 

hälsningen.  

Preera använder sig av engelska ord eller uttryck två gånger i sin presentation och båda 

är den idé som företaget säger sig drivas av ’Believe in better’. Detta företag använder 

facktermer som förändringsledningskompetens, organisationskultur, systemförändring, 

processmodell, agila arbetsmetoder, suboptimering samt systembaserat och holistiskt synsätt. 

Även begrepp som ledare, visualisering, organisationskultur, organisationsutveckling, strategi 

samt förbättring och förflyttning används i presentationen.  

Preera använder sig av upprepningar på flera ställen i sin presentation, bland annat under 

rubriken ”Tro på något bättre” där ordet bättre upprepas: ”Tron på bättre relationer mellan 

människor. Tron på bättre arbetsplatser och organisationer, på bättre samhällen och en bättre 

framtid”. I samma del av texten kan även ’believe in better’ ses som en upprepning av rubriken. 

På liknande sätt finns en upprepning i nästa del av presentationen, under rubriken ’Mod att 

förändras’ där styckets två första meningar börjar på samma sätt: ”Det krävs mod för att...” 

Ytterligare två exempel på upprepningar är då företaget använder ”lyssna, lyssna, lyssna” och 

flera gånger skriver om ett ”holistiskt synsätt”. Den sista upprepningen gäller Preeras ’Believe 

in better’ som används i början och slutet på företagets undersida ’vad vi tror på’.  

När det kommer till pronomen och tilltal finns det ett tydligt ’vi’ i texten men med en del 

allmänna beskrivningar utan subjekt. Ibland kommer ’vi’ in sent i meningarna vilket gör en del 

meningar aningen vänstertunga, exempel på detta är i följande två meningar:  

 

Med förändringsledningskompetens som är starkt förankrad i modern forskning om 

organisationskultur och systemförändring stöttar vi våra uppdragsgivare att finna nya vägar. Tillit, 

transparens och visualisering står i fokus och bildar viktiga grundpelare för hur vi arbetar med 

ledarskapet och organisationskulturen. (Preera, se bilaga 2). 

 

Preera har likt Madicon inget direkt tilltal som ’du’ eller ’ni’ utan använder allmänna begrepp 

som ’kunder’ och ’uppdragsgivare’. Dock visar företaget på andra sätt att texten talar till läsaren 

exempelvis då de ställer frågan ”Låter det naivt?”.  
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Överlag är presentationens språk relativt formellt på de undersökta sidorna. Detta då 

tämligen stor mängd facktermer och långa ord används vilket bidrar till formaliteten, de 

vänstertunga meningarna med långa nominalfraser likaså. Dock tycks ordval som ’rivstartade’ 

och ’i hjärtat av’ i formuleringar som ”År 1997 rivstartartade Preera i hjärtat av Göteborg” 

användas för att göra texten aningen mer informell. Versaler använder företaget i början av det 

engelska uttrycket ’Believe in better’, i övrigt använder företaget inte versaler på annat sätt än 

vid namn och början på mening.  

I Knowits presentation finns engelska ord och uttryck 13 gånger. Av dessa är tre stycken 

företagens arbetsområden Experience, Insight och Solutions, vilka upprepas ytterligare en gång 

och på så sätt utgör sex av tillfällena där engelska används. Resterande är Investor Relations, 

Inspirit, The Global Compact som används två gånger och Code of Conduct som används vid 

tre tillfällen. Facktermer som företaget använder i texten är: kundvärden, affärskritiska mål, 

systemutvecklingsprocessen, projektstyrning, systemutveckling, implementering, 

affärsmodeller, kreativ styrka, strategisk kompetens samt Code of Conduct. Knowit använder 

även begreppen finans, bolagsstyrning, aktie, riktad digital närvaro, berikande 

användarupplevelser samt rådgivare och nätverk i presentationen av företaget. Presentationen 

innehåller ingen märkbar upprepning.  

Företaget tycks använda sitt namn, ’Knowit’ när de talar om sig själva lika ofta som 

pronomen som ’vi’, ’våran’, ’oss’ och liknande. De använder inget direkt tilltal till läsaren.  

Texten har överlag en relativt formell ton men liknar den nivån företag generellt har. Versaler 

använder Knowit i början av engelska uttryck, i rubrikerna och vid förkortningar som FN, ILO 

och UNHCR.  

Frekvensen av engelska ord och uttryck i Accentures presentation är sex gånger: 

Brightstep som Accenture förvärvat, Accenture Interactive, case som i kundcase, namnet på 

talangutvecklingsprogrammet ”Skills to Succeed”, hålbarhetskonferensen ”Sustainable 

Business Day” och Corporate Social Responsibility. Företaget talar om verksamhetsoptimering, 

digital kapacitet, digital transformation och affärsmodell och använder även termerna hållbara 

värden, strategisk rådgivning, kundcase, innovation och nätverk. Ingen märkbar upprepning. 

Accenture håller ungefär samma stil i fråga om pronomen som Knowit gör, vad gäller att 

använda sig av företagets namn respektive ’oss’ och ’vi’. I Accentures text finns direkta tilltal 

till läsaren, ett exempel på det är ” Några exempel på vad som är på gång just nu hittar du här”. 

Flera delar av presentationen är språket vardagligt medan andra delar innehåller många 

facktermer vilka gör texten mer formell. Överlag tycks text och ordval ligga på en nivå mellan 

formell och informell. Företaget använder versaler i rubrikerna, i texten ”PRIORITERADE 
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OMRÅDEN FÖR ACCENTURE I SVERIGE” samt inledande vid användning av engelska ord 

och uttryck. Ytterligare ett sätt som företaget använder versaler är då de hänvisar till vidare 

läsning, vilket ofta benämns ’läs mer’.  

 

4.2.2 Beskrivning av tjänster 

Många företag beskriver sina tjänster på sin hemsida och det kan därför tänkas att presumtiva 

eller redan befintliga kunder ofta letar information där. Under denna rubrik presenteras först 

resultatet av beskrivningarnas komposition under avsnitt 4.2.2.1 för att sedan visa resultaten av 

analysen för textens lexikon i avsnitt 4.2.2.2. Liksom i avsnitt 4.2.1 används bilder inledande 

för att ge en överblick över strukturen inom företagssidornas komposition. 

 

4.2.2.1 Texternas komposition, form, funktion och innehåll 

En överblick över Madicons tjänst ”Speaking Partner 1080®” finner vi nedan, för en närmare 

läsning av texten se bilaga 6.  

Bild 6. Överblick över en del av beskrivningen av tjänsten ”Speaking Partner 1080®”. 

 

Kompositionen av texten som beskriver tjänsten består av flera delar och inleds med 

huvudrubriken som har som funktion att informera om att texten kommer handla om tjänsten 

med samma namn. Under rubriken finns meningen ”DET ÄR INTE SLITET SOM RÄKNAS 

– DET ÄR RESULTATET” vilket tycks ha formen som en rubrik men även som ett talesätt. 

Meningen verkar ha en inspirerande funktion, dock är den inte lika informativ eller 

ämnesinledanade som en rubrik vanligtvis är. Följer gör en ingress som håller en förstående 
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ton, talar till läsaren och leder in på informationen om tjänsten. Ingressen innehåller en text som 

talar direkt till läsaren, ställer frågan om vad ledaren gör för att hantera sin situation och 

beskriver att högre krav och mer komplexitet finns bland ledare och verksamheter. Den andra 

delen i ingressen informerar om att ”Speaking Partner 1080® utvecklar verksamhet och 

ledarskap i tre dimensioner” vilka beskrivs nedan. De tre dimensionerna är ’verksamheten’, 

’ditt ledarskap’ och ’ditt nätverk’ i form av tre punkter och informerar om vilka dimensioner 

tjänsten verkar inom.  

Madicons beskrivning av tjänsten fortsätter med en brödtext uppbyggd av fem stycken 

som upplyser, informerar och förklarar. Styckena innehåller en upplysning om vikten av att ha 

kontroll på den tredje dimensionen; ditt nätverk. Den innehåller information om och förklaring 

av vad tjänsten innebär och hur företaget kommer arbeta tillsammans med kunden för att nå 

målen. De sista textdelarna som finns i beskrivningen är en fråga i form av en rubrik som har 

funktionen att genom formuleringen ”VILL DU ENBART GÖRA EN 

FÖRETAGSANALYS?” informera om att texten under kommer handla om hur kunden ska gå 

till väga om svaret är ’ja’. Stycket under rubriken har samma form som övrig brödtext och 

informerar om analysmetoden 1080’ till företag som inte vill ha hela tjänsten/konceptet utan 

endast vill göra en företagsanalys. Stycket och hela beskrivningen avslutas med ett länkat 

’kontakta oss’ om läsaren vill ha mer information om det texten beskriver.  

En överblick över Preeras tjänst ”Innovativ förändringsledning” finner vi i bilden nedan, 

för en närmare läsning av texten se bilaga 7.  

Bild 7. Överblick över beskrivningen av tjänsten ”Innovativ förändringsledning”. 
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Preeras beskrivning av tjänsten inleds med rubriken ”Innovativ förändringsledning genom 

medskapande” vilken leder läsaren in på ämnet. Under rubriken för tjänsten kan vi ta del av ett 

inledande stycke i form av en ingress, vilken är en ytterligare introduktion till ämnet och 

innehåller information om vad företaget hjälper sina kunder med. Nästa del är en fråga ”Vad 

menar vi med innovativ förändringsledning?” vilken har formen av en underrubrik och 

funktionen att informera om att styckena under handlar om vad företaget menar med detta. Där 

efter finns en brödtext som avbryts av ett citat och sedan fortsätter med samma form av brödtext. 

Brödtextens funktion är att upplysa, informera och hänvisa. Funktionen hos citatet av 

Kierkegaard är troligen att stärka kringliggande text och framhålla Kierkegaards syn på 

förändring även som företagets egen. Citatet är detsamma som i Preeras ’om oss’- vilka vi är. 

Texten innehåller upplysning om vad nyckeln till att åstadkomma förändring är, att Preera 

arbetar med bland annat delaktighet och medskapande och hur företaget ser på sig själva. 

Texten innehåller också information om vad företaget gör och vad de menar med innovativ 

förändringsledning, vilket visar funktionen att brödtexten utvecklar ämnet. I det avslutande 

stycket beskrivs nyckelaspekterna som Preera menar ingår i ett innovativt 

förändringsledningsarbete.  

Nästa textavsnitt i företagets beskrivning av tjänsten är en rubrik som har funktionen att 

informera om att punktlistan under handlar om vad företagets verktygslåda bland annat 

inkluderar. Nästa del i Preeras komposition är en punktlista, vilken innehåller de fyra punkterna: 

”förändrings- och nyttoanalys för en förändringsresa med bra beslutsunderlag”, ”verktyg för 

idégenerering, kreativitet och visualisering”, ”dialogmetoder för allt ifrån storgruppsdialoger 

med 100-tals deltagare till smågruppsdialoger och reflekterande samtal” och ”strukturellt 

feedbackarbete och återkoppling”. Dessa har i sin tur funktionen att kortfattat och konkret 

informera om vilka delar som bland annat ingår i Preeras verktygslåda.  

Det sista textavsnittet är en kort brödtext som utgörs av ett stycke och har en tillhörande 

rubrik. Rubriken ”Exempel på uppdrag:” leder in på ämnet och texten leder vidare in på ämnet 

genom att erbjuda information om exempel på uppdrag. Stycket innehåller information om 

kompetensområdet och förhållningssättet innovativ förändringsledning samt exempel på 

uppdrag så som organisationsdesign eller översyn av administrativa processer. 
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En överblick över Knowits tjänst ”Organizational Development” hittar vi i bilden nedan, 

för en närmare läsning av texten se bilaga 8.  

Bild 8. Överblick över beskrivningen av tjänsten ”Organizational Development”. 

 

Kompositionen av texten som finns i Knowits beskrivning av den tjänst studeras i denna studie 

inleds med en huvudrubrik med samma namn som tjänsten. Nästa del är en ingress med 

funktionen att informera och leda in på ämnet. Ingressen innehåller information om vad Knowit 

Insights fokus ligger på och vad man bör prioritera enligt dem. Rubriken ”Forma en 

framgångsrik organisation” introducerar läsaren ytterligare till ämnet. Efter den följer en 

brödtext i tre stycken där de två sista har egna underrubriker, ’struktur’ och ’beteende’. Att 

informera och ta ställning är textens funktion. Knowit berättar i sin text vad deras uppdrag inom 

verksamhetsutveckling bygger på och vilken forskning deras metoder samt verktyg baseras på. 

De informerar om sitt mål och tar ställning till att ”kraven på snabbhet och flexibilitet gör att 

organisationer behöver bli plattare och beslutsfattandet mer agilt”. Information om vad 

företaget gör och vad de tror på framkommer också i texten.  
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En överblick över Accentures konsulttjänst finner vi nedan, för en närmare läsning av 

texten se bilaga 9.  

