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Sammanfattning: 
I denna uppsats undersöks olika typer av säljande 
texter utifrån hur de uppfattas av sina läsare.  
Deras olika språkliga strategier analyseras och 
diskuteras utifrån hur de kan användas för att 
effektivisera marknadsföring av småskaligt 
mathantverk. 
 
Undersökningen visar att säljande texter kan 
utformas språkligt på olika sätt och med olika 
strategier och ändå vara effektiva. Trots detta för-
blir traditionella relationsskapande strategier 
värdefulla verktyg för att utforma effektiva 
säljande texter.  
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1. Inledning  
Denna undersökning är ett resultat av ett önskemål från min uppdragsgivare, 
Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU), i kombination med 
mitt eget intresse för småskaligt mathantverk på landsbygden.  
 
JiLU arbetar för att bibehålla Jämtlands läns landsbygd öppen och levande. 
Och i detta levande landskap har särskilt bönderna en viktig roll att spela. De 
upprätthåller inte bara de öppna markerna som är en del av vårt kulturland-
skap, utan bidrar också till att infrastrukturen fungerar, exempelvis genom 
plogning av vägar under vintern. Detta innebär att böndernas existens är viktig 
inte bara för dem som bor i länet året om, utan också för turismen, genom att 
landskapet hålls öppet och att vägarna är framkomliga.  
 
Många landsbygdsbor är direkt beroende av bönderna och många besökare är 
indirekt beroende av dem, och därför är det viktigt att de kan finnas kvar. 
Enligt JiLU hotas idag tusentals arbetstillfällen av att lantbruken läggs ned. Om 
de jämtländska jordbruken skulle läggas ned skulle det innebära flera negativa 
konsekvenser: 

 Ökad arbetslöshet  
 Igenväxta jordbruksmarker och därmed ett förlorat kulturlandskap 
 Problem med t.ex. plogning av vägar vintertid 
 Ökade koldioxidutsläpp för att mat måste transporteras längre sträckor 
 Minskande turism 

 
För att undvika detta arbetar JiLU för att stärka de livsmedelsproducerande 
böndernas position genom olika insatser. Genom att hitta effektivare sätt att 
marknadsföra Jämtlands läns produkter kan länets framtid tryggas och 
landsbygden fortsätta vara öppen och levande. Min studie är ett försök att 
ringa in hur säljande text kan utformas språkligt för att på ett effektivare sätt 
marknadsföra företag som arbetar med småskaligt mathantverk. 
 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom jämförande studier av språket i både 
autentiska och omarbetade säljande texter om resmål inriktade på småskaligt 
mathantverk ta reda på vilken typ av säljande text som kan förväntas vara mest 
effektiv. Genom analyser av olika aspekter av texten och relationsskapandets 
betydelse vill jag identifiera de säljande texter som uppfattas som mest positiva 
och lockande av läsaren, för att sedan diskutera vad som utmärker dessa texter 
och diskutera hur deras språkliga drag används och skulle kunna användas i 
marknadsföring av småskaliga mathantverksföretag. 
 
Min förhoppning är att denna studie ska leda till konkreta resultat och 
kunskaper som kan användas av länets mathantverkare själva i deras egen 
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marknadsföring. Resultaten av studien ska därför kunna användas som 
utgångspunkt i diskussioner kring hur Jämtlands län och de produkter som 
produceras där kan marknadsföras språkligt på ett effektivare sätt. 
 
 

1.2 Mina utgångspunkter 
I min studie utgår jag huvudsakligen från att det personliga tilltalet och före-
komsten av relationsskapande drag i texten påverkar läsarens lust att besöka ett 
visst resmål. Mitt antagande är att texter med stor andel relationsskapande drag 
(se avsnitt 4.1.1, 4.3 och 4.4) kommer att ha större genomslagskraft bland 
försökspersonerna tack vare relationsskapandets inbjudande funktion. 

 

2. Material 
De texter som jag undersöker i första delen av studien (läsundersökning I) är 
sex autentiska textstycken hämtade från tre företagsbroschyrer, en från Åre 
Chokladfabrik (ÅC-Br), en från Kretsloppshuset (KH-Br) och en från 
Skärvångens bymejeri (SB-Br). De övriga tre texterna är hämtade ur upplev-
elsekartboken Smaklust och handlar om samma företag: Åre Chokladfabrik 
(ÅC-Sm), Kretsloppshuset (KH-Sm) och Skärvångens bymejeri (SB-Sm). 
  
I läsundersökning II använder jag två omarbetade texter som jämförelse-
material, en om Skärvångens bymejeri (SB-Om) och en om Kretsloppshuset 
(KH-Om).  
 
I min undersökning omnämns texterna i förkortad form enligt ovan. Detta 
innebär att alla texter som handlar om Åre Chokladfabrik förkortas med ÅC, 
Kretsloppshuset kallas KH och Skärvångens Bymejeri blir SB. Dessa förkort-
ningar har i sin tur ett tillägg beroende på textens ursprung. Texter hämtade ur 
broschyrer har förkortningen Br, texter från upplevelsekartboken Smaklust har 
förkortningen Sm och omarbetade texter har förkortningen Om.  
 
 

2.1 Broschyrerna 
Av de tre broschyrer som jag har använt är två hämtade från en turistbyrå i 
Västjämtland (KH-Br och SB-Br) och den tredje direkt från företaget som tagit 
fram den (ÅC-Br). Den broschyren finns också tillgänglig på företagets webb-
plats. Broschyrerna är i litet format, mindre än A5, och två av dem är utfor-
made som foldrar (KH-Br och SB-Br) medan den tredje är i form av ett häfte 
(ÅC-Br). Broschyrerna är tryckta i färg, och KH-Br och SB-Br är utformade 
med fotografier både på framsidan och inuti. KH-Br-broschyren har röda de-
taljer och röda rubriker i texten, medan SB-Br-broschyren har gröna textrutor. 
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ÅC-Br-häftet är brunt med ett kraftigare, glansigt omslag utan fotografi, men 
med många fotografier och omväxlande bruna och vita blad inuti. 
 
Eftersom texterna i broschyrerna är av varierande omfång har jag valt ut ett 
textstycke om ca. 100 ord per broschyr för att få ett material som är jämförbart 
i längd. 
 
 

2.2 Upplevelsekartboken Smaklust 
Boken Smaklust: En upplevelsekartbok över Sveriges mathantverk, gavs ut 2006 av 
Eldrimner1, som är ett nationellt resurscentrum för småskaligt mathantverk2. 
Boken Smaklust är ett geografiskt uppslagsverk över småskaliga livsmedels-
producenter över hela landet. Ambitionen hos Eldrimner är att alla Sveriges 
småskaliga livsmedelsföretag ska finnas representerade i boken. Smaklust har 
vunnit Svenska måltidsakademins pris som Årets svenska måltidslitteratur 
(distribuerad i annan form), och även vunnit pris som Bästa innovativa matbok 
i Sverige och kommer även att delta i Gourmand World Book Awards. 
 
Smaklust finns till salu via Eldrimners webbplats och på turistbyråer, 
bokhandlar och småskaliga livsmedelsföretag runtom i hela landet och är 
designad som ett mellanting mellan imagebroschyr och presentbok. Boken är 
tillverkad i ett stort folioformat som är vanligt för t.ex. bilatlaser. Framsidan 
pryds av fotografier av olika produkter och namnet på boken finns med på 
både svenska och engelska (boken är tvåspråkig). Texterna i Smaklust är 
överlag ganska korta och därför har jag kunnat ta med de tre texterna som 
undersökts utan att behöva korta ned dem. 
 
 

2.3 De omarbetade texterna 
De omarbetade texterna är framtagna efter att den första läsundersökningen 
genomförts och består av omskrivna versioner av de texter som fick bäst 
respektive sämst omdömen i läsundersökning I. Texterna har skrivits om för 
att den text med sämst omdöme så mycket som möjligt ska likna den med bäst 
omdöme och vice versa. 

                                                      
1 På Eldrimner arbetar man för att nya mathantverksföretag ska startas upp och existerande 
företag utvecklas och expanderas. För att uppnå detta erbjuder man olika former av stöd och 
utbildningar för livsmedelsproducenterna. 
2 ”Småskaligt mathantverk är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och 
ofta knuten till gården. Man arbetar med naturliga processer och människan och handen är 
närvarande genom hela produktionskedjan. Det småskaliga mathantverket skapar unika 
produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram.” (Eldrimners 
definition) 
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3. Metod 
För att öka bredden och relevansen av mina resultat har jag valt att genomföra 
två läsundersökningar, varav den ena undersöker autentiska texter och den 
andra konstruerade texter. Resultaten av dessa undersökningar har sedan jäm-
förts. Utöver läsundersökningarna har jag även intervjuat företagsledare och 
administratörer av småskaligt mathantverk om marknadsföringen av individu-
ella företag och näringen i stort. 
 
 

3.1 Läsundersökningarna 
Jag har valt att göra en inledande studie (läsundersökning I) på sex autentiska 
säljande texter, vars resultat analyserats för att identifiera den text som fått bäst 
respektive sämst resultat. Läsundersökning II bygger vidare på resultaten 
genom att två jämförelsetexter konstruerats och undersökts.  
 

3.1.1 Texterna 
Ur varje broschyr har jag hämtat ett brödtextstycke på ca 100 ord.  Eftersom 
texterna var mer omfattande i broschyrerna än i upplevelsekartboken Smaklust 
har jag begränsat antalet ord till maximalt 130 per text. Detta har inneburit att 
jag har fått välja bort delar av vissa broschyrtexter för att exempeltexterna inte 
skulle bli för långa. Texterna i Smaklust varierar mellan 114 och 118 ord och 
behövde således inte kortas ned. Variationen mellan de olika textexemplens 
längd blev slutligen 89 till 128 ord. Jag har dessutom valt att endast undersöka 
brödtext då jag ville veta om textens utformning i sig hade betydelse för hur 
den uppfattades av läsarna. Detta val återkommer jag till i stycke 3.3.1 
(Felkällor och reservationer). 
 
Texterna har medvetet presenterats så likartat som möjligt för försöksperson-
erna. De är utskrivna med samma typsnitt (Garamond 12 p) och färg (svart) på 
vitt papper. Texterna har inte haft rubriker, utan presenteras endast som ”Text: 
X”. Radbrytningen är dock utformad för att likna originalets så mycket som 
möjligt.   
 

3.1.2 Försökspersonerna 
Försökspersonerna har varit människor som bor (tillfälligt eller permanent) i 
Jämtlands län. Anledningen till att jag har valt försökspersoner från Jämtlands 
län är att de företagare som jag intervjuat har berättat att många av deras 
kunder kommer från närområdet (se 5.5.1). Försökspersonerna kommer från 
varierande bakgrunder och är i olika åldrar för att ge ett så brett spektrum av 
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läsare som möjligt. Jag informerade inte försökspersonerna om undersök-
ningens syfte på förhand, då jag inte ville riskera att detta påverkade deras svar. 
 
I den första undersökningen var försökspersonerna medlemmar i en kyrkokör 
och studerande med lärare vid en folkhögskola. I den andra undersökningen 
var läsarna studerande vid Komvux. Antalet försökspersoner i läsundersök-
ning I var femton, och i läsundersökning II var antalet åtta.  
 
Jag delade in försökspersonerna i fem ålderskategorier, och i efterhand visade 
det sig att läsundersökning I fick en kraftig överrepresentation av den yngsta 
ålderskategorin (18-30), medan läsundersökning II främst fick läsare i åldern 
31-45, alltså den näst yngsta ålderskategorin. Respondenter i ålderskategorin 
46-60 år visade sig vara svårast att hitta, och endast en finns representerad i 
undersökningen. Förutom en strävan efter jämn åldersfördelning har jag också 
försökt uppnå en jämn könsfördelning. Detta har inte heller visat sig vara helt 
enkelt, då det var svårt att hitta manliga försökspersoner. 
 
Eftersom min undersökning grundar sig på svar från så få försökspersoner, bör 
resultaten av denna studie i första hand ses som indikationer på hur läsare kan 
uppleva olika typer av säljande texter och vad följderna av detta kan bli. 

3.1.3 Läsundersökning I 
Försökspersonerna har fått läsa två texter var, en text från en broschyr och en 
text från upplevelsekartboken Smaklust. De har sedan fått svara på frågor om 
texten. Frågorna är övervägande utformade som Osgood-skalor3 med sex 
svarsalternativ. De kategorier som i första hand undersöks är om texten är 
personlig eller opersonlig, trevlig eller otrevlig, och inbjudande eller bort-
stötande. Förutom de tre huvudkategorierna har försökspersonerna även fått 
gradera texterna i kategorierna engagerande/oengagerande, intressant/ointres-
sant, manlig/kvinnlig, och lättläst/svårläst. Dessa kategorier, förutom man-
ligt/kvinnligt och intressant/ointressant kommer att redovisas översiktligt i 
resultatredovisningen (avsnitt 5.1). Den främsta anledningen till att dessa mer 
sekundära frågekategorier fanns med var för att göra undersökningens syfte 
svårare för försökspersonerna att lista ut, eftersom jag inte ville riskera att deras 
svar skulle representera några förutfattade meningar om reklam och marknads-
föring. Jag har valt att inte redovisa kategorierna manligt/kvinnligt och intres-
sant/ointressant eftersom jag anser att den ena inte har så stor relevans för min 
undersökning och att den andra är mycket subjektiv och beroende av hur 
intresserad läsaren är av textens ämne och kan därför vara missvisande. För-
utom de ovanstående frågorna, har försökspersonerna fått gradera på en tradi-
tionell skala från ett till tio hur lockade de kände sig att besöka resmålet efter 
att ha läst texten.  
 

                                                      
3 Osgood-skalor i enkäter har tidigare använts av exempelvis Britt-Louise Gunnarsson i hennes 
undersökning ”Skrivande i yrkeslivet”, där hon undersöker attityder till texter och skrivande på 
ett kommundelskontor (1992). 
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För att få så rättvisande resultat som möjligt, har varje text lästs av minst fyra 
olika försökspersoner. Resultatet av undersökningen har sedan framställts i 
betygsform, där varje text har tilldelats ett värde i de sex kategorier som redo-
visas i studien. Texternas värde har räknats ut genom att Osgood-skalorna 
omvandlats till poängresultat, med en skala från +3 (det mest ”positiva” om-
dömet) till –3 (det mest ”negativa” omdömet). Resultaten har sedan räknats 
ihop och ett snitt tagits fram i varje kategori för varje text. Även för den tio-
gradiga skalan har ett snittresultat tagits fram. Utifrån snittbedömningarna har 
texterna sedan kunnat jämföras och analyseras.  
 
Utöver graderingen av texterna fick försökspersonerna också ange om de ansåg 
att texten var reklam, information eller en artikel. De fick också välja från en 
lista hur de helst ville få reklam om olika resmål i länet. Där fick de välja bland 
sex kategorier:  

 Genom en annons i tidningen 
 Genom bekantas rekommendationer 
 I en artikel i en tidning 
 På Internet 
 Genom en broschyr från företaget 
 Genom direktreklam i brevlådan. 

Resultaten av dessa frågor sammanställdes också för att användas i analysen av 
texterna och för att få konkreta fakta om hur försökspersonerna helst ville få 
reklam. 
  

3.1.4 Läsundersökning II 
Läsundersökning II gick ut på att verifiera resultaten från läsundersökning I 
med hjälp av omarbetade texter. Målet med dessa texter var att isolera språket 
och undersöka om det var textens ämne som påverkade läsarnas åsikter eller 
om de främst reagerade på rent språkliga aspekter. Utifrån resultaten av den 
första läsundersökningen identifierades den text med mest positiva omdömen 
och den text med minst positiva omdömen för att undersökas vidare och 
skrivas om. Målet med omskrivningen var att få den mest uppskattade texten 
att likna den minst uppskattade så mycket som möjligt och vice versa. För att 
göra en så korrekt omskrivning som möjligt, gjorde jag först en mindre omfatt-
ande analys av texten och identifierade olika övergripande språkliga egen-
skaper, t.ex. stil, retoriska drag och relationsskapande strategier. Sedan konstru-
erade jag om texterna mening för mening med målet att försöka behålla så 
mycket av originalets ordalydelse och meningskomposition som möjligt. 
 
De omarbetade texterna lästes sedan av försökspersoner som fick gradera dem 
i delvis samma kategorier som i läsundersökning I. Även i denna undersökning 
användes sexgradiga Osgood-skalor. Förändringen var att antalet kategorier var 
färre (fyra totalt), och att kategorin trevlig/otrevlig byttes ut mot ärlig/oärlig. 
De övriga kategorier som undersöktes var personlig/opersonlig och 
inbjudande/bortstötande. Försökspersonerna fick gradera även de omskrivna 
texterna på en skala från 1 till 10 hur lockade de kände sig att besöka resmålet 
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efter att ha läst texten. I läsundersökning II fick försökspersonerna läsa endast 
en text var. 
 
Liksom i läsundersökning I fick försökspersonerna ange vilken typ av text de 
ansåg att de hade läst. De fick även ange hur de helst ville ta emot reklam för 
olika resmål i länet, i samma kategorier som för läsundersökning I. Resultaten 
redovisas tillsammans med motsvarande resultat från läsundersökning I i 
avsnitt 5.4. 
 
 

3.2 Intervjuer 
Förutom läsundersökningarna har jag genomfört fyra intervjuer med männi-
skor som på något sätt står bakom de texter som jag har använt i min under-
sökning. De intervjuade är två företagsledare vars företag är representerade i 
undersökningen i form av broschyrer, en informatör på Eldrimner och redak-
tören för upplevelsekartboken Smaklust. Dessa personer har intervjuats för att 
ge en mer heltäckande bild av framställningen av marknadsföringsmaterial och 
attityder till marknadsföring inom företag och myndighet. Intervjuerna har 
genomförts som telefonintervjuer och de intervjuade har informerats om 
undersökningens syfte. 
 