Bild 9. Överblick över beskrivningen av Accentures konsulttjänst. 

 

Beskrivningen av tjänsten inleds med en rubrik som består av de två meningarna: ”The insights 

to know how to transform your company. The capabilities to actually do it”. Dessa tycks ha 

funktionen att väcka intresse och leda in på ämnet. Efter rubriken följer en informerande 

brödtext som först betonar vikten av en partner för att transformera ett företag, för att sedan 

bygga upp till att ”Accenture Consulting is that partner”. Nästa rubrik i beskrivningen får 

läsaren att fundera och tänka efter då den är formulerad som en fråga och texten där under har 

som funktion att vara informativ. Den innehåller en beskrivning av att företagets konsulter 

arbetat med världsledande företag och Accenture beskriver även vad avdelningen gör. Enligt 

den tredje och sista rubriken är förändring bra, men transformation ännu bättre. Den tycks ha 

funktionen att motivera, leda in på ämnet och bygga för vidare förklaring och beskrivning. 

Därefter följer ytterligare en brödtext vilken ger ytterligare information om och av Accenture 

vid sidan av dess syn på utveckling av företag. Accenture skriver att det krävs tuffa beslut och 

transformation för att kunna bygga för framtiden. De skriver att de är stolta att få jobba med 

världsledande företag och att de är passionerade för att jobba med komplexa problem. Även två 

exempel på företag de hjälpt anges samt resultatet hos dessa. 

Sist i Accentures beskrivning av sin konsulttjänst finns ytterligare en liten text, en mening, 

med samma form som övrig brödtext. I denna del uppmanar företaget läsaren till att besöka 

’Accenture Technology Consulting’ för att läsa mer. Meningen innehåller en länk till ovan 

nämnda sida för att läsaren ska få möjlighet att läsa mer om innovativ teknologi och att 

transformera företag.  
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4.2.2.2 Texternas lexikon 

I texten för beskrivningen av Madicons tjänst används engelska ord eller uttryck sex gånger 

varav alla är olika användningar av tjänstens namn, vilken är på engelska. De olika 

användningarna är: ’SPEAKING PARTNER 1080®’, ’Speaking Partner-fasen’ och ’En 

dedikerad Speaking Partner’. De facktermer som används i texten är företagsanalys, 

nyckeldokument, målbild och styrkort samt begrepp som djupintervju, referensintervju, 

ledarskap, verksamhet, resurs, nätverk, rådgivare och styrelseuppdrag.  

Tjänstens namn används som tidigare nämnt sex gånger i texten vilket gör det till en form 

av upprepning. Utöver det upprepas talesättet ”det är inte slitet som räknas – det är resultatet” 

då det står med på två ställen i texten. Texten talar direkt till läsaren som kund eller presumtiv 

kund genom frekvent användning av ’dina’, ’din’ och ’du’. Det finns även ett närvarande ’vi’ i 

texten. Madicons beskrivning av ’Speaking Partner 1080®’ är skrivet med ett vardagligt språk. 

Vissa formella inslag till följd av användning av facktermer finns, men det skapar inga speciellt 

högtravande formuleringar utan tycks vara relativt lättförståeligt och därmed relativt informellt. 

De närvarande parterna ’vi’ och ’du’ bidrar till en lättare, mer vardaglig och mer informell text. 

Versaler används i rubriker och ingress samt inledande vid engelska uttryck.  

Preeras beskrivning av sin tjänst innehåller ett engelskt uttryck vilket är då företaget 

kallar sig för ’doers’. De använder termer som förändringsledning, cirkel- och triangeltid, 

processmodell, förändrings- och nyttoanalys, idégenerering, dialogmetoder, strukturellt 

feedbackarbete, organisationsdesign, ledare och digitalt omställningsarbete. Även begreppen 

administrativa processer, verksamhet och ’doers’. I texten finns ingen märkbar upprepning 

bortsett från att ’innovativ förändringsledning’ används fyra gånger.  

Texten består av ett tydligt och närvarande ’vi’, men likt i företagets presentation finns 

inget direkt tilltal till läsaren utan formuleringar som ’våra kunder’, ’chefer’ och ’ledare’ 

används istället. Därav håller beskrivningen av Preeras tjänst överlag en nivå av formalitet som 

är något över den vardagliga. Avsaknaden av direkta tilltal till läsaren bidrar till en högre 

formalitet medan användningen av ’vi’ ändå gör texten aningen mer alldaglig. Även 

facktermerna ökar formaliteten i texten. I texten finns ingen utmärkande användning av 

versaler.  

Texten för Knowits tjänst ’Organizational Development’ innehåller engelska ord tre 

gånger varav den första är namnet på tjänsten och de övriga två namnet på avdelningen ’Knowit 

Insight’. Facktermerna är ’Organizational Development’, den svenska formuleringen 

’verksamhetsutveckling’ och ’agilt’.  
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Beskrivningen av företagets tjänst innehåller inga märkbara upprepningar. Vad gäller 

pronomen och tilltal används ’vi’, ’vårt’ och ’våra’ men företaget/avdelningen talas även om 

genom benämningen ’Knowit Insight’ som då ”Knowit Insight tycker att […]”. Formuleringar 

som ’våra kunder’ och ’kunders’ används till största del när det handlar om information till 

läsaren, men även ett ’ni’ finns i formuleringen: ”Vårt mål är att ni ska få full effekt genom att 

kombinera rätt struktur med rätt beteende” vilken är direkt riktad till läsaren.  

Stilen är relativt formell till följd av ordval som exempelvis ’autonomi’, några facktermer 

och då endast en liten del av texten är direkt riktad till läsaren. Trots det är språket inte 

högtravande, eller pompöst. Versaler används i början av engelska ord, annars har de ingen 

avvikande användning i Knowits beskrivning av tjänsten. 

Accentures beskrivning av sin konsulttjänst är som tidigare beskrivet helt på engelska 

vilket självklart gör frekvensen av engelska ord hög. Inga speciella facktermer eller 

upprepningar hittas i företagets beskrivning.  

Företaget använder ett direkt tilltal till läsaren med ord som ’you’ och ’your’ och tycks i 

sina formuleringar tala till läsaren med en vänskaplig ton och distans, exempelvis i 

formuleringen ”A partner who works shoulder to shoulder with you […]”. Accenture använder 

ibland ’our’ och ’we’ då de talar om sig själva i beskrivningen men även ’Accenture 

Consulting’. Beskrivningen innehåller ett vardagligt och lättförståeligt språk som tycks vara 

relativt informellt till följd av det direkta tilltalet och att inga speciella facktermer används. 

Versaler använder företaget i rubrikerna i sin beskrivning av tjänsten.  

 

4.3 Den interpersonella strukturen 

Under detta avsnitt studeras de språkhandlingar som texterna utför och om de avser att påverka 

läsaren med hjälp av argument. Likt ovan kommer dessa behandlas företag för företag och 

under två rubriker. 

 

4.3.1 ’Om oss’ – företagens presentationer 

Madicons presentation består av språkhandlingar som citat, löften, erbjudanden och förslag. 

De två citaten ”DET SÄGS BLÅSA OCH VARA ENSAMT PÅ TOPPEN” och ”Mod – Glädje 

– Fokus – Framgång” finns som beskrivet först respektive sist i texten. Exempel på det som 

tycks vara löften är när de skriver att de hjälper företag och individer att växa och att de alltid 

är på kundernas sida. Erbjudandena är att de vill dela med sig av sina framgångar och misstag 

och ”ge tillbaka vunna insikter genom erfarenhetsöverföring, genom att bli en partner till våra 
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kunder, genom operativa insatser, mentorskap, rådgivning, styrelseuppdrag och stöd i projekt”. 

Texten utför språkhandlingen förslag när de skriver att de ser nyttan av att kombinera Madicons 

”expertis inom verksamhetsutveckling” med Madicon Communications ”erfarenhet inom 

kommunikation och värdegrundsarbete”.  

I texten kan vi utläsa argumentet att grundarna själva varit ledare och entreprenörer och 

”vet att ledarskapet kan vara ensamt och krävande men samtidigt underbart och stimulerande”. 

Ytterligare ett argument som går att återfinna i texten är att kunder bör ta hjälp av företaget då 

det inte bara hjälper människor till större framgångar utan också ser till att de genom processen 

även arbetar med balans och harmoni i livet. Det sista argumentet finns i textens förslag, vilket 

är att det finns nytta med att kombinera expertis inom verksamhetsutveckling och 

kommunikationsarbete. Underliggande finns också argumentet att man som kund även då bör 

kontakta Madicon Communication.  

Preera utför i sin företagspresentation språkhandlingarna citat, uppmaning/befallning, 

fråga, avståndstagande, erbjudande, löfte, upplysning och förklaring. Citaten inleder de två 

undersidorna och uppmaningen/befallningen hittar vi i rubriken ”Tro på något bättre”. Frågan 

som företaget ställer är ”Låter det naivt?” och svaret på frågan är formulerat som ett 

avståndstagande ”Det tycker inte vi”. Preera erbjuder att tillsammans med sina kunder ”skapa 

verklig och varaktig förändring”, stötta sina uppdragsgivare att hitta nya vägar (vilket även kan 

tolkas som ett löfte), dela med sig av insikter, kunskaper och metoder samt erbjuda ”djup 

konsultexpertis och en bred mix av profiler inom våra olika tjänster för 

organisationsutveckling”. Företaget lovar att de aldrig glömmer människan och att verka för en 

bättre värld samt stötta uppdragsgivare att finna nya vägar. Preera verkar också lova att 

uppdragsgivarna från början märker effekten av att arbeta med företaget, att deras arbetssätt 

skapar mod att testa nytt och att människor fortsätter tänka och agera annorlunda efter uppdraget 

är klart. Att förändring består är ytterligare ett löfte eller en övertygelse som de har. Till sist 

lovar de att de arbetar med och inte för sina kunder, att de stöttar sina kunder till riktning, till  

att skapa energi och förflytta sig samt att de skapar en faktisk skillnad. Språkhandlingarna 

upplysning och förklaring utförs då Preera skriver varför de finns.  

De argument som finns i Preeras text är bland annat att de i flera avseenden var och är 

före sin era och på flera ställen framhåller företaget vad återkommande uppdragsgivare tycker 

vilket tycks ha en argumenterande funktion. Flera av löftena kan jämväl tolkas som argument, 

exempelvis då de skriver att förändring består och att de alltid arbetar tillsammans med och inte 

bara för sina kunder. Den sista meningen i hela presentationen ”För att vi inte bara sätter våra 

kunder i fokus; vi sätter också människorna i fokus” kan även den ses som ett argument.  
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Knowits presentation utför språkhandlingar som erbjudande, hänvisning, löfte och sista 

meningen kan uppfattas som en uppmaning, en instruktion eller förslag. Även meningen 

”Information för press och om Knowits finans, bolagsstyrning och aktie finns tillgänglig via 

Investor Relations” är en hänvisning. Företaget erbjuder gränsöverskridande leveranser från tre 

affärsområden, hjälp att nå affärskritiska mål samt att ta fram idéer, agera rådgivare och 

utveckla skräddarsydda lösningar. De erbjuder även ”spetskompetens i alla delar av 

systemutvecklingsprocessen” vilket samtidigt kan tolkas som ett löfte. Knowit erbjuder också 

hjälp att göra hållbara val i kundernas utveckling av produkter och tjänster. Att kunderna ska få 

hjälp att nå affärskritiska mål tycks utöver erbjudande kunna tolkas som ett löfte. Erbjudandet 

om hjälp att ta fram idéer, agera rådgivare och utveckla skräddarsydda lösningar avslutas i löftet 

att allt görs utifrån djup förståelse för kundens affär och verksamhet. Ytterligare två löften är 

att de alltid hittar nya vägar framåt och att det är en självklarhet att alla deras medarbetare 

behandlas lika. Detta argumenterar Knowit för genom att de lovar att de säkerställer och följer 

upp detta genom ”bland annat medarbetarundersökningar och lönekartläggningar” samt hör vad 

medarbetarna tycker. Andra argument vi hittar i texten är att de tänker nytt och annorlunda och 

alltid hittar nya vägar framåt. Företaget skriver i sin presentation att de fortfarande är ”precis 

lika nyfikna – och redo för förändring – som vid starten 1990” vilket kan tolkas som ett 

argument då de påpekar att de är lika pigga som i starten. Ytterligare två argument är att 

”Knowit präglas av stor förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att 

ständigt utvecklas” samt det som också var ett löfte: ”allt baserat på djup förståelse för kundens 

affär och verksamhet”. Företaget skriver att deras affärsområde ’Knowit Insight’ har beskrivits 

som ”Nordens ledande kommunikations- och teknikbyrå” och att ”Det är förmågan att 

kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som 

skiljer oss från andra konsultbolag” dessa är även de argument som finns i presentationen. 

Till sist presenteras och exemplifieras här Accentures språkhandlingar vilka är löfte, 

fråga, besvarande, uppmaning/erbjudande/hänvisning, upplysning och befallning. Företaget 

lovar att det alltid händer något kul hos dem, vilket även har en besvarande funktion till frågan 

”vad händer på Accenture Sverige” medan den samtidigt kan ses som ett argument. Accenture 

erbjuder ”djup branschkunskap, stort tekniskt kunnande och innovation med stark 

leveransförmåga” samt tjänster för digitalisering, verksamhetsoptimering, strategisk 

rådgivning, IT och konsulttjänster. Vad gäller frågor finns förutom ovan nämnda fråga även 

frågan ”Vill du veta vilka möjligheter som finns hos oss?” som följs av en uppmaning till 

läsaren att klicka vidare till karriärsidorna. Uppmaningen tycks även kunna tolkas som ett 

erbjudande eller en hänvisning till mer information och var läsaren kan hitta den. Samma 
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funktioner och språkhandlingar utgörs i slutet av alla resterande delar av presentationen, som 

ofta märks med ’läs mer’ eller liknande formuleringar.  

Företaget upplyser läsaren om att ”det finns många exempel på hur Accenture tillämpar 

ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i Sverige” vilket även kan tolkas som ett löfte. Att det 

på alla nivåer bedrivs ett internt och metodiskt mångfaldsarbete kan även det ses som ett av 

företagens löften, liksom att de strävar efter att göra världen till en bättre plats. Ytterligare en 

hänvisning är då Accenture avslutar stycket under den frågande rubriken, med meningen 

”Några exempel på vad som är på gång just nu hittar du här”.  

”Digital innovation gynnar alla” och i texten kan vi läsa att företaget säger sig ha en stark 

digital närvaro både globalt och lokalt och båda dessa påståenden kan tolkas som argument i 

texten för Accentures presentation.  

 

4.3.2 Beskrivning av tjänster 

Madicons beskrivning av tjänsten ”Speaking Partner 1080®” består av språkhandlingarna 

avståndstagande, besvarande, upplysning, fråga, erbjudande, löfte, uppmaning och hänvisning. 

Det är i formuleringen ”Det är inte slitet som räknas – det är resultatet” som vi kan utläsa ett 

avståndstagande i talesättets första del medan den andra delen kan tolkas vara ett besvarande 

och en upplysning, detta sker två gånger i texten där meningen förekommer. Förutom vid dessa 

tillfällen finns upplysningarna om att ”Få ledare inser detta och gör därför felaktiga 

prioriteringar” och ”Att genomföra en 1080°-analys kan vara ett första steg när det är svårt att 

identifiera företagets svagheter”. Det sist citerade utför utöver upplysning även 

språkhandlingarna erbjudande och uppmaning.  

Madicon ställer två frågor i texten vilka är ”Frågan är vad du gör för att hantera din 

situation som ledare?” i ingressen och rubriken ”Vill du enbart göra en företagsanalys?”. 

Styckena ”Inledningsvis genomförs en företagsanalys enligt […]” och ”Därefter framställs 

kritiska faktorer för att […]” är båda till största del erbjudanden och det sistnämnda avslutas 

med en uppmaning och ett löfte. Även nästkommande två meningar, vilka står i ett eget stycke, 

utför språkhandlingarna erbjudande och löfte där kunden erbjuds ”rådgivare och bollplank […] 

i krävande situationer” och tycks bli lovad ”direkt tillgång till ett brett nätverk och beprövade 

metoder”. Företaget lovar också att alla punkter i styrkortet följs upp och att de konstaterar 

mätbara resultat. Beskrivningens sista mening ”Kontakta oss för med information” uppmanar 

läsaren till att läsa mer och genom de länkade orden ’kontakta oss’ sker också språkhandlingen 

hänvisning till var läsaren kan göra det.  
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Vad gäller argument i texten finns det första i ingressen: ”Din verksamhet beror på hur 

du agerar”. Även meningen ”Nyckeln till framgång är att ha kontroll på den tredje dimensionen, 

för vilken de två första är en förutsättning” tycks vara ett argument dels för att påvisa att alla 

dimensioner är viktiga och dels att tjänsten innehåller dessa delar. Ytterligare två argument i 

Madicons beskrivning av sin tjänst är ”När Speaking Partner-fasen är över får vi ofta förfrågan 

om styrelseuppdrag” och den tidigare citerade meningen ”Att genomföra en 1080°-analys kan 

vara ett första steg när det är svårt att identifiera företagets svagheter”. Med båda dessa verkar 

företaget försöka övertyga läsaren om att tjänsten är bra och motivera varför den är det.  

Preeras beskrivning av sin tjänst utför språkhandlingarna löfte, erbjudande, fråga, 

uppmaning, hänvisning, citat, avståndstagande/invändning, besvarande, förklarande och 

upplysning. Företaget lovar att hjälpa kunden skapa verklig skillnad och att de alltid arbetar 

med ”delaktighet, medskapande och samtal på djupet som centrala metoder i alla våra uppdrag”. 

Även meningen ”Innovativ förändringsledning är ett [!] både ett kompetensområde och ett 

förhållningssätt som samtliga av Preeras konsulter har med sig in i alla uppdrag” är ett exempel 

på löfte. Att skapa verklig skillnad kan förutom löfte även tolkas som ett erbjudande. Företaget 

erbjuder även att stötta ”chefer och ledare att förena medskapande med beslutsfattande” samt 

att samtliga aspekter i stycket ”Nyckelaspekter i ett innovativt förändringsledningsarbete […]” 

förenas i företagets processmodell. Utöver detta utför även hela stycket under rubriken ”Vår 

verktygslåda inkluderar bland annat” språkhandlingen erbjudande. Stycket är även en 

upplysning av vad företaget erbjuder. En annan upplysning i tjänstbeskrivningen är i den 

förklarande upplysningen ”Snarare pragmatiker och doers med siktet inställt på att hjälpa våra 

kunder att lyckas”. Denna upplysning kan även ses som ett besvarande till avståndstagandet 

eller invändningen som meningen innan utför.  

I texten ställs frågan ”Vad menar vi med innovativ förändringsledning?” i rubriken till 

styckena vilka bland annat utför språkhandlingarna uppmaning ”Först då finns förutsättningar 

att få det att hända på riktigt!” och hänvisning till ett citat av Kierkegaard. Detta för oss till 

textens nästa språkhandling vilket är att citera, i detta fall Kierkegaard. Den sista 

språkhandlingen är: ”Vi brukar kalla det cirkel- och triangeltid” vilket är en förklarande 

språkhandling.  

I texten finner vi flera argument bland annat det som tidigare beskrevs som ett löfte: 

”Innovativ förändringsledning är ett [!] både ett kompetensområde och ett förhållningssätt som 

samtliga av Preeras konsulter har med sig in i alla uppdrag” och även det tidigare beskrivna 

erbjudandet om att samtliga aspekter i stycket som inleds med ’nyckelaspekter’ förenas i 

företagets processmodell. Utöver dessa finns även de två argumenten ”Nyckeln till att 



42 

 

åstadkomma förändring är att […] Först då finns förutsättningar att få det att hända på riktigt!” 

och att Preera arbetar med ”nytänkande metoder, inkludering och handlingskraft”.  

I beskrivningen av Knowits tjänst utförs språkhandlingarna erbjudande, löfte och 

förklarande. Erbjudandena och löftena framkommer i stycket efter rubriken ”Forma en 

framgångsrik organisation”. Även meningen ”Vi förkortar ledtiden från beslut till handling och 

organisationer agerar snabbare på sina kunders behov” i det följande stycket kan tolkas som ett 

löfte. Den förklarande språkhandlingen i Knowits beskrivning av sin tjänst är då företaget 

använder ”vilket innebär att” för att förklara att företaget anser att personligt ledarskap är då 

medarbetarna får och tar egna initiativ vilka följer organisationens mål. Att företaget säger sig 

förkorta tiden mellan beslut och handling kan tolkas som ett argument.  

Texten för Accentures beskrivning utför språkhandlingarna löfte, erbjudande, fråga, 

upplysning och hänvisning. Att företaget har ”the best consulting talent in the world” kan läsas 

som ett löfte. Likaså meningen ”Accenture Consulting delivers business outcomes at speed and 

with certainty, while helping you manage risk” vilken förutom löfte även kan tolkas utföra 

språkhandlingen erbjudande. Företaget erbjuder även kompetens inom fler än 40 branscher.  

I texten är en rubrik formulerad som en fråga ”If digital can transform every part of your 

company, where do you start?” och i stycket under sker upplysningen att Accentures konsulter 

i över 60 år samarbetat med världsledande företag och utformat samt genomfört djupa 

affärstransformationer. Genom meningen ”We're proud to help shape the way the world’s 

leading companies structure and manage their business” sker också ett erbjudande då företaget 

visar att det erbjuder hjälp att forma sättet företag strukturerar och hanterar sin verksamhet. I 

det näst sista stycket upplyser företaget läsaren genom att ge två exempel på företag de hjälpt 

samt resultatet hos dessa. Textens avslutande mening utför språkhandlingarna uppmaning och 

hänvisning där företaget uppmanar läsaren att besöka ’Accenture Technology Consulting’ för 

att läsa mer och hänvisar genom en länk till ovan nämnda sida.  

Argumenterar gör Accenture genom att skriva om kompetensen inom fler än 40 

branscher, om att de arbetat med världsledande företag och att de är ”passionate about 

harnessing innovation to tackle even the most complex issues”.  

 

4.4 Likheter och skillnader beträffande komposition, lexikon 

och språkhandlingar. 

Under detta avsnitt görs en komparativ analys, som i avsnitt 3.2.3 beskrevs baserad på 

Hellspong (2001). Analysen görs genom en sammanställning av de resultat som framkommit i 
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avsnitt 4.2 samt 4.3. Dessa presenteras utefter indelningarna ’komposition’, ’lexikon’ och 

’språkhandlingar’. Sammanställning nedan sker i tabellform för bättre överskådlighet. 

 

4.4.2 Komposition 

Under detta avsnitt presenteras kompositionernas delar en för en och hur företagens texter är 

uppbyggda av dessa. Detta för att på ett mer överskådligt sätt kunna jämföra kompositionen i 

företagens texter. Fokus ligger här på delarnas form och inte funktion eller innehåll. Under 

vardera analysenhet, det vill säga delar av kompositionen uppdelat efter form, utgår 

sammanställningen först ifrån företagens presentationer för att sedan gå vidare till beskrivning 

av tjänsterna.  

Citat: Madicon och Preera inleder sina presentationer av företagen med citat, vilka även 

är de enda utav företagen som använder citat i sina presentationer. Preera har förutom de 

inledande citaten även ett citat längre ner i sin presentation på undersidan ’vad vi tror på’. När 

det kommer till beskrivning av tjänster förekommer citat en gång bland företagen, vilket är i 

Preeras beskrivning av sin tjänst.  

Ingress: Madicons och Preeras presentationer innehåller ingresser vilket ingen av de 

andra presentationerna gör. Vad beträffar beskrivningar av tjänsterna är Madicon, Preera och 

Knowit de som i sina beskrivningar använder en ingress. Hos dessa företag kommer ingressen 

på plats tre i Madicons struktur medan den hos både Preera och Knowit kommer direkt efter 

den första rubriken. 

Rubrik: I Madicons presentation samt Preeras presentation på undersidan ’vilka vi är’ 

används rubrik en gång. På de resterande presentationerna används rubriker mer frekvent. Där 

Preeras ’vad vi tror på’ innehåller fem, Knowits presentation sex och Accentures även den sex 

stycken rubriker. Alla beskrivningar av tjänsterna inleds med rubriker där Madicons och 

Accentures beskrivningar består av tre rubriker medan Preeras och Knowits av fyra. 

Brödtext: Vad gäller jämförande av brödtext görs detta här utifrån hur många gånger den 

tar plats och inte hur många stycken eller ord den består av. Med andra ord hur många gånger 

brödtexten förekommer och återkommer då den till exempel avbrutits av ett citat eller en 

underrubrik. Exempelvis innehåller Madicons presentation endast en brödtext vilket kan tolkas 

missvisande då det inte är brödtextens antal ord som underöskts. Preeras ’vad vi tror på’ 

innehåller brödtext vid fem tillfällen medan det på deras andra undersida ’vilka vi är’ finns med 

en gång. Knowits presentation består av brödtext vid sex tillfällen och Accentures fyra. Preera, 
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Knowit och Accenture har alla beskrivningar av tjänster som innehåller brödtext vid tre 

tillfällen medan det i Madicons tjänstbeskrivning förekommer två gånger.  

Länk: I detta stycke sammanställs antalet gånger länkar förekommer i texterna. Detta 

gäller länkar som har en egen plats i kompositionen och inte står bland annan text. Knowits 

presentation av företaget avslutas med en länk medan länkar finns med vid fyra tillfällen i 

Accentures presentation. Övriga två företagens presentationer innehåller inte fristående länkar. 