 

3.3 Reservationer och felkällor 
Denna undersökning skulle kunna kritiseras av olika anledningar. Den främsta 
anledningen att ifrågasätta resultaten är att jag har valt att undersöka endast 
brödtext, vilket kan ge fragmentariska och ofullständiga resultat. Valet av text-
avsnitt kan också vara avgörande för resultaten av läsundersökningarna och de 
slutsatser som dras av dessa. 
 

3.3.1 Undersökningens fullständighet 
Jag har valt att avstå från att undersöka hur broschyrernas bilder och grafiska 
utformning påverkar läsarens åsikter om texten. Många forskare menar dock 
att det är svårt att undersöka texten åtskild från övriga grafiska element, efter-
som reklamen blir till just genom sammansättningen av de olika elementen (se 
t.ex. Cook 1992:3 eller Johansen 1999:155). Johansen medger dock att även om 
bilden kan förmedla ett budskap snabbare än texten, så är det ändå texten som 
bär den väsentliga och mest precisa informationen (1999:172).  
 
Det är just textens förmåga att bära information på ett sätt som lockar till köp 
som är av intresse för mig i denna undersökning. Det huvudsakliga syftet med 
studien är heller inte att utforma en broschyr eller annan reklamtext som 
lämpar sig för en viss verksamhet, utan att försöka ringa in vilka språkliga drag 
som kan göra en text till ett mer effektivt verktyg i marknadsföring. Istället för 
att begränsa den säljande textens potentiella användningsområde till broschyrer 
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eller andra reklamannonser, vill jag öppna för att denna typ av text också kan 
användas i andra sammanhang, t.ex. på företagens webbplatser eller i andra 
kommunikativa situationer. 
 

3.3.2 Valet av textavsnitt 
Valet av textavsnitt är också en potentiell felkälla, eftersom texterna i broschyr-
erna inte har kunnat tas med i sin helhet i undersökningen. Resultaten hade 
kanske blivit annorlunda om hela broschyrtexterna varit representerade i 
studien, men med hänsyn till försökspersonernas begränsade tid ansåg jag att 
det inte var en realistisk lösning. 
 
Även de omarbetade texterna kan betraktas som subjektiva eftersom det är jag 
själv som har skrivit om dem och valt vilka formuleringar som skulle ändras 
och vilka som skulle finnas kvar. Med en annan omskrivning hade resultaten av 
läsundersökning II kanske blivit annorlunda. 

 
 

4. Tidigare forskning 
Det finns en hel del forskning om reklam och marknadsföring, men hittills har 
jag inte hittat någon studie om hur säljande text bör utformas för att få så goda 
marknadsföringsresultat som möjligt. Flera studier berör dock olika typer av 
reklamtexters relationsskapande och personlighet. En svensk studie som har en 
del beröringspunkter med min undersökning är Petterssons avhandling om 
reklamsvenska. Den är från 1974, men är fortfarande aktuell i många avseen-
den. Idag är det dock få studier som är renodlat språkligt inriktade, utan forsk-
ningen tycks istället över huvud taget vara mer inriktad på reklam som en del i 
ett semiotiskt system där alla de olika komponenterna analyseras som 
betydelsebärande delar (se t.ex. Björkvall 2003:34). 
 
 

4.1 Vad är reklam? 
När man talar om reklamgenren, kan man mena allt från en annons som kan 
bestå av endast en bild till en broschyr med flera hundra ord. Det är alltså fråga 
om en ganska brokig samling som delar vissa drag, men också uppvisar stor 
variation (Cook 1992:215). 
 
Reklamens främsta syfte är att förändra mottagarens beteende (Cook 
1992:224). En sådan förändring kan vara att mottagaren köper en vara eller 
förändrar sin inställning till en verksamhet eller produkt. Förr var det vanligt 
att göra reklam endast för enskilda produkter, men idag är reklam för verksam-
heter, i form av image- eller presentationsbroschyrer och liknande, också 
viktigt för att skapa en positiv inställning till själva företagen (Johansen 
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1999:111). Reklamens uppgift är att bygga upp en relation mellan sändare och 
mottagare och skapa en bild (”image”) av en viss produkt och positionera 
mottagaren gentemot den (Fairclough 1989: 199). Denna positionering kan 
förverkligas på flera sätt; till exempel är relationsskapande strategier mycket 
vanliga (se 4.2 och 4.3). 
 
Ett typiskt drag hos reklam är att den oftast är objuden och oönskad av 
mottagaren. Den förekommer inbäddad i olika sammanhang, som annonser i 
tidningar och TV, eller direktreklam i brevlådan (Cook 1992:214). Reklamen är 
i princip omöjlig att undvika helt och hållet, eftersom den finns runt omkring 
oss hela tiden. En vanlig uppfattning är att reklamen bara finns till för att 
”lura” massorna att köpa något som de inte behöver, men detta är inte nöd-
vändigtvis sant. Faktum är att det blir allt svårare att luras genom reklam, efter-
som mottagarna har stor erfarenhet av reklam, då de utsätts för reklambudskap 
varje dag och därmed inte låter sig förledas lika enkelt (Cook 1992:199 ff.). 
 

4.1.1 Skillnaden mellan reklam och det personliga säljandet 
Den största skillnaden mellan att sälja genom reklam och genom personliga 
möten är att den personliga försäljningen riktar sig direkt till individen, medan 
reklam oftast är utformad som masskommunikation. Det personliga mötet ger 
möjlighet att skapa en dialog, i och med att mottagaren får tillfälle att direkt 
reagera och ge återkoppling till försäljaren (Frandsen 1997:26). Detta är ju inte 
möjligt när reklambudskapet överförs t.ex. genom TV eller tryckta medier och 
därför vill reklamen ofta försöka skapa känslan av att en dialog pågår fast detta 
inte är fallet. 
 
Men det är långt ifrån alla läsare som vill ha den relation med företaget som 
erbjuds i reklamen. De kanske kan tänka sig att bygga upp en relation med 
vissa företag, medan de absolut inte är intresserade av att gå in i en relation 
med andra. En verklig relation blir det ju frågan om först när båda parter är 
inställda på det, och det är då dialogen blir verklig mellan sändare och 
mottagare (Tufvesson 2005:192). 
 
Reklam kan i många fall betraktas som envägskommunikation, eftersom den 
oftast förekommer i massmedier där mottagaren inte har möjlighet att gå in i 
en dialog.  Sändar- och mottagarrollerna växlar heller inte, vilket gör att rela-
tionen förblir konstant (Fairclough 1989:203). Eftersom reklamen är enkel-
riktad och alltså sällan medger någon återkoppling från mottagaren är det dess-
utom svårare för sändaren att utvärdera om den är bra eller dålig (Mårtensson 
1993:28).  
 

4.1.2 Reklamens föränderlighet 
I jakten på massans uppmärksamhet försöker reklammakare ständigt att locka 
med nya grepp. Det är inte ovanligt att företag strävar efter originalitet i både 
medieval och utformning för att framföra sitt budskap och väcka intresse hos 
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mottagaren (Mårtensson 1986:72). Även Frandsen konstaterar att ökad kon-
kurrens leder till mer differentierad marknadsföring (1997:191). Det är heller 
inte ovanligt att reklamdrag som uppfattas som konventionella eller typiska 
överges för att ersättas av något oväntat som ger en ny, överraskande effekt 
och därmed ytterligare uppmärksamhet till reklambudskapet. Denna utveckling 
kallar Cook för ”principle of reversal” och den innebär att reklamen ständigt 
nyskapas – och återskapas igen – när dess (nya) drag har blivit konventionella 
(1992:218). Rent generellt skulle man kunna säga att reklam som inte uppfyller 
mottagarens förväntningar ofta får större uppmärksamhet och betraktas som 
mer övertygande än den reklam som håller sig till konventionella strategier och 
grepp (Cook 1992:222). 
 
Hur väl reklamen mottas beror alltså på dels hur budskapet framförs och dels 
hur det är utformat (Mårtensson 1993:18) Likgiltighet är reklamens största 
fiende, då en likgiltig läsare inte är mottaglig för reklamens budskap. Om 
mottagarna däremot har ett högt engagemang från början är chansen större att 
de kommer att reagera på reklamens budskap (Mårtensson 1993:282). Genom 
en ständig förändring av reklamen kan reklammakaren kontinuerligt utmana 
sina mottagare och på så sätt fortsätta att väcka uppmärksamhet. Det räcker 
alltså inte att reklamen presenterar något som är sant eller rätt, den måste 
undvika att tråka ut mottagarna också (Mårtensson 1993:294)! 
 