Endast Accentures beskrivning av tjänst innehåller en länk som ligger utanför övrig text medan 

resterande beskrivningar av de utvalda tjänsterna inte innehåller länkar. Länken i Accentures 

text ligger sist i beskrivningen. 

Personlig hälsning, värdeord och punktlistor: Madicon är det enda företag som har en 

del bestående av en personlig hälsning. Denna är den näst sista textdelen i företagets 

presentation. Även vad gäller värdeord är Madicon ensamma om att ha fristående värdeord 

utanför den egentliga texten, dessa ligger sist i presentationen. I två av företagens beskrivningar 

av tjänster förekommer punktlistor. De företag som använder punktlistor är Madicon och Preera. 

 

4.4.1 Lexikon 

De delar som sammanställts under detta avsnitt är frekvensen av engelska uttryck, facktermer, 

upprepningar, pronomen och tilltal, formellt respektive informellt språk samt användningen av 

versaler.  

I tabell 1 nedan presenteras användningen av engelska uttryck i företagens presentationer 

samt en siffra inom parentes som visar hur många gånger uttrycket används.  

 

Tabell 1. Engelska uttryck i företagens presentationer 

Madicon Preera Knowit Accenture 

Business Sherpas (2) 

Madicon Communication  

Speaking Partner 1080° 

 

Believe in better (2) Code of Conduct (3) 

Experience (2)  

Insight (2) 

Inspirit 

Investor Relations 

Solutions (2) 

The Global Compact (2) 

Accenture Interactive 

Brightstep 

Case 

Corporate Social 

Responsibility  

Skills to Succeed 

Sustainable Business Day 

 

Ur tabell 1 kan vi läsa att inga av företagen använt samma engelska uttryck som något av de 

andra. Vi kan också se att Preera använde sig av engelska i sin presentation två gånger, Madicon 
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fyra gånger, Accenture sex gånger och Knowit 13. Tabell 2 nedan visar också förekomsten av 

engelska uttryck men i företagens beskrivning av utvalda tjänster. 
 

Tabell 2. Engelska uttryck i företagens beskrivning av utvald tjänst 

Madicon Preera Knowit Accenture 

En dedikerad Speaking Partner  

Speaking Partner 1080® (2) 

Speaking Partner-fasen (3) 

 

Doers Knowit Insight (2) 

Organizational Development 

 

100% engelska 

 

Tabell 2 visar att Preera var det företag som använde sig av engelska uttryck minst antal gånger 

i beskrivningen av tjänsten, endast en gång. I Knowits beskrivning förekom engelska tre gånger, 

i Madicons sex gånger medan Accentures hela beskrivning är skriven på engelska.  

Nästa analyspunkt inom lexikon som jämväl rör det språkliga är facktermer. I tabell 3 

nedan har de facktermer som företagen använt i sina presentationer sammanställts. De 

facktermer som använts av två eller fler företag har markerats genom kursivering för att 

synliggöra likheter i användandet. Även termer som tycks likna varandra, exempelvis ’strategi’, 

’strategisk kompetens’ och ’strategisk rådgivning’ har markerats på samma sätt. 

 

Tabell 3. Facktermer i företagens presentationer 

Madicon Preera Knowit Accenture 

Affärsrisk  

Erfarenhetsöverföring  

Koncept  

Ledare  

Mentorskap  

Nätverk  

Operativa insatser  

Operativa resultat  

Rådgivning 

Styrelseuppdrag  

Verksamhetsutveckling  

Värdegrundsarbete  

 

Agila arbetsmetoder  

Förbättring  

Förflyttning 

Förändringslednings-

kompetens  

Holistiskt (synsätt) 

Ledare 

Organisationskultur 

Organisationsutveckling 

Processmodell  

Strategi 

Suboptimering  

Systembaserat (synsätt)  

Systemförändring 

Visualisering  

Affärskritiska mål  

Affärsmodeller  

Aktie  

Berikande 

användarupplevelser  

Bolagsstyrning  

Code of Conduct 

Finans  

Implementering  

Kreativ styrka  

Kundvärden  

Nätverk  

Projektstyrning  

Riktad digital närvaro  

Rådgivare  

Affärsmodell  

Digital kapacitet 

Digital transformation  

Hållbara värden 

Innovation 

Kundcase 

Nätverk  

Strategisk rådgivning 

Verksamhetsoptimering 
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 Strategisk kompetens  

Systemutveckling  

Systemutvecklingsprocessen  

 

I tabell 3 kan vi se att många termer inte är kursiverade vilket dels visar den mängd olika termer 

som påträffandes i det studerade materialet men även att många av facktermerna endast 

användes av ett företag. Begreppen ’rådgivning’, ’nätverk’ och ’strategi’ var de begrepp som i 

någon form användes av flest företag, vilket var tre stycken.  

Även i företagens beskrivning av tjänster användes facktermer vilka presenteras i tabell 

4 nedan. Liksom i tabell 3 kursiveras de termer som använts av två eller fler företag. 

 

Tabell 4. Facktermer i företagens beskrivning av utvald tjänst. 

Madicon Preera Knowit Accenture 

Djupintervju 

Företagsanalys 

Ledarskap 

Målbild  

Nyckeldokument 

Nätverk 

Referensintervju 

Resurs 

Rådgivare 

Styrelseuppdrag  

Styrkort 

Verksamhet 

 

Administrativa processer 

Cirkel- och triangeltid 

Dialogmetoder 

Digitalt omställningsarbete 

Doers 

Förändringsledning 

Förändrings- och nyttoanalys 

Idégenerering  

Ledare  

Organisationsdesign  

Processmodell 

Strukturellt feedbackarbete 

Verksamhet  

Agilt  

Organizational Development 

Verksamhetsutveckling 

 

Inga speciella 

facktermer 

 

I tabell 4 kan vi se att endast termerna ’verksamhet’ och ’ledare’ är kursiverade och de används 

av tre respektive två företag. Resterande termer används endast av de företag de i tabellen 

presenteras under.  

Vad gäller upprepningar i företagens presentationer visar resultatet att inga märkbara 

upprepningar hittades hos Madicon, Knowit eller Accenture. Däremot hittades flera 

upprepningar i Preeras presentation, bland annat ordet bättre under rubriken ’tro på något 

bättre’, ’Believe in better’ och ’Det krävs mod för att…’. För fler exempel på upprepningar i 

Preeras presentation av företaget se avsnitt 4.2.1.2.  
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I företagens presentationer av tjänsterna ser upprepningarna lite annorlunda ut. Inga 

märkbara upprepningar hittades i Knowit och Accentures beskrivningar medan upprepningar 

hittades både i Preeras och Madicons. I båda fallen av upprepningar sker detta genom 

upprepningar av namnet på den beskrivna tjänsten. Dessutom upprepas talesättet ”Det är inte 

slitet som räknas – det är resultatet” i Madicons beskrivning.  

Företagen använder sig av pronomen och tilltal på olika sätt. I företagens presentationer 

använde företagen formuleringar som ’vi’, ’oss’ och liknande, dock tycktes Knowit och 

Accenture använda företagets namn i samma utsträckning som ’vi’. I Madicons, Preeras och 

Knowits presentationer fanns inget direkt tilltal till läsaren utan formuleringar som ’att vara 

ledare’, ’kunder’ och ’uppdragsgivare’ användes istället. Dock vände sig en mening i Preeras 

presentation till läsaren, genom frågan ”Låter det naivt?”. Accentures presentation skiljer sig 

mot de andra då direkt tilltal som ’du’ används.  

I företagens beskrivningar av tjänster finns ett närvarande ’vi’ i Madicons text liksom i 

Preeras. Knowit och Accenture använder dels formuleringar som ’vi’ och ’våra’ respektive 

’our’ och ’we’ och dels företagens namn/avdelningar ’Knowit Insight’ och ’Accenture 

Consulting’. Beskrivningarna av tjänsterna hos Madicon och Accenture består av direkt tilltal: 

’din’ och ’du’ respektive ’you’ och ’your’ används. I Preeras och Knowits beskrivningar finns 

inget direkt tilltal utan formuleringar som ’kunder’, ’chefer’ och ’ledare’ används istället. I 

Knowits beskrivning finns ett ’ni’.  

Den språkliga aspekt som kommer härnäst gäller huruvida språket i företagens texter är 

formellt eller informellt. Madicons texter är båda skrivna med relativt informellt språk, Preeras 

båda med relativt formellt med en nivå av formalitet något över det vardagliga. Knowits texter 

är båda skrivna med ett språk som är relativt formellt utan att vara högtravande och pompöst. 

Accenture presentation ligger mellan formell och informell medan beskrivningen av tjänsten är 

relativt informell.  

Versaler är ytterligare en lexikal aspekt och Madicon använder i presentationen av 

företaget versaler i det inledande citatet, ingressen, inledande vid engelska uttryck, när de 

skriver ’MADICON COMMUNICATION’ och i den avslutande hälsningen. Även Preera, 

Knowit och Accenture använder i sina presentationer versaler inledande i engelska uttryck. 

Knowit och Accenture använder även versaler i rubriker. I texten för Accentures presentation 

skrivs även ”PRIORITERADE OMRÅDEN […]” och ”LÄS MER” med versaler. Knowit 

använder i presentationen dessutom versaler vid förkortningar.  

I företagens beskrivningar av de utvalda tjänsterna används versaler i rubriker hos 

Madicon och Accenture och inledande vid engelska uttryck hos Madicon och Knowit. Madicon 
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använder i beskrivningen även versaler i ingressen. I texten för Preeras beskrivning av tjänsten 

används inte versaler på ett utmärkande sätt.  

 

4.4.3 Språkhandlingar 

Nedan har de utförda språkhandlingarna sammanställts i två tabeller vilka visar vilka företags 

texter som utövar vilka språkhandlingar. Tabell 5 visar språkhandlingarna i företagens 

presentationer medan tabell 6 visar sammanställningen av språkhandlingarna i beskrivningarna 

av tjänsterna hos respektive företag. I tabellerna presenteras enbart förekomsten av vilka olika 

språkhandlingar som utförs och inte frekvensen av dessa. Språkhandlingarna presenteras i 

ordning efter hur många av företagen som utövar dessa, från flest till minst.  

I tabell 5 ges en överblick över språkhandlingarna för företagens ’om oss’-sidor och 

kryssen betyder att företagets text utför språkhandlingen.  

  

Tabell 5. Språkhandlingar som utförs i företagens presentationer. 

Språkhandlingar Madicon Preera Knowit Accenture 

Erbjudande x x x x 

Löften x x x x 

Uppmaning  x x x 

Befallning  x  x 

Citat x x   

Fråga  x  x 

Förslag x  x  

Hänvisning   x x 

Upplysning  x  x 

Avståndstagande  x   

Besvarande    x 

Förklaring  x   

Instruktion   x  

Invändning     

 

I tabell 5 ser vi att löften och erbjudande är de språkhandlingar som utförs i alla fyra 

presentationerna. Uppmaning är den språkhandling som utförs av tre företag, Preera, Knowit 

och Accenture. Preera är ensamma om att använda avståndstagande och förklaring i sin 

presentation medan Knowit är ensam med instruktionen. Övriga språkhandlingar utför, som 

tabell 5 visar, två företag. Inga invändningar utförs i någon av företagens presentationer. Denna 

språkhandling är trots det med i tabellen då invändningar utförs i beskrivningarna av tjänsterna.   
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Nedan presenteras tabell 6, vilken visar språkhandlingar inom företagens beskrivning av 

utvald tjänst. Tabellen är uppbyggd på samma sätt som den föregående.  

 

Tabell 6. Språkhandlingar som utförs i företagens beskrivning av utvald tjänst. 

Språkhandlingar Madicon Preera Knowit Accenture 

Erbjudande x x x x 

Löften x x x x 

Fråga x x  x 

Hänvisning x x  x 

Upplysning x x  x 

Avståndstagande x x   

Besvarande x x   

Förklaring  x x  

Uppmaning x x   

Citat  x   

Invändning  x   

Befallning     

Förslag     

Instruktion     

     

Även i tjänstbeskrivningarna används språkhandlingarna löften och erbjudande av alla fyra 

företag. Frågor, upplysning och hänvisningar hittas i beskrivningarna av Madicon, Preera och 

Accenture. Som vi kan utläsa är Preera det företag som i sin beskrivning använder flest olika 

typer av språkhandlingar, följt av Madicon, Accenture och sist Knowit som endast utför tre 

olika språkhandlingar. De språkhandlingar som endast hittas i en utav företagens texter är citat 

och invändning vilka båda påträffas i Preeras beskrivning av sin tjänst. Varken förslag, 

befallning eller instruktion finns i företagens beskrivningar av tjänsterna. Resterande 

språkhandlingar, det vill säga uppmaning, avståndstagande förklaring och besvarande 

formuleras i två av företagens texter. 

 

4.5 Sammanfattning av respektive företag 

Madicons texter är uppbyggda av delarna citat, rubrik, ingress, brödtext, personlig hälsning, 

värdeord som ligger utanför övrig text och punktlista. Företaget använder totalt sex olika 

engelska uttryck i de två undersökta texterna, varav fyra är varianter av ’Speaking Partner’. 

Vidare använder Madicon totalt 22 olika facktermer. Vad gäller upprepningar hittades 

upprepning av den beskrivna tjänstens namn samt talesättet ”Det är inte slitet som räknas – det 
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är resultatet”. I de två undersökta texterna hos Madicon finns i båda en närvarande avsändare. 

I presentationen används inget direkt tilltal medan läsaren i beskrivning av tjänsten talas till 

direkt. Företaget använder ett relativt informellt språk. Madicon är det företag som använder 

versaler mest frekvent där dessa används vid: rubrik, inledande citat, ingress, inledande vid 

engelska uttryck, vid benämning av ’Madicon Communication’ och i den avslutande 

hälsningen. Företagets två studerade texter utför totalt tio olika språkhandlingar, fyra i 

presentationen och åtta i tjänstbeskrivningen där ’erbjudande’ och ’löfte’ utförs i båda.  

I Preeras texter finns kompositionsdelarna citat, rubrik, ingress, brödtext och punktlista. 

Företaget använder två olika engelska uttryck i sina texter vilka är ’doers’ och ’Believe in 

better’. I texterna finns totalt 25 olika facktermer. I presentationen hittades flera upprepningar 

och i beskrivning av tjänsten upprepades tjänstens namn. I Preeras texter finns en närvarande 

avsändare i form av ’vi’, till läsaren finns inget direkt tilltal. Språket är relativt formellt med en 

formalitet något över den vardagliga. Versaler används i företagets presentation och inledande 

vid engelska uttryck. Preeras texter utför totalt 12 språkhandlingar, nio i presentationen och 11 

i tjänstbeskrivningen där ’citat’, ’löfte’, ’erbjudande’, ’uppmaning’, ’fråga’, ’avståndstagande’, 

’upplysning’ och ’förklaring’ utfördes i båda. 

Knowits texter är uppbyggda av delarna rubrik, ingress, brödtext och länk lom ligger 

utanför övrig text. Företaget använder totalt åtta olika engelska uttryck och 20 olika facktermer. 

Inga upprepningar hittades. Avsändaren är närvarande genom ’vi’ och användandet av 

företagets- och avdelningens namn. Texten vänder sig inte till läsaren genom ett direkt tilltal 

utan istället används formuleringar som ’våra kunder’, däremot finns ett ’ni’ i företagets 

beskrivning av tjänst. Knowits två studerade texter är relativt formella. Versaler används 

inledande vid engelska uttryck i båda texterna medan de även används vid rubriker och 

förkortningar i företagspresentationen. Knowits texter utför totalt sju olika språkhandlingar 

varav ’erbjudande och ’löfte’ utförs i både presentationen och tjänstbeskrivningen. I 

presentationen finns sex typer av språkhandlingar och i beskrivningen av tjänsten tre stycken.   

Delarna i Accentures texter har formen av rubrik, brödtext och länk utanför övrig text. I 

presentationen av företaget används sju olika engelska uttryck medan tjänstbeskrivningen är 

helt på engelska. Väl till facktermer finns totalt nio facktermer varav alla är placerade i 

presentationen.  Inga upprepningar hittades i de två utvalda texterna hos Accenture. Avsändaren 

syns genom varvad användning av ’vi’/’our’ och företagets och avdelningens namn. I båda 

texterna använder företaget direkta tilltal. Företagets presentation ligger på en nivå mellan 

formell och informell medan beskrivningen av tjänsten är relativt informell. Versaler används 

vid rubriker, engelska uttryck och vid ”LÄS MER”. Accentures två texter utför totalt åtta olika 
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språkhandlingar där ’erbjudande’, ’fråga’, ’hänvisning’, ’löfte’ och ’upplysning’ används i båda 

texterna.    
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5. Diskussion 

Under detta avsnitt diskuteras studien utifrån en resultatdiskussion där resultatet bland annat 

diskuteras mot forskningsbakgrunden samt en metoddiskussion där metoden utvärderas. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Enligt Madicon kunde vi i avsnitt 4.1 läsa att man ”inom managementspråket använder begrepp 

som klargör olika saker på ett tydligt sätt” och Larsson (se not 2) tillade där att det görs precis 

som inom andra yrken. Detta kan ställas mot Karlöfs (2012) inledande beskrivning av 

managementspråket då han vid jämförelse av andra fackspråk menade att språket inom 

management präglas av ”en semantisk luddighet som ger upphov till omfattande spill av tid och 

energi” och till skillnad från andra fackspråk inte underlättar kommunikationen genom att 

förenkla eller förkorta. I ljuset av den genomförda undersökningen anser jag att 

managementspråket både kan uppfattas luddigt och tydligt. Guldbrand och Hjalmarsson 

(2012:80–95) betonade vikten av att, i texter på webben, ta hänsyn till den tänkta målgruppens 

förkunskaper vilket kan vara av betydelse för huruvida språket uppfattas som luddigt eller 

tydligt. Är den tänkta målgruppen insatt i exempelvis facktermerna eller områden med liknande 

facktermer anses troligen språket vara tydligt, i jämförelse med för den som inte är tidigare mött 

liknande termer.  

Madicons definition av begreppet management var ”alla insatser för att leda och styra 

verksamheter” medan Karlöf (2012) exempelvis i sin artikel skrivit att begreppet täcker mer än 

bara ledarskap, att styrning och strategi är komponenter som bör uppmärksammas ytterligare. 

Båda dessa aktörer skulle jag ändå säga, utifrån informationen i denna studie, ser på begreppet 

relativt lika. Visst talar och skriver Madicon mycket om just ledare och ledarskap men även 

som vi ovan läste om styrning och hantering. Väl inne på Karlöfs (2012) syn på att strategi är 

en del som bör uppmärksammas kunde vi i tabell 3 se att Preera, Knowit och Accenture alla på 

något sätt använder och på så sätt även uppmärksammar begreppet strategi som en del av 

management i sina presentationer. 

Resultatet visade att alla fyra företagen till stor del använder samma delar i 

kompositionen. Detta beror antagligen på att de undersökta texterna är samma typ av texter och 

därmed struktureras på liknande sätt. Skillnader som uppkom var att Madicons och Preeras 

texter till stor del består av likadana delar, exempelvis ingress, citat och punktlistor samt att 

Knowits och Accentures texter liknar varandra. Knowit och Accenture skiljer sig från de två 
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andra företagen genom användningen av delen ’länk’ som fristående från övrig text. En 

fundering är om dessa skillnader, mellan Madicon och Preera ställt mot Knowit och Accenture, 

kan bero på företagens olika inriktningar. Det kan vara så att inriktningen mot 

organisationsfrågor respektive tekniska frågor inte är sammankopplat med likheter och 

skillnader som upptäckts, men de är trots allt ett faktum som möjligen är värt att studera vidare. 

Det som skiljer Madicons komposition från de övriga är att Madicon är det enda av de 

fyra företagen som använder en personlig hälsning i slutet av en av sina texter och också 

fristående värdeord. Utifrån en besökares perspektiv kan det dock vara svårt att urskilja vad 

dessa värdeord har för funktion på hemsidan och i texten. Även företagets VDs namnteckning 

är en del som endast Madicon använder. Denna tolkar jag bidrar till den mer personliga 

relationen till läsaren som Guldbrand och Hjalmarsson (2012:79) beskrev behövs, då webben 

inte erbjuder personliga möten på samma sätt som de tidigare kommunikationsformerna gjorde.  

Knowit och Accenture var de företag som använder engelska mest, där Accentures hela 

beskrivning av tjänst är på engelska. Accentures val leder till frågan om varför de valt att inte 

beskriva tjänsten på svenska utan att bara ha presentationen på svenska och resterande på 

engelska. Accenture är det största av dessa företag och är etablerat i många länder vilket är en 

trolig motivering till att hålla större delen av texterna på hemsidan till engelska.  

För denna analysaspekt kan vi återigen se skillnader utifrån företagens inriktning där de 

två företagen som arbetar med organisationsfrågor, alltså Madicon och Preera, använder 

engelska uttryck minst frekvent. Dock använde inga av företaget samma engelska uttryck, vilket 

enligt min uppfattning troligtvis beror på att resultaten till viss del är beroende på val av tjänst 

till undersökningen. 

Facktermer visade sig tydligt ha en väsentlig roll inom managementspråket då stor mängd 

påträffats i texterna, vilket visar att detta är en språkdomän inom en yrkesgrupp med sina egna 

termer. Typen av termer visade managements koppling till ekonomiområdet då stor del av 

begreppen har kopplingar till ekonomi och företagsamhet samt ledning och styrning. Det var 

relativt få ord som i någon form användes av två eller fler av företagen. De som användes av 

flera, exempelvis ’rådgivare’, ’nätverk’, ’ledare’ och ’strategi’ tolkar jag dock som centrala 

begrepp som är oberoende av företagens inriktning eller valet av studerad tjänst. 

Även vad gäller upprepningar skiljer det sig åt beroende på företagens inriktning. 

Upprepningar påträffades hos Madicon och Preera medan inga upprepningar påträffades i 

Knowits och Accentures texter. Upprepningar kan användas som ett stilistiskt verktyg men i 

vissa fall kan det vara svårt att avgöra vad företagen vill åstadkomma genom användningen 

eller hur läsaren påverkas av dessa. Avsändarna kanske själva anser att det är snyggt, skapar 
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rytm eller pekar på vad som är centrala delar hos företaget. Exempelvis upprepar Preera 

”Believe in better” och Madicon ”DET ÄR INTE SLITET SOM RÄKNAS – DET ÄR 

RESULTATET”. Upprepningen av dessa tolkar jag kan bero på att företagen vill trycka på den 

idé de drivs av eller de inställningar och värderingar företagen arbetar efter.  

Det är för mig svårt att ensam ta ställning till vad upprepningarna kan komma att bero på 

eller hur andra läsare uppfattar dessa. Däremot kan jag tänka mig att upprepningarna fyller 

funktionen att få läsaren att minnas de upprepade orden och uttrycken, eller att även läsaren 

uppfattar den upprepade informationen som central.  

Företagen har olika strategier när de i texten pratar om sig själva och talar till läsaren. 

Madicons närvaro, tilltal och enligt min uppfattning inställningen att ’vi vet vad du som ledare 

går igenom för vi har gjort det själva’ kan anses skapa engagemang och förtroende hos läsaren 

då de presenterar information som den presumtiva kunden kan känna igen sig i. Trots att 

Madicons presentation inte talar direkt till läsaren vänder den sig ändå till den presumtiva 

kunden genom att de använder VDns namnteckning, vilket gör det mer personligt och 

relationsskapande. I ljuset av analysen av den lexikala och interpersonella strukturen har Preera, 

enligt min uppfattning, lite mer distans till läsaren och till skillnad från Madicons presentation 

ger Preera mer uttrycket av att ’vi vet vad vi talar om för att vi är experter’. Detta kan vara till 

följd av att Preera varken i presentationen eller beskrivningen av tjänst talar direkt till läsaren. 

Accenture och Knowit liknar varandra till sättet de syns i sina texter, där formuleringar 

som ’vi’ och ’våra’ varvas med användningen av företagens namn, vilket som i avsnitt 2.1 

beskrevs utifrån Guldbrand och Hjalmarsson (2012:80–95) är ett sätt att ändå visa avsändaren 

vid tillfällen då ’vi’ inte passar. Avsändarens närvaro i texten är en aspekt som alltså skiljer sig 

åt mellan företagen och en förklaring kan återigen vara företagens olika inriktning. Utifrån 

studiens resultat kan vi se att de två företagen som är mer inriktade på mjuka, organisations-

frågor använder ett mer frekvent ’vi’ ställt mot de två tekniskt inriktade företagens varvande av 

att använda företagens eller avdelningarnas namn. Det som dock inte verkar vara beroende av 

inriktning är då tilltal studeras, där Madicon och Accenture är de enda företagen som talar direkt 

till kunderna. Enligt Guldbrand och Hjalmarsson (ibid.) vinner företag på att låta både ett ’vi’ 

och ett ’du’ synas i texten där ett direkt tilltal berör läsaren mer. Utifrån studiens resultat är 

endast Madicon det företag som följer dessa riktlinjer och använder både en närvarande 

avsändare och ett direkt tilltal. Madicon använder däremot inte ett direkt tilltal i presentationen 

men i och med den avslutande hälsningen och namnteckningen skapas, enligt min uppfattning, 

ändå den personliga relationen. Utefter det följer Madicon på så sätt ändå Guldbrand och 
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Hjalmarssons (ibid.) rekommendation om att företagets stil och ton ska vara enhetlig, 

åtminstone vad gäller de studerade texterna.   

Enligt min tolkning håller även Accenture en personlig och nära relation likt Madicon, 

exempelvis då de använder uttrycket “A partner who works shoulder to shoulder with you […]” 

i tjänstbeskrivningen. Detta följer Guldbrand och Hjalmarssons (ibid.) ord men frågan blir hur 

personlig man ska eller kan vara innan man förlorar trovärdighet. Kanske kopplar läsaren, den 

presumtiva kunden, företagens uttryck till vilken typ av ledarstil de arbetar mot. 