4.1.3 Reklamens fyra världar 
I The Discourse of Advertising (1992:178) presenterar Cook en modell som 
åskådliggör reklamens fyra världar (se fig. 1). Med den menar han att reklam 
existerar i fyra olika världar, där den utgår från sändaren och den värld där 
reklamen och produkten produceras, alltså produktens verklighet. Sändaren 
utgår sedan från denna verklighet för att skapa en fiktiv framställning om 
produkten, som är ämnad att locka mottagarna och positionera dessa gentemot 
reklambudskapet. Denna fiktiva verklighet ska sedan tas upp av mottagarnas 
egen fantasi och skapa en bild i deras sinne. Det är slutligen denna fantasibild 
som avgör om mottagarna blir så lockade av produkten att de bestämmer sig 
för att agera och då få ett slutgiltigt svar på om fantasin stämde in på 
produkten (Cook 1992:178). Cook menar också att de två mellanstegen (fiktion 
och fantasi) kan uteslutas, men att detta är ganska ovanligt.  
 
I produktreklam är det särskilt viktigt att avsändaren lyckas införliva produkten 
i mottagarens föreställningsvärld, via den beskrivande fiktiva verkligheten och 
mottagarens fantasi. För att reklamen ska vara effektiv och leda till ett 
förändrat beteende hos mottagaren, är det avgörande att det finns tillräckligt 
många beröringspunkter mellan verklighetens fakta och den fiktiva fram-
ställning av produkten som projiceras mot mottagarens fantasi (Cook 
1992:177). Den värld som konstruerats av avsändaren måste alltså vara till-
räckligt realistisk och rimlig för att mottagaren ska ta till sig reklamens budskap 
och agera.  
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4.2 Tilltal i reklamtexter 
Det personliga tilltalet betraktas som ett typiskt relationsskapande drag i 
reklamtexter. Det har dock sett olika ut under olika tider. När reklam var ett 
nytt fenomen betraktades ”reklamspråket” som en hybrid mellan personlig och 
offentlig diskurs. Idag är det ett vedertaget sätt att uttrycka sig i säljande 
sammanhang. 
 

4.2.1 Reklamtilltal historiskt  
I sin studie av svenskt reklamspråk undersöker Pettersson språket i svenska 
reklamtexter från 50- och 60-talen. Redan då var det direkta tilltalet mycket 
vanligt i reklamen, men den vanligaste tilltalsformen var ”Ni” och inte ”du” 
som idag (Pettersson 1974:74). Bruket med Ni-tilltal visade dock tendenser att 
luckras upp redan på 1960-talet för att ersättas av den mer familjära formen 
”du”. Likaså konstaterar Pettersson att bruket att skriva tilltalspronomenet med 
liten bokstav blir allt vanligare (ibid.). Den främsta anledningen till att reklam-
texter alltmer börjat tilltala läsaren är dock att argumentationstekniken i 
reklamen har undergått en förändring. Den handlar mer om läsaren och den 
värld som läsaren befinner sig i, och det personliga tilltalet speglar detta 
(Pettersson 1974:73-74). 
 

Fig. 1: Cooks modell av reklamens fyra världar (Källa: Cook 1992:178)
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4.2.2 Reklamtilltal idag 
Ett av reklamens mest typiska attribut är fortfarande bruket av pronomen, i 
detta fall ”du” (Cook 1992:155). Just användandet av pronomen i andra person 
singularis är iögonfallande, då det inte vanligen används i så många andra 
diskurser (dock förekommer det i fler genrer än man först skulle kunna tro, i 
allt från böner till politisk retorik (Cook 1992:156)). Det som i reklamens språk 
från början uppfattades som en blandning av offentlig och privat diskurs kan 
idag betraktas som en egen diskurs snarare än en sammanblandning 
(Fairclough 1989:171). Reklamen utmärker sig rentav genom att använda de 
privata närhetsstrategierna för att uttrycka vänskap och respekt men också 
auktoritet (Cook 1992:180). Du-tilltalet fungerar alltså som en inbjudan till 
läsaren att ta plats i textens sammanhang och leva sig in i den värld som 
presenteras i reklamen (Cook 1992:157).  
 
Det direkta du-tilltalet implicerar att företaget skulle ha individuell kännedom 
om alla sina läsare (Cook 1992:156). Naturligtvis är det dock inte möjligt för ett 
företag att ha individuell kännedom om varje människa som läser deras reklam-
texter, men eftersom reklamens budskap måste få någon form av riktning, 
brukar både mottagaren och sändaren personaliseras på något sätt. Ett mycket 
vanligt sätt är att kalla mottagaren för ”du” och sändaren för ”vi”. Denna typ 
av personalisering är ett fenomen som Fairclough kallar för ”synthetic person-
alization” (Fairclough 1989:203). Och synthetic personalization blir ett sätt att 
försöka behandla alla läsare som individer (Fairclough 1989:62), trots att man 
saknar kunskap om dem. Graden av personalisering är dock kulturspecifik, och 
speglar det samhälle där texten producerats (Frandsen 1997:220). 
 

4.3 Andra sätt att skapa relationer genom reklamtext 
Enligt Fairclough finns det tre sätt att skapa relationer rent grammatiskt: 
genom direkta frågor, imperativer och påståenden (1989:125). Pettersson lägger 
även till att relationspotential kan skapas genom att eftersträva talspråkliga 
stildrag, som t.ex. användandet av en enkel syntax och undvikande av 
opersonliga konstruktioner (1974:70). 
 

4.3.1 Frågor, påståenden och imperativer 
Genom att använda olika språkliga drag kan mottagaren positioneras gentemot 
sändaren och produkten genom texten och på så sätt skapas en sorts relation. 
Den direkta frågan implicerar till exempel att läsaren har en kunskap som 
sändaren har behov av, och positionerar mottagaren som den som bidrar med 
information (Fairclough 1989:126). Frågan skapar också känslan av att en 
dialog pågår, trots att mottagarens eventuella svar förstås inte är synliga i 
texten.  
 
Påståendet placerar däremot läsaren i ett utpräglat mottagarperspektiv. 
Sändaren förklarar genom påståendet hur någonting förhåller sig, och mot-
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tagaren förväntas acceptera denna verklighet. Att förmedla information på 
detta sätt stärker sändarens maktposition gentemot mottagaren, eftersom det är 
sändaren som ”sitter inne med kunskapen”. Detta bidrar i sin tur till att skapa 
en asymmetrisk relation där sändaren har ett övertag över mottagaren 
(Fairclough 1989:125-126)  
 
Slutligen finns imperativerna, vars uppgift är att uppmana läsaren till handling. 
I detta fall är det sändaren som ber mottagaren att utföra något, och mottag-
aren som (i idealfallet) gör som mottagaren säger (Fairclough 1989:126). 
Pettersson är dock inte lika övertygad som Fairclough om imperativens rela-
tionsskapande förmåga. Hon menar istället att imperativ är ett stildrag som 
förekommer i offentligt språk, och kan uppfattas som ohyfsat i det vardagliga 
språket (Pettersson 1974:143). Det bidrar således inte till relationsskapandet 
eftersom det inte stärker den familjära talspråkliga stilen. 
 

4.3.2 Talspråklig stil 
Enligt Pettersson skapas relationspotential mellan sändare och mottagare 
genom att ge intryck av att en avspänd dialog pågår (1974:70). För att uppnå 
känslan av denna kommunikationssituation använder reklamen olika grepp för 
att närma sig en mer talspråklig stil. I sin undersökning noterar hon en ökning 
av antalet interjektioner i reklamspråk, men även om interjektioner blir allt 
vanligare i reklamspråket, så är de inte lika vanliga där som i talspråk 
(Pettersson 1974:77). Den talspråkliga stilen förstärks genom att reklamspråket 
undviker stela, opersonliga konstruktioner. Över huvud taget karaktäriseras 
reklamtexter också av en enkel syntax, vilket återigen är en spegling av 
talspråklig stil snarare än offentlig (Pettersson 1974:70). 
 
 

4.4 Relationen mellan reklam och broschyrer 
Det är inte helt självklart att göra en distinktion mellan reklam och broschyr, 
eftersom broschyren oftast ses som en underkategori till reklam, som i sin tur 
rymmer många olika texttyper. I sin avhandling ställer Johansen upp de viktig-
aste skillnaderna mellan reklamannonser och verksamhetspresentationer4 
(1999:120). Hon menar att det kommunikativa syftet med båda texttyperna är 
att framhäva företaget och dess produkter samt att uppmana läsaren till att ta 
kontakt. Detta realiseras dock på olika sätt i de olika texttyperna. 
 