Igenkänningsfaktorn och känslan av vänskap ökar visserligen då företagen håller en kompis-

liknande ton men minskar då trovärdigheten? Detta kan ännu en gång dras tillbaka till 

Guldbrand och Hjalmarsson (2012:96) då de betonar att ”på webben blir språket 

organisationens identitet”, vilket visar vikten för bolagen att tänka på hur de uttrycker sig utifrån 

hur de vill uppfattas och vilken bild av företaget de vill ge hemsidans besökare. 

Då det språk som företaget använder på webbsidan blir dess identitet och grundar till 

vilken uppfattning läsarna får påverkas detta även av hur formellt respektive informellt 

företagets språk är. Även att företaget ska använda en enhetlig stil och ton berör formaliteten. 

Resultatet visade att företagen håller olika grad av formalitet vilket möjligt gör att företagen 

uppfattas olika. Däremot kan vi se att Madicon håller en enhetlig ton som är relativt informell, 

vilket eventuellt kan bidra till känslan av vardaglighet och kompis-relation. Accentures ton är 

däremot inte lika enhetlig, en anledning kan vara att formaliteten uppfattats olika till följd av 

de olika språken. Skillnaderna skulle även kunna grunda sig i att det är olika avdelningar som 

publicerat texterna då företaget är stort och presentationen handlar om Accenture Sverige. Det 

kan också vara så att företaget helt enkelt vill uppfattas olika, eller känner att det behövs olika 

grad av formalitet, beroende på vilken del av webbsidan läsaren besöker.  

Resultatet visade att Madicon använder versaler mest frekvent vilken är ett sätt som de 

redan skiljer sig åt i jämförelse med de andra företagen. Vidare kan diskuteras vad versaler har 

för funktion för texten då de används utanför sina vanliga ställen, som i början på namn och 

meningar. Att till exempel ingressen, som hos Madicon, skrivs i versaler bidrar till att den blir 

visuellt utstickande vilket kanske riktar läsarens fokus dit när denne orienterar sig på företagets 

webbsida. Det kan även bero på att avsändaren vill betona eller uppmärksamma en viss del i 

kompositionen eller en speciell information. Fortsättningsvis kan vi fundera över hur text, ord 

eller uttryck uppfattas då de skrivs i versaler. Vill vi betona något i text kan det göras med hjälp 

av versaler, kanske även för att visa stark ljudnivå eller att något uttrycks bestämt. Detta då vi 

inte kan uttrycka betoning och andra markeringar på samma sätt i text som i tal och vid de 

personliga mötena. Ett exempel är då Accenture utför språkhandlingen hänvisning i versaler 
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”LÄS MER” vilket kan medföra en uppfattning av att språkhandlingen mer går åt exempelvis 

befallning. Detta kan i sin tur påverka interaktionen och relationen mellan texten och läsaren.  

Språkhandlingar bidrar även de till företags relationsskapande, frågan om varje funktion 

av vardera språkhandling har dock inte undersökts i denna studie. Därmed kan heller inte 

slutsatser dras om vad till exempel ett citat egentligen gör eller om språkhandlingarna upplevs 

som positiva eller negativa. 

Utifrån att alla fyra företagen använde språkhandlingarna ’erbjudande’ och ’löfte’ i båda 

sina texter kan däremot dessa ändå ses som centrala. Detta beror nog dock snarare på texttypen, 

det vill säga webbtexter för företagspresentationer och tjänstbeskrivningar, än att det är typiskt 

för management. En jämförelse utifrån inriktning visar i princip ingen skillnad mellan utförda 

språkhandlingar, förutom citat vilka Madicon och Preera använder. Detta visar att inriktning 

inte verkar ha någon påverkan på typer av språkhandlingar vilket även det kan ses som att 

utförandet närmare är kopplat till texttyperna.   

Då språkhandlingar bidrar till relationsskapandet kan det vara av intresse att diskutera 

vilket företag som utför flest respektive minst antal olika typer av språkhandlingar. Preera utför 

flest och Knowit minst till antal vilket innebär att Preeras texter totalt skapar mest interaktion 

med läsaren och Knowit därmed minst. Detta utefter Hellspongs (2001:45) beskrivning av att 

det är genom språkhandlingar som ett aktivt samspel mellan text och läsare tar vid. Värt att 

poängtera är dock att detta gäller utifrån antalet olika språkhandlingar, vilket kan ge annat 

resultat vid undersökning av det totala antalet utförda språkhandlingar. Vidare undersökning 

kan även behandla huruvida språkhandlingarna som används räknas som positiva eller negativa 

vilket kan ge olika effekt för relationen med läsaren. 

 

5.2 Material- och metoddiskussion 

Studiens avgränsningar var relevanta på flera sätt. Avgränsningen till att studera texter på 

webben gjorde det enkelt att hitta likvärdig information hos företagen samt att kunna studera 

det som en presumtiv kund troligtvis möter i första hand. Den andra avgränsningen vad gäller 

den till ett av de större företagen och två (tre, Madicon inräknat) av de mindre gjorde att studien 

kunde hålla en bredd i materialet på få texter. Utifrån de faktum att studien var tvungen att 

avgränsas till ett visst antal företag som studerades gör att resultaten inte nödvändigtvis speglar 

språkbruket inom hela branschen, det är möjligt att resultaten varit annorlunda om texter från 

andra företag studerats. 
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Detta för oss vidare till urvalet vilket även det syftade till att i en studie av två texter hos 

fyra företag ändå få en bredd genom att valet av företag bland annat baserades på dess 

inriktning. Att svenska var en aspekt för urval kan diskuteras, å ena sidan gjorde det att en mer 

säker jämförelse av de språkliga aspekterna kunde studeras medans det å andra sidan kanske 

inte motsvarar verkligheten. Exempel på detta är att alla de tre större och trendsättande 

företagen som den ursprungliga listan över företag bestod av, skriver på engelska varav endast 

Accenture hade sin presentation på svenska. Då studien syftade till att studera 

språkanvändningen inom branschen för managementkonsulting kan denna prioritering göra att 

studiens resultat inte helt speglar användningen inom branschen, trots detta visar den ändå 

användningen hos de valda fyra företagen.  

Valet av texterna i företagens presentationer och beskrivning av en tjänst gjordes som 

beskrivet då dessa sidor troligtvis är de som en presumtiv kund främst är intresserad av vid 

kontakt med ett företag, för att få information om vilka de är och vad de erbjuder. Det är dock 

värt att diskutera huruvida språket i två texter är nog för att dra slutsatser om ett företags 

språkbruk, likaså om fyra företag kan representera en hel bransch. Dessutom är de studerade 

texterna olika långa vilket kan påverka resultatet, exempelvis antalet påträffade facktermer. 

Utifrån detta är ett förslag till framtida forskning att studera en större mängd material både vad 

gäller material från varje företag samt antalet företag.  

Då materialet för att besvara den första frågeställningen endast samlades in via en person 

är det inte säkert att andra från företaget hade svarat likadant. Därför är det osäkert huruvida en 

person kan svara för ett helt företag, liksom det att fyra företag kan representera en hel bransch. 

Däremot minskar risken för felsägning i och med att frågan besvarades via mejl där informanten 

fått längre tid att formulera sig. Dessutom innebar det att han kunde prata med andra och tänka 

innan svaret formulerades. 

Studien syftade till att studera texternas språk utan visuella inslag. Kritik mot detta är att 

visuellt också är språk och att bilder och text samspelar på en hemsida. Dels skriver inte företag 

texter rakt upp och ner och lägger till en bild utan väljer grafiska element som samspelar och 

skapar en enhet. Dels läser en besökare eller presumtiv kund sällan hemsidor utan behöver ta 

del av en helhet, vilken skapas multimodalt. Ändock valdes insamlingsmetoden utefter det att 

studien fokuserades på språket rent textuellt och att analysen på så sätt inte påverkades av 

närliggande bild, visuella inslag eller helt enkelt multimodalitet. Madicons beskrivning av 

tjänsten bestod av en bild innehållande text (se bilaga 6). Denna text analyserades inte vilket är 

ett exempel på den typ av information som kom att falla bort till följd av vald analysmetod.  
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Väl till analysmetoden användes den som innehöll flera relevanta delar för studiens syfte. 

Hellspongs (2001) strukturella analys hjälpte till att svara på frågeställningarna som rörde den 

textuella strukturen på olika sätt. Dock var det svårt att avgöra vilken funktion kompositionens 

delar har då olika läsare kan uppleva funktionen hos texten på olika sett. Resultatet visar därmed 

min tolkning av funktionen vilket måste tas i beaktning vid läsandet av denna studie. Öman 

(2010) använde en metod som innebar att arbetare på ett bibliotek fick läsa ett par texter för att 

där igenom finna attityder kring språket. Detta är en metod som jag kan tänka mig passar bra 

även när det kommer till att studera uppfattningar av funktion. En sådan metod skulle kunna 

resultera i större kunskap inom flera av de områden som tidigare diskuterats i denna studie. 

Exempel på detta är huruvida managementspråket är luddigt eller tydligt, vilka funktioner olika 

delar i kompositionen har eller hur läsaren påverkas av eller uppfattar upprepningar, direkta 

tilltal och liknande. Detta kan i sin tur komma att leda till resultat som företag kan ha 

användning av vid utformning av texter då det ger information om hur olika komponenter 

uppfattas, exempelvis av den tänkta målgruppen. 

Engelska uttryck och facktermer var väsentliga då språket som studerades används inom 

en viss yrkesgrupp och pronomen, tilltal och formalitet var väsentligt då de visar vilken distans 

företagen har till läsarna och vilken nivå texterna ligger på språkligt. Då upprepningar inte 

visade sig användas utmärkande hos dessa texter har det heller inte fått lika mycket plats i 

studien. Vid vidare forskning kan dock detta vara intressant att studera för att se om 

upprepningarna ger någon form av stilistisk effekt eller tycks vara till följd av ett bristande 

ordförråd, eller om texterna inom branschen består av andra stilfigurer. Utifrån detta stycke 

tycks de valda analysaspekterna haft olika relevans för slutsatserna.  

Studien syftade även till att besvara frågeställningen om vilka språkhandlingar texterna 

utför, vilket som beskrivet enligt Hellspong (2001:19) handlar om att förstå vilken kontakt 

mellan ’vi’ och ’ni’ som skapas och förmedlas i texten, det vill säga vilka sociala samspel som 

uppkommer samt huruvida dessa tolkas positiva eller negativa. Detta anser jag var relevant för 

att se om det finns några utmärkande språkhandlingar som används frekvent av företagen inom 

branschen. Vad gäller språkhandlingar, har studien gjorts med reservation för eventuell 

feltolkning av språkhandling då vissa handlingar kan tolkas som överlappande, liksom vid 

eventuell felberäkning av facktermer och liknande. All analys har försökt göras helt objektiv 

och noggrann men självfallet kan vissa missar skett.  

I den komparativa delen bestod den större delen av upprepningar men en sammanställning 

krävdes för att ge en överblick över det som presenterats i de tidigare resultatavsnitten.  
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Då det inte finns så mycket tidigare forskning kring managementspråket utgick arbetet 

från resultatet ur denna studies analys för att hitta skillnader och likheter gällande de aspekter 

som varit i fokus för denna studie. Viss kritik kan riktas mot att inte hela användningsområdet 

analyseras och på så sätt att resultatet inte kan ge en övergripande bild eller redogörelse som är 

applicerbar för hela språket som används inom management. Detta gör att jag inte kan dra 

generella slutsatser om språket som sådant. Men då denna studie endast syftar till att bidra till 

en närmare bild av hur managementspråket ser ut och används av några konsultbolag inom 

branschen med fokus på aspekter som den textuella strukturen och texternas språkhandlingar är 

denna typ av kritik inte av större vikt för denna studie. Fördelarna blir här istället att 

analyspunkterna och ingångarna för analys som tagits i denna studie studeras mer precist och 

nära inpå vilket är en början till en djupare analys och förståelse för hela språket inom 

yrkesgruppen. Det är också ett steg framåt för uppmärksammandet av denna språkdomän, som 

tagit sig från en specifik yrkesgrupp och ut till fler delar av samhället. 
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6. Avslutning  

Management. Ett begrepp för männen och kvinnorna i kostym och dräkt på Norrmalmstorg, för 

verksamma inom ekonomi- och företagsfältet och ett begrepp för chefer. Nej, management är 

ett begrepp som mer eller mindre rör oss alla, direkt eller indirekt. Trots att du eller jag kanske 

inte är chefer som arbetar med suboptimering, verksamhetsutveckling eller digital kapacitet så 

har vi människor som gör det runt om oss. Management finns på företagen vi arbetar, i skolorna 

våra vänners barn går och ledare, de finns överallt.  
I denna studie har språket inom fyra managementkonsultbolags webbtexter studerats. 