                                                      
4 I Johansens avhandling används begreppet verksamhetspresentation synonymt med 
produktbroschyr, imagebroschyr, representationsbroschyr, prestigebroschyr och firmaprofil 
1999:114). I min jämförelse har jag valt att använda ordet ”broschyr” som jag anser kan rymma 
samma innehåll som uttrycket ”verksamhetspresentation”. 
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4.4.1 Målgrupp och distribution 
För broschyrens avsändare är det viktigast att den avspeglar företagets verk-
samhet eller produkter på ett sådant sätt att mottagaren inte bara känner 
sympati med företaget, utan också omsätter denna sympati i handling, exem-
pelvis genom att köpa företagets produkter eller tjänster. För mottagaren, 
däremot, är broschyren viktig för att få en bild av företagets verksamhet eller 
produkter (Frandsen 1997:197). Reklamannonsen präglas ofta av en direktiv 
stil för att få mottagaren att agera, medan broschyren är informativ och 
övertygande för att skapa en positiv känsla hos läsaren (Johansen 1999:120). 
 
Reklamannonser vänder sig ofta till en stor målgrupp. De realiseras ofta i form 
av masskommunikation som visserligen går ut till många, men som sällan är 
efterfrågad av sin mottagargrupp. Broschyrer, som sällan förekommer som 
direktreklam, vänder sig till en mindre målgrupp som redan har ett visst 
intresse för verksamheten (Frandsen 1997:194). De betraktas också som mer 
trovärdiga än annan reklam eftersom de har ett högt informationsinnehåll 
(Frandsen 1997:194-195). Vikten av ett högt informationsinnehåll bekräftas 
även genom att försökspersoner i flera studier har uppgivit att det är viktigare 
att reklamen är informativ än att den är underhållande (Mårtensson 1993:25). 
 
Broschyren har ett visst försprång gentemot annan reklam i och med att den 
vänder sig till en redan intresserad målgrupp. Broschyrens mottagare måste 
dessutom ofta själva söka upp broschyren eftersom den inte används som 
direktreklam (Frandsen 1997:195). Att mottagarna gör detta tyder på att de har 
intresse av broschyren och troligen kommer att läsa den. Det kan dock uppstå 
problem om en broschyr är svår att få tag på, eftersom det är upp till mottag-
arna själva att hitta den. När man väl har tagit en broschyr, är man dock 
mindre benägen att kasta bort den än annan reklam (Frandsen 1997:195). 
Broschyren förväntas således ha en längre livslängd än exempelvis annonser.  
 

4.4.2 Broschyrens utformning 
Broschyren bör betraktas som ett eget medium, då broschyrer sällan lånar drag 
av andra genrer, vilket annars är vanligt inom reklam (Frandsen 1997:194). 
Men i och med att utvecklingen går framåt höjs också kraven på broschyrens 
utformning. Förutom att den ska vara estetiskt tilltalande och kreativ samtidigt 
som den förmedlar rätt känsla, så ska den också skapa och bibehålla kontakt 
med marknaden både i nuet och i framtiden (Johansen 1999:111). Enkelt 
uttryckt ska broschyren vara en ständigt aktuell presentation av ett företag, dess 
produkter och det ideologiska koncept som existerar inom företaget (Frandsen 
1997:194). 
 
Broschyren har ofta en något mer komplicerad struktur än reklamannonsen, 
och kan innehålla en del facktermer. Dessutom är bildvalet typiskt för de två 
texttyperna. I reklamannonserna illustrerar bilderna ofta en fiktiv verklighet 
eller symbolik och uppmanar till associationer medan bildvalet i broschyrerna 
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är mer inriktat på beskrivningen av verksamheten med konkreta motiv, även 
om symboliska bilder förekommer även där. (Johansen 1999:120) 
 

4.4.3 Skillnaden mellan produktbroschyrer och imagebroschyrer 
En produktbroschyr kan definieras som ett dokument som informerande 
presenterar en verksamhets produktprogram eller en enskild produkt. En 
imagebroschyr har däremot fokus på information kring en enskild verksamhet 
eller fungerar som en koncernprofil (Frandsen 1997:196).  
 
 

4.5 Relationen i marknadsföringsteori 
Sedan 1980-talet har marknadsföringsforskningen inriktats allt mer på rela-
tionen mellan företag och kund. Istället för att vara transaktionsinriktad är 
både marknadsföringen och forskningen omkring den numera ofta relations-
inriktad (Tufvesson 2005:189).  Den forskningsteori inom marknadsföring som 
är förhärskande i Norden är just den om relationsmarknadsföring, och 
utvecklingen i de nordiska länderna går mycket snabbare än den i USA 
(Tufvesson 2005:190).  
 
Den stora utmaningen inom den marknadsbaserade relationsmarknadsföringen 
är för företaget att ett stort antal kunder ska behandlas både lönsamt och indi-
viduellt (Inriktningen är också känd som Customer Relationship Management.) 
(Tufvesson 2005:107). För att hävda sig i den globala konkurrensen har före-
tagen alltmer tvingats lämna den standardiserade massreklamen för att istället 
utveckla en mer individualiserad marknadsföring, mer känd som relationsmark-
nadsföring. Genom identifikation av de individuella kunderna kan dessa diffe-
rentieras från varandra och möjligheten att skapa skräddarsydda erbjudanden 
öppnas (Tufvesson 2005: 187).  

 

5. Resultat 
I denna avdelning kommer jag att presentera resultaten av läsundersökning I 
och II. Resultaten av de mer övergripande frågorna om reklam som ingick i 
båda läsundersökningarna samt intervjuerna sammanställs också nedan. 
 
 

5.1 Resultat av läsundersökning I 
De sex texterna jämfördes i fem olika kategorier enligt följande motsatsför-
hållanden, där det ”positiva” omdömet motsvarade +3 och det ”negativa” –3: 

 Personlig/opersonlig 
 Inbjudande/bortstötande 
 Trevlig/otrevlig 
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 Engagerande/oengagerande 
 Lättläst/svårläst 

Texterna graderades också på en tiogradig skala utifrån hur lockade försöks-
personerna kände sig att besöka resmålet de läst om. Då en försöksperson inte 
svarat på frågan har jag angivit detta med n.a.. Snittresultatet för varje text 
presenteras längst till höger i tabellen. 
 

5.1.1 Personlig/opersonlig 
Alla sex texter fick överlag ganska låga resultat i kategorin personlig/operson-
lig. Det högsta snittet fick text KH-Sm med 1,60, och det lägsta fick ÅC-Sm 
och KH-Br, som båda hade 0,00 i snitt. Här syns inga tydliga skillnader mellan 
texterna från broschyrerna jämfört med de från upplevelsekartboken Smaklust, 
utan resultatet verkar vara beroende av den enskilda texten. Med tanke på att 
alla texter är autentiska säljande texter är det anmärkningsvärt att snittresultaten 
är så låga eftersom reklam ofta förknippas med olika personlighetsstrategier. 

 

5.1.2 Inbjudande/bortstötande 
Alla texter fick högre resultat i kategorin inbjudande/bortstötande. Det var 
återigen KH-Sm som fick det mest positiva omdömet i snitt med 2,80, men 
även resultatet för ÅC-Br är ganska högt (2,20). Generellt sett kan man 
konstatera att broschyrtexterna överlag har ganska höga och stabila resultat i 
denna kategori. De övriga två Smaklusttexterna får lägst resultat med 0,60 i 
snitt. 

Vad tyckte du om texten (personlig (+3) – opersonlig (-3))   
ÅC-Br 1  1  2  -1  3   1,20 
ÅC-Sm -2  -3  1  2  2   0,00 
KH-Br -1  -1  1  3  -3  1  0,00 
KH-Sm 3  3  1  -2  3   1,60 
SB-Br 2  -2  1  2    0,75 
SB-Sm 2  1  1  -1  -1   0,40 

Vad tyckte du om texten (inbjudande - bortstötande)    
ÅC-Br 2  2  1  3  3   2,20 
ÅC-Sm -1  n.a. 1  3  1  -1  0,60 
KH-Br 1  2  3  2  1   1,80 
KH-Sm 3  3  2  3  3   2,80 
SB-Br 3  2  1  1    1,75 
SB-Sm -1  2  1  -1  2   0,60 

Tabell 1: Resultatet av Osgood-skalan i kategorin personlig/opersonlig i läsundersökning I 

Tabell 2: Resultatet av Osgood-skalan i kategorin inbjudande/bortstötande i läsundersökning I 
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5.1.3 Trevlig/otrevlig 
Även i kategorin trevlig/otrevlig fick text KH-Sm det mest positiva omdömet 
tillsammans med text SB-Br (2,00). De övriga två broschyrtexterna hade också 
relativt höga 1,80 (ÅC-Br) respektive 1,67 (KH-Br) i snitt. Återigen får 
broschyrtexterna stabilt samlade positiva resultat, även om det mest uppse-
endeväckande resultatet i denna kategori är att text SB-Sm faktiskt får minus-
resultat med –0,40 i snitt. Att presenteras med en text som graderas som mer 
otrevlig än trevlig borde vara varje företagares mardröm.  

 

5.1.4 Engagerande/oengagerande 
I denna kategori var resultaten relativt låga för alla texter, men text SB-Sm 
utmärker sig som den minst engagerande. Det högsta snittresultatet fick text 
SB-Br med 1,75, tätt följd av text KH-Sm med 1,60. 
 