Detta har gjorts genom en strukturell analys fokuserad på komposition och lexikon inom den 

textuella strukturen och språkhandlingar inom den interpersonella strukturen följt av en 

komparativ analys för att sammanställa likheter och skillnader i företagens utvalda webbtexter.  

Resultatet visade bland annat att alla fyra företagen till stor del använder samma delar i 

kompositionen, men att det finns skillnader beroende på företagens inriktningar. Vidare 

använder de två tekniskt inriktade företagen engelska mest. Facktermer visade sig tydligt ha en 

väsentlig roll inom managementspråket då stor mängd påträffats i texterna. När det kommer till 

upprepningar och hur företagen valde att synas i sina texter kunde vi återigen se skillnad utefter 

företagens inriktning. Utifrån studiens resultat är endast Madicon det företag som följer 

riktlinjerna om att företag vinner på att låta både ett ’vi’ och ett ’du’ synas i texter på webben.  

Resultatet visade även att företagen håller olika grad av formalitet vilket möjligt gör att 

företagen uppfattas olika. Madicon använder i jämförelse med de andra företagen versaler mer 

frekvent. Utifrån att alla fyra företagen använde språkhandlingarna ’erbjudande’ och ’löfte’ i 

båda sina texter kan dessa tolkas som centrala. 

Framtida forskning kan komma att handla om att undersöka fler företag inom branschen, 

mer material från vardera företag samt andra aspekter än de som studerats i denna 

undersökning. Exempelvis skulle sociala strategier, stilfigurer eller texternas kontextberoende 

som webbtext kunna studeras. Även studier genom en multimodal analys av företagens 

hemsidor skulle vara intressant då denna studie endast syftat till att undersöka sidorna textuellt.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Madicons presentation av företaget 
 

”DET SÄGS BLÅSA OCH VARA ENSAMT PÅ TOPPEN” 

 

Madicon är ett bolag med duktiga Business Sherpas som hjälper företag och individer att 

växa. 

 

VI SOM GRUNDADE MADICON HAR SJÄLVA VARIT LEDARE OCH 

ENTREPRENÖRER. VI HAR HAFT ERFARNA RÅDGIVARE OCH NÄTVERK SOM 

STÖD FÖR ATT ÅSTADKOMMA RESULTAT I UTMANANDE SITUATIONER. VI VET 

ATT LEDARSKAPET KAN VARA ENSAMT OCH KRÄVANDE MEN SAMTIDIGT 

UNDERBART OCH STIMULERANDE NÄR MÅLEN NÅS! 

  

VI ÄR BUSINESS SHERPAS. 

 

Ett bra ledarskap är nyckeln till framgång. Vi startade Madicon ur en dröm om att se ledare 

utvecklas och växa genom att dela med oss av våra framgångar och misstag. Till vår hjälp har 

vi utvecklat en rad olika hjälpmedel, inte minst konceptet ”Speaking Partner 1080°”. Vår 

uppgift är att sporra professionella ledare till än större framgångar men samtidigt når balans 

och harmoni i sina liv. 

Kort sagt, vi vill ge tillbaka vunna insikter genom erfarenhetsöverföring, genom att bli en 

partner till våra kunder, genom operativa insatser, mentorskap, rådgivning, styrelseuppdrag 

och stöd i projekt. 

  

Vi baserar vår ersättning på operativa resultat och ibland delar vi affärsrisken med kund. Vi är 

alltid på våra kunders sida och ser till helheten. 

MADICON COMMUNICATION är en viktig del av Madicon. För oss går ledarskap och 

kommunikation hand i hand, både internt och externt. Därför ser vi nyttan av att kombinera 

vår expertis inom verksamhetsutveckling med deras erfarenhet inom kommunikation och 

värdegrundsarbete. 

  

BÄSTA HÄLSNINGAR FRÅN 

  

 
 

”Mod – Glädje – Fokus – Framgång” 

 

http://www.madiconcommunication.se/
http://madicon.se/wp-content/uploads/2015/02/signatur_johan.gif.png
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Bilaga 2. Preeras presentation av företaget – Vad vi tror på 

 

"Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har 

man en chans att få se sig själv.” 

Tomas Tranströmer 

 

Tro på något bättre 

På Preera drivs vi av en idé: Believe in better. Tron på bättre relationer mellan människor. 

Tron på bättre arbetsplatser och organisationer, på bättre samhällen och en bättre framtid. 

Låter det naivt? Det tycker inte vi. 

 

Mod att förändras 

Det krävs mod för att våga arbeta för en bättre framtid. Det krävs mod för att skapa verklig 

och varaktig förändring. Och det är det vi brinner för att göra tillsammans med våra kunder – 

att skapa verklig förändring. 

I vårt manifest säger vi att: ”vi glömmer aldrig människan […] vi glömmer aldrig att verka för 

en bättre värld.” Vi tror på människan. På människans kraft att förändra och förändras till det 

bättre. Det är detta som är kärnan i Preeras förhållningssätt. Och det är därför vi finns. För att 

stötta ledare att frigöra potentialen hos människor, skapa hållbara organisationer och för att 

bidra med förändringskraft i samhället. Tillsammans strävar vi mot något bättre. 

 

Kraft att förflytta 

Med förändringsledningskompetens som är starkt förankrad i modern forskning om 

organisationskultur och systemförändring stöttar vi våra uppdragsgivare att finna nya vägar. 

Tillit, transparens och visualisering står i fokus och bildar viktiga grundpelare för hur vi 

arbetar med ledarskapet och organisationskulturen. 

Med en processmodell som möter kraven på allt snabbare omställningar och agila 

arbetsmetoder märker våra uppdragsgivare effekten av att arbeta med oss redan från start. 

Vårt medskapande arbetssätt skapar mod att testa och kapacitet att lära. Genom att skapa 

engagemang och kraft för förflyttning i alla våra uppdrag börjar människor tänka och agera 

annorlunda när vi är där. Och fortsätter göra det när vi lämnat. 

 

Hur det började 

År 1997 rivstartade Preera i hjärtat av Göteborg. Grundarna var konsulter som hade fått nog 

av branschens tunnelseende och suboptimering. De ville prova något nytt, något som 

inspirerade, engagerade och samtidigt gav verklig effekt. 
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”Innan du satsar framåt, konsultera någon som ser hela bilden”, stod det på det nystartade 

Preeras hemsida. ”Involvera och lyssna, lyssna, lyssna”. 

Preera har därefter utvecklat innovativa metoder och en omfattande verktygslåda för att 

bedriva förändringsarbeten. Ett systembaserat och holistiskt synsätt ser vi som viktiga 

utgångspunkter i alla arbeten. Involvering och medskapande som centrala tillvägagångssätt 

för att lyckas. Preera var en av de första managementkonsultbyråerna i Sverige att ta 

organisationskulturen på stort allvar i alla typer av konsultuppdrag. I flera avseenden var vi 

före vår era. En position vi fortsätter ta. 

 

Inte bara konsult utan en partner 

Vi vill vara inspirerande att jobba med. Och enkla att prata med. Återkommande 

uppdragsgivare säger att just vårt lättillgängliga och engagerande förhållningssätt är något de 

uppskattar. Att förställa sig är inte vår grej helt enkelt. 

Vi delar gärna med oss av våra insikter, kunskaper och metoder – allt för att våra kunder 

också ska bli stärkta i att själva driva egna förändringsresor. För det enda vi med säkerhet kan 

veta – det är att förändring består. 

Att arbeta som partners innebär också att vi alltid arbetar tillsammans med och inte bara för 

våra kunder. Och att allt vi gör handlar om att skapa faktisk skillnad och vara en positiv 

förändringskraft för våra kunders kunder eller invånare. Först när de märker skillnaden har vi 

lyckats med vårt uppdrag att skapa något bättre. 

Believe in Better.  
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Bilaga 3. Preeras presentation av företaget – Vilka vi är 

 

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där 

hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa 

andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och 

främst förstå det han förstår." 

Sören Kirkegaard 

 

Förändrat fokus skapar hållbarhet. 

Preera är en managementkonsultbyrå med kontor i Göteborg och Stockholm och 

förändringsuppdrag inom såväl privat som offentlig sektor. 20 år av att utmana en traditionell 

konsultbransch och att aldrig ge vika för vår genuina tro på människan har lett oss hit. Preera 

består av ett 40-tal medarbetare och samarbetare med både stor lyhördhet och nischad 

expertis. 

 

Vi erbjuder djup konsultexpertis och en bred mix av profiler inom våra olika tjänster för 

organisationsutveckling. Under vårt tak förenas civilekonomer, ingenjörer, statsvetare, 

beteendevetare, systemvetare – alla med mix av olika erfarenheter från till exempel ledande 

positioner i linjeverksamhet, forskning inom organisationsfältet, ansvarsroller i idéburen 

verksamhet eller tidigare andra konsulterfarenheter. Men gemensamt för oss alla – oavsett 

bakgrund eller erfarenhet – är en gemensam övertygelse om att framgångsrika 

förändringsarbeten kräver ett holistiskt synsätt. Ett synsätt som förenar såväl strategi som 

kultur och struktur för att skapa riktning. Som bejakar synen på organisationen som ett 

levande system i ständig utveckling. Som tar utgångspunkt i ett tydligt och engagerande syfte. 

Och som tror på människors kraft att åstadkomma förändringar. 

Vi drivs av lust. Lusten att tillsammans med våra kunder utforska organisationers utmaningar 

och möjligheter. Vi drivs också av att åstadkomma verklig förbättring och förflyttning. Vi 

stöttar våra kunder i att både hitta riktning och skapa den energi som krävs för att förflytta sig. 

Och många uppdragsgivare säger att det är just därför de väljer att komma tillbaka till oss. För 

att vi vågar utmana organisationer att ta tag i rotorsakerna till problem, och samtidigt finner 

de möjligheter som finns för att göra annorlunda. För att vi vågar vara medkännande och 

obekväma på samma gång. 

 

För att vi inte bara sätter våra kunder i fokus; vi sätter också människorna i fokus. 
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Bilaga 4. Knowits presentation av företaget 

 

Om oss 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar 

unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, 

Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design 

och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. 

Knowit består av cirka 2 000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i 

Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på 

den Nordiska Börsen i Stockholm. 

Information för press och om Knowits finans, bolagsstyrning och aktie finns tillgänglig 

via Investor Relations.. 

 

Affärsområdet Knowit Experience har beskrivits som Nordens ledande kommunikations- och 

teknikbyrå med verksamhet i fyra länder. Genom riktad digital närvaro och berikande 

användarupplevelser via webb, mobil och sociala medier hjälper vi företag, organisationer och 

andra verksamheter att nå sina affärskritiska mål. 

Knowit Insight arbetar med olika former av managementkonsulting och stöttar kunderna 

både taktiskt och strategiskt. Våra specialister tar fram idéer, agerar rådgivare och utvecklar 

skräddarsydda lösningar, allt baserat på djup förståelse för kundens affär och verksamhet. 

Knowit Solutions hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom 

olika it-lösningar. Vi erbjuder spetskompetens i alla delar av systemutvecklingsprocessen – 

från idé, arkitektur och projektstyrning till systemutveckling, implementering, test och 

säkerhet. 

 

Vår kultur 

Knowit präglas av stor förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att 

ständigt utvecklas. Knowit är idédrivet och uppmuntrar innovation, entreprenörskap och 

personligt engagemang. Varje medarbetare har eget beslutsmandat och kan växa både i sin 

yrkesroll och som människa. Vårt sätt att arbeta, och hur vi organiserar oss, matchar dagens 

föränderliga värld med ny teknologi, nya arbetssätt och nya affärsmodeller. 

För oss är varje teknikskifte en möjlighet till utveckling, både för varje enskild konsult och 

företaget i stort. Vi är fortfarande precis lika nyfikna – och redo för förändring – som vid 

starten 1990. Genom att förena kreativ styrka och strategisk kompetens med passion för 

teknologi tänker vi både nytt och annorlunda – och hittar alltid nya vägar framåt. 

 

 

 

https://www.knowit.se/om-knowit/ir/
https://www.knowit.se/tjanster/experience/
https://www.knowit.se/tjanster/insight/
https://www.knowit.se/tjanster/solutions/
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Jämställdhet 

Då vi verkar i en mansdominerad bransch är jämställdhetsarbetet en extra viktig fråga för oss. 

Det är självklart för oss att alla medarbetare behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet, 

religiös uppfattning med mera. För att säkerställa detta mäter och följer vi upp vad våra 

medarbetare tycker genom bland annat medarbetarundersökningar och lönekartläggningar. 

Knowit har också ett nätverk som fokuserar på jämställdhetsfrågor. Nätverket, Inspirit, 

välkomnar både kvinnor och män och arrangerar aktiviteter som behandlar frågor kring 

jämställdhet. 

 

Hållbarhetsarbete 

Knowit bidrar till en mer hållbar värld genom att vara en av de stora leverantörerna i Norden 

när det gäller digitaliseringen av hela samhället. Baserat på vår kunskap hjälper vi våra kunder 

att göra hållbara val i deras utveckling av produkter och tjänster. Knowits interna 

hållbarhetsarbete syftar till att över tiden minska Knowits negativa miljöpåverkan. 

Bolagen inom Knowit-koncernen har förbundit sig att agera ansvarsfullt gentemot samhället 

och världen i stort. Knowits arbete med socialt ansvar, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 

miljö bygger på företagets värderingar och FN:s Global Compact, vilken Knowit stöder. 

The Global Compact innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, 

miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i 

arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Knowits Code of 

Conduct, jämställdhetspolicy och miljöpolicy är andra regelverk som styr och reflekterar 

Knowits arbete inom hållbarhetsområdet. 

Knowit är vänföretag med UNHCR och stödjer Sverige för UNHCR och UNHCR:s arbete. 

 

Code of Conduct 

Vår företagskultur skapas i mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare och bygger 

på respekt för människans värde och värdighet, öppenhet och ärlighet. 

 I vår Code of Conduct beskriver vi vad detta innebär i praktiken i relationen med våra olika 

intressenter. 

 

Miljöcertifiering 

För oss är det viktigt att kombinera kundens behov och krav med vårt miljökunnande. Därför 

utbildar vi kontinuerligt medarbetare i miljöfrågor. Delar av Knowit är miljöcertifierat enligt 

ISO 14001:2004. 

Ladda ned Knowits ISO-14001 certifikat.  

https://www.knowit.se/contentassets/82c5ad4eff804685a80f3fcfd8f3aa1b/kab_0048_jamstalldhetspolicy_2.0.pdf
https://www.knowit.se/contentassets/82c5ad4eff804685a80f3fcfd8f3aa1b/kab_0007_miljopolicy_7.0.pdf
https://www.knowit.se/globalassets/om-knowit2/code-of-conduct-pdf/kab_0155_codeofconduct_4.0.pdf
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Bilaga 5. Accentures presentation av företaget 

 

ACCENTURE 

SVERIGE 

 

VÄLKOMMEN TILL  

ACCENTURE SVERIGE 

Accenture arbetar i gränslandet mellan IT och affär. Vi kombinerar djup branschkunskap, 

stort tekniskt kunnande och innovation med stark leveransförmåga för att hjälpa våra kunder 

att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi är verksamma inom 

strategisk rådgivning, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom 

innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. 

Accenture har stark digital närvaro både globalt och lokalt. Under 2013 stärktes vår digitala 

kapacitet ytterligare i och med förvärvet av Fjord, en global designbyrå som är specialiserad 

på digitala upplevelser och tjänster som engagerar konsumenter över flera plattformar. 2015 

förvärvade vi även svenska Brightstep som nu är en del av Accenture Interactive, ett 

konsultbolag helt inriktat på digital handel. 

För närvarande är vi 442 000 personer som arbetar på Accenture i 120 länder, varav 1100 är 

verksamma i Sverige.  

Vi söker alltid kompetenta personer med varierad bakgrund och expertis – studenter direkt 

från universitetet såväl som erfarna personer med många års arbetslivserfarenhet. Vill du veta 

vilka möjligheter som finns hos oss? Klicka dig vidare till våra karriärsidor. 

 

SVENSKA LEDNINGSGRUPPEN 

Vi är övertygade om att digital innovation gynnar alla och förmågan att skapa och genomföra 

innovativa idéer är central för oss på Accenture – i arbetet med våra kunders digitalisering och 

för samhället i stort. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. 

 

VAD HÄNDER PÅ ACCENTURE SVERIGE 

Det händer alltid något kul på Accenture. Vi arrangerar event, seminarier och tävlingar inom 

vitt skilda ämnen som digital transformation, säkerhet, artificiell Intelligens, teknologi – och 

designtrender, jämställdhet och många, många fler. Några exempel på vad som är på gång just 

nu hittar du här. 
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PRIORITERADE OMRÅDEN  

FÖR ACCENTURE I SVERIGE 

MÅNGFALD,  

HÅLLBARHET OCH CSR 

För Accenture är det viktigt med mångfald och vi bedriver internt ett metodiskt 

mångfaldsarbete på alla nivåer och grupperingar. Vi har också ett lokalt HBTQ-nätverk och 

en lokal intern förening för kvinnor och deras professionella nätverk; WISE. 

Hållbarhet är ett annat område som är av stor betydelse för Accenture. Vi bedriver både 

interna och externa aktiviteter inom hållbarhet, som "Skills to Succeed" – ett globalt 

talangutvecklingsprogram och Sustainable Business Day – Nordens största 

hållbarhetskonferens. 

Corporate Social Responsibility (CSR) det vill säga socialt ansvar, ingår i Accentures 

affärsmodell. Det finns många exempel på hur Accenture tillämpar ett socialt, etiskt och 

miljömässigt ansvar i Sverige. Vi arbetar aktivt med flera olika lokala organisationer som 

Fryshuset, Rädda Barnen och Plan, genom ömsesidigt kunskapsutbyte och traditionella 

konsultuppdrag.  
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Bilaga 6. Madicons beskrivning av tjänsten ”Speaking Partner 

1080®” 

 

SPEAKING PARTNER 1080® 

DET ÄR INTE SLITET SOM RÄKNAS – DET ÄR RESULTATET  

 

LEDARSKAPET STÄLLER ALLT STÖRRE KRAV. ALLA VERKSAMHETER BLIR 

MER KOMPLEXA. LEDARSKAPET TAR ALLT STÖRRE DEL AV DINA RESURSER. 

LEDARE, PÅ ALLA NIVÅER, ÄR ENSAMMA. FRÅGAN ÄR VAD DU GÖR FÖR ATT 

HANTERA DIN SITUATION SOM LEDARE? DIN VERKSAMHET BEROR PÅ HUR DU 

AGERAR. 

SPEAKING PARTNER 1080® UTVECKLAR VERKSAMHET OCH LEDARSKAP I TRE 

DIMENSIONER 

 

– VERKSAMHETEN 

– DITT LEDARSKAP 

– DITT NÄTVERK 

 

Nyckeln till framgång är att ha kontroll på den tredje dimensionen, för vilken de två första är 

en förutsättning. Få ledare inser detta och gör därför felaktiga prioriteringar. Det är inte slitet 

som räknas – det är resultatet. 

Inledningsvis genomförs en företagsanalys enligt Madicons metod med ett 1080°-perspektiv. 

Det sker genom en djupintervju samt referensintervjuer med personer i ditt nätverk samt 

analys av nyckeldokument. Resultatet blir din personliga målbild i form av ett balanserat 

styrkort. 

Därefter framställs kritiska faktorer för att nå målbilden samt en reflektion. När utgångsläget 

är fastställt och det finns en gemensam syn på prioriterade fokusområden kan Speaking 

Partner-fasen påbörjas. Den grundläggande analysen är viktig och måste genomföras, men 

devisen under samarbetet är ”mindre analys – mer action”. Vi träffas minst månadsvis och 

har telefonkontakt varje vecka, du hör av dig närhelst du vill ta upp någon fråga. Vi följer upp 

och dokumenterar samt tar initiativ när det behövs, ibland rent operativt. 

 

En dedikerad Speaking Partner agerar rådgivare och bollplank för ledare i krävande 

situationer. Dessutom får du direkt tillgång till ett brett nätverk och beprövade metoder. 
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När Speaking Partner-fasen är genomförd följer vi upp alla punkter i styrkortet och 

konstaterar mätbara resultat. När Speaking Partner-fasen är över får vi ofta förfrågan om 

styrelseuppdrag. 

 

KONTAKTA MIG, JAG VILL VETA MER! 

 

 

 

VILL DU ENBART GÖRA EN FÖRETAGSANALYS? 

Madicon 1080° är en strukturerad analysmetod för kartläggning av företagets nuläge i syfte 

att utveckla affären. Att genomföra en 1080°-analys kan vara ett första steg när det är svårt att 

identifiera företagets svagheter. Kontakta oss för med information.  
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Bilaga 7. Preeras beskrivning av tjänsten ”Innovativ 

förändringsledning” 
 

Innovativ förändringsledning genom medskapande 

De flesta verksamheter har svårt att planera och genomföra förändringar. Vanan att göra på ett 

visst sätt är stark. Vi hjälper dig att skapa verklig skillnad genom nytänkande metoder, 

inkludering och handlingskraft. 

 

Vad menar vi med innovativ förändringsledning? 

Nyckeln till att åstadkomma förändring är att skapa gemensamma upplevelser, involvera och 

att ledarna bestämt sig. Först då finns förutsättningar att få det att hända på riktigt! 

Vi arbetar därför alltid med delaktighet, medskapande och samtal på djupet som centrala 

metoder i alla våra uppdrag. 

Vi håller gärna den kända danska filosofen Kirkegaards citat högt om vad som gäller för att 

åstadkomma en förändring: 

 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där 

hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa 

andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och 

främst förstå det han förstår.” 

 

Men för den sakens skull ser vi oss inte som filosofer. Snarare pragmatiker och doers med 

siktet inställt på att hjälpa våra kunder att lyckas. Vi stöttar chefer och ledare att förena 

medskapande med beslutsfattande. Vi brukar kalla det cirkel- och triangeltid. 

Nyckelaspekter i ett innovativt förändringsledningsarbete menar vi också är kreativitet och 

lust att utforska nytt, trygghet och vikten av att minimera rädslor, pröva och mod att 

misslyckas och insikt om vikten av att beröra känslor och beteenden för att skapa 

gemensamma minnen. Samtliga aspekter förenar vi i Preeras processmodell. 

 

Vår verktygslåda inkluderar bland annat: 

• Förändrings- och nyttoanalys för en förändringsresa med bra beslutsunderlag 

• Verktyg för idégenerering, kreativitet och visualisering 

• Dialogmetoder för allt ifrån storgruppsdialoger med 100-tals deltagare till 

smågruppsdialoger och reflekterande samtal 

• Strukturellt feedbackarbete och återkoppling 
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Exempel på uppdrag: 

Innovativ förändringsledning är ett både ett kompetensområde och ett förhållningssätt som 

samtliga av Preeras konsulter har med sig in i alla uppdrag – oavsett om det handlar om till 

exempel en ny organisationsdesign, ett digitalt omställningsarbete eller en översyn av 

administrativa processer.  



75 

 

Bilaga 8. Knowits beskrivning av tjänsten ”Organizational 

Development” 
 

Organizational Development 

Vi på Knowit Insight anser att framtidens organisationer behöver prioritera snabbhet och 

autonomi. Vårt fokus ligger på den analoga människan i en digital värld. 

 

Forma en framgångsrik organisation 

Våra uppdrag inom verksamhetsutveckling bygger på en grundlig analys som vi gör 

tillsammans med våra kunder. Våra metoder och verktyg baseras på forskning. Vårt mål är att 

ni ska få full effekt genom att kombinera rätt struktur med rätt beteende.  

Struktur 

Knowit Insight tycker att kraven på snabbhet och flexibilitet gör att organisationer behöver bli 

plattare och beslutsfattandet mer agilt. Vi förkortar ledtiden från beslut till handling och 

organisationer agerar snabbare på sina kunders behov.  

Beteende 

Vi tror att personligt ledarskap är en förutsättning, vilket innebär att alla medarbetare får och 

förväntas ta egna initiativ som går i linje med organisationens mål.  
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Bilaga 9. Accentures beskrivning av sin konsulttjänst  

 

THE INSIGHTS TO KNOW HOW TO TRANSFORM YOUR COMPANY. THE 

CAPABILITIES TO ACTUALLY DO IT. 

To transform your business, you need a partner—One who brings you new and innovative 

ideas every day. A partner with deep industry knowledge, meaningful insights and the 

broadest range of capabilities. A partner who works shoulder to shoulder with you to help you 

reach the next level of performance. With expertise in more than 40 industries and the best 

consulting talent in the world, Accenture Consulting is that partner. 

 

IF DIGITAL CAN TRANSFORM EVERY PART OF YOUR COMPANY, WHERE DO 

YOU START? 

It’s critical to start with a partner who understands the intersection of business and 

technology. For more than 60 years, our consultants have designed and implemented 

profound business transformations in partnership with the world’s leading companies. 

Accenture Consulting delivers business outcomes at speed and with certainty, while helping 

you manage risk. 

 

CHANGE IS GOOD. TRANSFORMATION IS EVEN BETTER. 

Any organization can make do with incremental change—at least, for a while. But building 

for the future means making bold moves and tough decisions that will transform your 

business. We're proud to help shape the way the world’s leading companies structure and 

manage their business. And we are passionate about harnessing innovation to tackle even the 

most complex issues. No wonder we’ve been able to help them achieve remarkable business 

outcomes, like $1 billion in savings for Mondelēz and 350 percent growth for Uniqlo. 

 

Visit Accenture Technology Consulting to learn more about how we use innovative tech to 

transform business. 