Vad tyckte du om texten (engagerande - oengagerande)   
ÅC-Br -1  2  -1  3  3   1,20 
ÅC-Sm -1 1  2  2  2   1,20 
KH-Br 2 -1  1  3  3  1  1,50 
KH-Sm 3 2  -1  1  3   1,60 
SB-Br 3 1  1  2    1,75 
SB-Sm -2 2  -1  -1  3   0,20 
 

5.1.5 Lättläst/svårläst 
I denna kategori fick alla texter höga snittresultat. I det enda fallet där en text 
fick ett negativt resultat angav försökspersonen på svarsformuläret att texten 
innehöll ”krångliga ord”.  Dessa resultat bekräftar dock att de säljande texterna 
som ingår i min undersökning är ganska lättlästa, och alla texter har resultat på 
2,00 och uppåt, vilket får betraktas som sammantaget höga resultat. 
 
 

Vad tyckte du om texten (trevlig - otrevlig)     
ÅC-Br 1  3  -1  3  3   1,80 
ÅC-Sm -2  -1  1  2  2   0,40 
KH-Br -1  1  2  3  3  2  1,67 
KH-Sm 3  2  1  2  n.a.  2,00 
SB-Br 3  2  1  2    2,00 
SB-Sm -1  -2  -1  1  1   -0,40 

Tabell 3: Resultaten av Osgood-skalan i kategorin trevlig/otrevlig i läsundersökning I

Tabell 4: Resultaten av Osgood-skalan i kategorin engagerande/oengagerande i läsundersökning I 
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Vad tyckte du om texten (lättläst - svårläst)         
ÅC-Br 2 3  3  3  3    2,80 
ÅC-Sm 2 -1  3  3  3    2,00 
KH-Br 3 3  1  3  3  3  2,67 
KH-Sm 3 2  3  3  3    2,80 
SB-Br 3 1  1  3      2,00 
SB-Sm 3 1  1  2  3    2,00 
 

5.1.6 Hur lockande är texten? 
I den sista och kanske mest intressanta frågekategorin fick försökspersonerna 
rangordna på en traditionell skala från 1 till 10 hur lockade de kände sig att 
besöka resmålet efter at ha läst texten om det. Det visade sig att text KH-Sm 
än en gång fick högst snittresultat med 9,00. Text SB-Sm bedömdes som minst 
lockande med 4,60 av 10 i snitt. I övrigt tycks broschyrtexterna återigen hävda 
sig väl i konkurrensen (särskilt SB-Br, som har 8,25 i snitt). 
 
 

 

5.1.7 Översiktlig analys av texternas språkliga egenskaper 
Den text som fick högst snittresultat i flest kategorier i läsundersökning I 
förväntas följaktligen också vara den text som har bäst potential att bli effektiv 
som säljande text5. Slutsatsen blev således att text KH-Sm förväntas vara den 
mest effektiva texten. Den text som fick lägst snittresultat överlag var text SB-
Sm och den förväntas således vara den minst effektiva. Utifrån dessa slutsatser 
                                                      
5 Eftersom det inte ingår i denna undersökning att ta reda på om försökspersonerna har besökt 
företagen eller ej, är det inte möjligt att dra några slutsatser om hur effektiva de olika texterna 
faktiskt är, men däremot får resultaten ses som en fingervisning av deras effektivitet. Mitt 
antagande är att en text som får positiva resultat i en läsundersökning också har ökat läsarens 
sympati för företaget eller produkten, och därför borde vara mer effektiv. Texterna kommer 
också därför att benämnas t.ex. ”mest effektiv” trots att undersökningen endast indicerar att 
det förhåller sig så. 

Hur lockad kände du dig att besöka detta resmål efter att ha läst texten (1-10) 
ÅC-Br 5 8 5 10 10  7,60 
ÅC-Sm 3 6 6 7 7  5,80 
KH-Br 5 3 6 10 9 6 6,50 
KH-Sm 10 9 7 9 10  9,00 
SB-Br 10 7 8 8   8,25 
SB-Sm 1 7 4 3 8  4,60 

Tabell 5: Resultaten av Osgood-skalan i kategorin lättläst/svårläst i läsundersökning I

Tabell 6: Resultaten av graderingen på skala från 1-10 hur lockad försökspersonerna kände sig att 
besöka resmålet efter att ha läst texten, läsundersökning I 
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har jag identifierat ett antal framträdande egenskaper i dessa texter och använt 
dem i de omarbetade texterna. För text KH-Sm (som är hämtad ur upplev-
elsekartboken Smaklust) var dragen följande: 

 Gestaltning med värdeladdade ord (främst adjektiv) 
 Direkt tilltal i 2:a person (objektsform) 
 Uppräkningar av tretal 

 
De mest framträdande dragen i text SB-Sm (också ur Smaklust) var följande: 

 Statistik 
 Citat med pratminus 
 Företagsfakta 
 Företagsnamnet ej omnämnt 

 
Som jämförelse presenterar jag även drag från de tre broschyrtexterna: 

 Direkta tilltal i 2:a person (subjektsform) 
 Avsändarpersonifiering (”vi”) 
 Imperativ (i ÅC-Br och KH-Br) 

Ett generellt drag hos samtliga undersökta texter är att de är lättlästa och har 
ett enkelt språk. 
 
 

5.2 Resultat av läsundersökning II 
De två omarbetade texterna jämfördes i tre olika kategorier enligt motsats-
förhållanden på Osgood-skalor, där det ”positiva” omdömet motsvarade +3 
och det ”negativa” –3. De tre kategorierna var: 

 Personlig/opersonlig 
 Inbjudande/bortstötande 
 Ärlig/oärlig. 

Förutom detta graderades även dessa texter på den tiogradiga skalan utifrån 
hur lockade försökspersonerna kände sig att besöka resmålet de läst om.  
 

5.2.1 Personlig/opersonlig 
De konstruerade texterna visade inte lika stor skillnad mellan positiva och 
negativa omdömen som de autentiska. Text KH-Om (som lånat drag av text 
SB-Sm som fick minst positiva omdömen) fick 0,75 i snitt i kategorin person-
lig/opersonlig (att jämföra med SB-Sm:s 0,40 i första undersökningen) och text 
SB-Om (som lånat drag av text KH-Sm som fick mest positiva omdömen) fick 
0,50 i snitt (KH-Sm hade 1,60).  
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5.2.2 Inbjudande/bortstötande 
I kategorin inbjudande/bortstötande blev resultaten högre för båda texterna. 
Text SB-Om hade 2,50 i snitt, vilket är ganska likt text KH-Sm:s resultat i 
samma kategori (2,80). Text KH-Om hade däremot ett bättre resultat (1,75) än 
SB-Sm, som hade endast 0,60 i snitt i denna kategori. 
 

Vad tyckte du om texten (inbjudande - bortstötande)  
KH-Om 1 3 2 1 1,75 
SB-Om 2 3 2 3 2,50 
 

5.2.3 Ärlig/oärlig 
Kategorin ärlig/oärlig lades till i läsundersökning II istället för trevlig/otrevlig. 
Resultatet för denna kategori blev att text KH-Om fick ett något högre snitt än 
SB-Om, men att skillnaden är ganska liten. Eftersom ingen av texterna har fått 
omdömen på minussidan, ser jag det som en indikation på att dessa texter kan 
betraktas som ärliga överlag (detta bekräftas i Frandsen 1997:194-95). En jäm-
förelse i denna kategori med de övriga texterna hade varit mycket intressant, 
men är tyvärr inte möjlig då denna kategori inte fanns representerad i läsunder-
sökning I. 
 

Vad tyckte du om texten (ärlig - oärlig)   
KH-Om 2 3 3 1 2,25 
SB-Om 2 1 3 2 2,00 
 

5.2.4 Hur lockande är texten? 
Slutligen fick försökspersonerna gradera även de omarbetade texterna på den 
tiogradiga skalan. Det visade sig att text SB-Om fick högst snitt med 6,00, men 
att detta låg mycket under snittet för KH-Sm, som hade 9,00. KH-Om fick ett 
mer väntat snittresultat på 5,50, att jämföras med text SB-Sm:s 4,60. 
 
 

Vad tyckte du om texten (personlig - opersonlig)  
KH-Om -3 3 1 2 0,75 
SB-Om -1 1 1 1 0,50 

Tabell 8: Resultaten av Osgood-skalan i kategorin inbjudande/bortstötande i läsundersökning II 

Tabell 9: Resultaten av Osgood-skalan i kategorin ärlig/oärlig i läsundersökning II

Tabell 7: Resultaten av Osgood-skalan i kategorin personlig/opersonlig i läsundersökning II 
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Hur lockad kände du dig att besöka detta resmål efter att ha läst 
texten (1-10) 
KH-Om 1 6 7 8 5,50 
SB-Om 9 5 8 2 6,00 
 
 

5.3 Jämförelse av de autentiska och omarbetade 
texterna 
Utifrån resultaten av läsundersökning I bedömdes text KH-Sm och text SB-Sm 
som den potentiellt mest, respektive minst, effektiva texten. Dessa skrevs 
därför om som de konstruerade texterna KH-Om och SB-Om, där text KH-
Om handlade om samma företag som text KH-Sm, men hade anpassats till den 
stil och form som använts i text SB-Sm. Text SB-Om handlade om samma 
företag som text SB-Sm, men hade skrivit om så att den motsvarade text KH-
Sm så nära som möjligt. 
 
Texterna undersöktes sedan i fyra kategorier, varav tre var samma som i läs-
undersökning I. Jämförelserna presenteras och diskuteras nedan. Eftersom 
jämförelserna är baserade på endast tre kategorier kan de inte anses som kom-
pletta, utan snarare som en indikation på ett visst resultat. Förväntningen var 
dock att text SB-Om:s resultat skulle vara jämförbara med text KH-Sm:s 
resultat, medan text KH-Om:s resultat förväntades vara likvärdiga med text 
SB-Sm:s resultat.  
 

5.3.1 Personlig/opersonlig 
I kategorin personlig/opersonlig var resultaten omvända mot det förväntade. 
Förväntningen var att text SB-Om skulle få högst resultat i läsundersökning II. 
Istället fick text SB-Om ett lägre snittresultat än text KH-Om. Det visade sig 
därmed att text KH-Om fick ett högre resultat än både text SB-Om och text 
SB-Sm i kategorin personlig/opersonlig.  
 

5.3.2 Inbjudande/bortstötande 
I kategorin inbjudande/bortstötande blev resultatet däremot mer väntat. Text 
SB-Om (med KH-Sm som förebild) fick 2,50 i snitt jämfört med text KH-Om 
som fick 1,75. Resultatet innebar att text SB-Om nu fick ett snitt som nästan 
var i paritet med KH-Sm:s (2,80). Samtidigt fick text KH-Om igen ett högre 
snittresultat än text SB-Sm (0,60). Detta tyder på att texterna uppfattas och 
graderas både utifrån sina språkliga egenskaper och sitt ämne.  
 

Tabell 10: Resultaten av graderingen på skala från 1-10 hur lockade försökspersonerna kände sig att 
besöka resmålet efter att ha läst texten, läsundersökning II 
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5.3.3 Hur lockande är texten? 
Ett oväntat resultat visade sig också i graderingen av hur lockade försöksper-
sonerna blev av att besöka resmålen. Text SB-Om fick ett lågt snittresultat i 
jämförelse med text KH-Sm. Text KH-Om:s resultat är däremot mer jämför-
bara med text SB-Sm:s. Det är återigen text SB-Om som har det högre resul-
tatet, men marginalen till KH-Om är inte stor (6,00 mot 5,50). Dessa resultat 
hade placerat de konstruerade texterna på sjunde (KH-Om) respektive femte 
plats (SB-Om) i en sammanställning av alla de texter som ingick i läsunder-
sökningarna. För text KH-Om är det ett väntat resultat, men för text SB-Om 
är det mycket lågt i förhållande till förlagetexten KH-Sm som fick 9,00 (och en 
förstaplacering) i denna gradering. 
 

5.3.4 Sammanfattning av jämförelsen 
Undersökningen visade att det till viss del går att förändra texternas resultat 
genom att pressa in dem i en annan form, men att dessa förändringar inte nöd-
vändigtvis blir positiva. Text SB-Om, som förväntades få resultat likvärdiga 
med KH-Sm, fick lägre resultat än väntat i alla de jämförande kategorierna 
utom inbjudande/bortstötande. Detta tyder på att den gestaltande stilen inte 
verkar ha fungerat lika bra för den omarbetade texten. En annan tolkning är att 
gestaltning helt enkelt inte fungerar i alla sammanhang. Det är dock svårt att 
dra definitiva slutsatser utifrån denna begränsade undersökning. 
 
Text KH-Om fick däremot mer väntade, lägre, resultat. Dessa låg dock något 
högre än för text SB-Sm överlag. Den största skillnaden fanns i kategorin 
inbjudande/bortstötande, där text KH-Om:s resultat blev mycket högre än text 
SB-Sm:s. Detta var förvånande eftersom den statistiska inriktningen med före-
tagsfakta inte uppfattades som särskilt inbjudande i läsundersökning I. Gene-
rellt borde man dock kunna konstatera utifrån resultaten att den statistiska och 
företagshistoriska inriktningen inte bidrar till att en säljande text lockar läsare i 
någon större utsträckning.  
 
 

5.4 Resultat av övriga frågor 
Resultaten av de övriga frågor som ingick i undersökningarna presenteras 
nedan. I dessa frågor fick försökspersonerna identifiera texttypen genom att 
kryssa för den typ av text som de ansåg stämde bäst in på texten de just läst. 
De fick även kryssa för på vilket sätt de själva ville få reklam. 
 

5.4.1 Identifiering av texttyp 
Förutom att gradera texterna på skalor, ombads försökspersonerna också att 
identifiera vilken typ av text de har läst. Det var endast några få texter som blev 
identifierade som en specifik texttyp, och bland dem kan nämnas ÅC-Br, som 
identifierades som reklam av alla som läst den. SB-Sm, å andra sidan, betrak-
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tades som information av fyra av fem försökspersoner och som en artikel av 
den femte. Den blev alltså inte alls inringad som en reklamtext. KH-Br och SB-
Br betraktades också de som övervägande reklam, medan ÅC-Sm ansågs vara 
mest information. Den text som verkade vara svårast för försökspersonerna att 
identifiera var KH-Sm, som fick ett resultat som var jämnt utspritt över de tre 
kategorierna. 
 
Resultaten för de omarbetade texterna i denna fråga var jämförbara med 
förlagetexternas. SB-Om fick, liksom KH-Sm, ett resultat som var spritt över 
de olika kategorierna. Och KH-Om:s resultat liknande SB-Sm:s i det att den 
texten inte alls betraktades som reklam av försökspersonerna. I läsundersök-
ning II betraktades dock KH-Om snarare som en artikel än som information. 
 
En intressant iakttagelse är (om man bortser från KH-Sm:s resultat) att de 
texter som identifierades som reklam (alltså broschyrtexterna) ansågs som mer 
lockande än de som identifierades som information (se tabell 6). Detta tyder 
också på att försökspersoner i större grad lockas av texter som de uppfattar 
som reklam, snarare än texter som uppfattas som information, vilket skulle 
kunna tyda på att den informativa aspekten inte är lika viktig för försöksper-
soner som tidigare forskning har antytt (jfr. stycke 5.5.1).  
 
Utifrån resultaten så verkar det som om broschyrtexterna i större grad inne-
håller element som får dem att uppfattas som reklam av försökspersonerna. 
Detta skulle kunna betyda att de relationsskapande dragen i reklam är så 
typiska för genren att en text inte identifieras som reklam om den inte inne-
håller sådana strategier. Text KH-Sm:s och SB-Om:s resultat kan ses som ett 
stöd för detta antagande, eftersom dessa texter visserligen innehåller exempel 
på relationsskapande drag, men för få för att ge en entydig bild av texttypen. 
Detta gjorde troligen texten svår att placera i en bestämd kategori.  
 

Vilken texttyp anser du att detta är? 
  Reklam Information Artikel 
ÅC-Br 4 0 0 
ÅC-Sm 1 4 1 
KH-Br 4 2 0 
KH-Sm 2 2 1 
SB-Br 3 1 0 
SB-Sm 0 4 1 
KH-Om 0 1 3 
SB-Om 2 1 1 
  
 

Tabell 11: Resultat av indelningen av texter efter texttyp
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5.4.2 Val av medium 
I samband med läsundersökningarna fick försökspersonerna också fylla i hur 
de helst ville få information om besöksmål i länet. Och resultatet blev att 
många ville bli rekommenderade besöksmål av bekanta (”mun-till-mun-
metoden”). Också information genom tidningsartiklar valdes i alla ålderskate-
gorier, även om det var jämförelsevis färre i de yngsta åldersgrupperna som 
valde detta medium (antalet försökspersoner i dessa ålderskategorier var betyd-
ligt större än i de övriga). En tydlig trend bland de yngre verkar däremot vara 
att man gärna vill hitta information på Internet, eller få reklam i brevlådan. Det 
var också yngre försökspersoner som sade sig vilja få information genom 
broschyrer från företagen. 
 

Hur vill du helst få information om olika besöksmål i länet?       
  18-30 31-45 46-60 61-75 75+ 
Genom bekantas rekommendationer 6 5 1 1 1 
På Internet 4 - - - - 
Genom direktreklam i brevlådan 4 1 -  - - 
Genom en annons i tidningen 1 3 1 2 - 
I en artikel i en tidning 2 1 - 2 - 
Genom en broschyr från företaget 1 2 -      - - 
 
 
 

5.5 Resultat av intervjuerna  
Jag har intervjuat fyra personer som har anknytning till de texter som jag har 
undersökt i min studie. Dessa är Tor Norrman och Christl Kampa-Ohlsson, 
som är företagsledare för Skärvångens bymejeri respektive Kretsloppshuset. 
Tobias Karlsson, redaktör för upplevelsekartboken Smaklust och Birgitta 
Sundin, informatör på Eldrimner, har bidragit med ett mer administrativt per-
spektiv. Nedan följer en sammanställning av det som framkom i intervjuerna. 
 

5.5.1 Marknadsföring av småskaligt mathantverk 
Marknadsföring är ett viktigt kommunikationsredskap för de företagsledare jag 
talat med. Tyvärr är det också ett ganska dyrt redskap, och eftersom små före-
tag ofta har små marginaler så tvingas många prioritera bort marknadsföringen 
till förmån för annat. Att det dessutom är i princip omöjligt för företagare att 
få bidrag till individuell marknadsföring gör situationen ännu svårare. Därför är 
många positiva till samannonsering och liknande lösningar (till exempel 
Eldrimners publikationer). De småskaliga mathantverksföretag som ändå pro-
ducerar egen reklam av något slag vänder sig sällan till reklambyråer i någon 
större utsträckning för det språkliga utan väljer att skriva sina reklamtexter 
själva.  

Tabell 12: Resultatet av hur försökspersonerna helst vill få information om besöksmål i länet 
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Två sampublikationer, Eldrimners presentationsmagasin Matupplevelser och 
Mera Matupplevelser, är föregångarna till upplevelsekartboken Smaklust. I 
dessa magasin presenterades det jämtländska mathantverket på ett liknande 
samma sätt som i Smaklust. Magasinen beskrev vad mathantverk är och gav 
det en identitet. På Eldrimner säger man också om mathantverket att ”det 
räcker att tala om hur det är, så säljer det sig självt”, en ganska ovanlig och 
avundsvärd position i marknadsföringsvärlden. Detta tycks dock vara sant, 
eftersom publikationerna genererade många kunder, varav flera som bokstav-
ligen besökte företagen med tidningen i handen! Den viktigaste marknads-
föringskanalen är dock mun-till-mun-marknadsföringen som sker mellan nöjda 
kunder och deras vänner och bekanta. 
  
Vissa företagare har ingen egen marknadsföring utöver de sampublikationer 
som de eventuellt är med i, och detta kan förklaras med att de själva inte 
känner något behov, antingen eftersom de inte behöver fler kunder för att få 
företaget att gå runt, eller för att de redan har avsättning för sin produktion. 
Eftersom få har råd att anställa medarbetare, finns kanske inte heller möjlig-
heten att producera mer, även om det hade funnits ett större kundunderlag. 
Generellt sett verkar företag som marknadsför sig på mässor eller som arbetar 
med direktförsäljning ha mer marknadsföringsmaterial, ofta som ett komple-
ment till, eller istället för, ett personligt samtal på plats. 
 
Det är lätt att tro att den primära målgruppen för småskaliga mathantverkare 
skulle vara människor ”utifrån”, men det visar sig att de allra flesta besökarna 
faktiskt är människor från länet, som upptäckt företagen exempelvis genom 
reportage i lokaltidningarna eller blivit rekommenderade dem av bekanta.  
 

5.5.2 Upplevelsekartboken Smaklust 
Syftet med Smaklust är att marknadsföra hela den småskaliga mathantverks-
näringen och fungera som ett slags uppslagsverk över svenskt mathantverk, 
vilket kan ha både för- och nackdelar marknadsföringsmässigt. Fördelen är att 
894 mathantverksföretag finns representerade, vilket innebär att det är en 
ganska heltäckande förteckning över de mathantverksföretag som finns i Sve-
rige. Upplevelsekartboken Smaklust finns dessutom i minst ett exemplar på alla 
de företag som är representerade i den, och i och med att företagens spridning 
går från Skåne i söder till Lappland i norr, är Smaklust spridd över hela landet. 
Den finns också att köpa via Internet, på turistbyråer, bokhandlar och i vissa 
delikatessaffärer.  
 
Nackdelen med Smaklust är (också!) att det finns 894 företag representerade, 
vilket medför att de individuella företagen inte har så stort utrymme att synas 
på. Smaklust är heller inte gratismaterial, som många broschyrer ofta är, vilket 
innebär att man måste köpa den för att få ta den med sig. 
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Upplevelsekartboken Smaklust har bidragit till att flera företag har upplevt en 
ökning i sitt besökarantal, även om ingen officiell uppföljning har gjorts av 
Eldrimner. Man menar att kartboken genom sin helhetsinriktning kan attrahera 
många olika typer av människor, men att man måste fysiskt se den för att inse 
vad den innehåller. Intresset är stort för att handla lokalproducerad mat, men 
för många människor det är svårt att hitta företagen. Kartboksformatet hjälper 
till att generera fler hembesök, eftersom det underlättar för kunden att hitta 
företaget.  
 

5.5.3 Språket i marknadsföringen 
Språket i marknadsföringen är oerhört viktigt, det är alla överens om. Däremot 
råder något skilda meningar om vad som lockar och inte. På ett av företagen 
arbetar man hårt för att texterna ska kännas genuina och jordnära, medan man 
på det andra försöker tvätta bort ”präktighetsstämpeln” eftersom man inte vill 
skrämma kunder med en alltför präktig inriktning. På samma företag satsar 
man istället på värdeladdade ord och ett ”mustigt” språk som kan förmedla en 
upplevelsekänsla. Där gör man heller inga översättningar av sitt marknads-
föringsmaterial (som förutom svenska även finns på tyska och engelska) efter-
som kulturkontexten är så viktig. 
 
Även i upplevelsekartboken Smaklust är ambitionen att skapa lust hos läsarna 
att besöka företagen och köpa produkterna. Slutmålet är alltså detsamma som i 
traditionell reklam. I Smaklust är dock texterna skrivna av journalister som har 
besökt företagen. Detta för att undvika att göra en utpräglad ”reklambok” 
eftersom den antogs bli ganska tråkig att läsa. Tanken är istället att den tradi-
tionella broschyren och kartboken kan komplettera varandra, i och med att 
Smaklust är inriktad mer på marknadsföringen av hela näringen men om-
nämner individuella företag, medan en företagsbroschyr ger mer riktad reklam 
för företaget. 
 
Både företagare och administratörer verkar vara överens om att dåliga texter 
ofta kastas bort fort och sällan ger positiv marknadsföring. Texter får inte 
heller vara ”påklistrade” och överdrivna eftersom småskaligt mathantverk 
verkar attrahera en grupp människor som kan vara mer känsliga för alltför 
aggressiv reklam. En överdriven, ”påklistrad” text har alltså samma negativa 
effekt som ett påklistrat leende vid det personliga mötet. 
 

5.5.4 Att marknadsföra en livsstil 
En av de viktigaste byggstenarna i det småskaliga mathantverket på landsbyg-
den är företagarnas eget engagemang och entusiasm för produkten. Man vill 
förmedla en känsla kring produkten och understryka upplevelsen i besöket. 
Ofta står det småskaliga mathantverket även för en miljövänlig livsstil och ett 
bejakande av landsbygden. Båda företagsledarna understyrker att det är ett 
medvetet val att handla lokalproducerat mathantverk. Därför är det viktigt att 
”rätt” människor nås av marknadsföringen. Med rätt människor menas sådana 
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som självmant sprider ryktet vidare och marknadsför företaget genom rekom-
mendationer till vänner och bekanta (mun-till-mun-metoden). De skapar fler 
nya kunder och breddar dessutom intresset för mathantverk. 

 

6. Diskussion 
I denna studie har det framkommit en del intressanta resultat. Dessa, och 
studiens olika komponenter kommer nu att diskuteras i relation till den tidigare 
forskning som undersökningen bygger på. Resultaten av undersökningen 
kommer sedan att diskuteras för sig utifrån olika vinklar. Diskussionen avslutas 
sedan med ett stycke om hur undersökningen kan bidra till att förbättra 
marknadsföringen kring jämtländskt småskaligt mathantverk. 
 

6.1 Denna studie i relation till tidigare forskning 
Den forskning som min studie grundar sig på definierar inte reklam som någon 
homogen texttyp, utan snarare som en samling drag, som kan finnas i olika 
texter (Cook 1992:215). Det som är viktigast är alltså på vilket sätt en text kan 
förändra mottagarens inställning till en produkt eller ett företag. De texter som 
jag har valt att undersöka skiljer sig ju dessutom en hel del från t.ex. reklam-
annonser, som många uppfattar som ”typiska” säljande texter. Trots det är ju 
syftet med texterna att marknadsföra företag och produkter, vilket ju gör dem 
till reklam. 
 

6.1.1 Relationsskapande drag 
Studien visade att texterna från upplevelsekartboken Smaklust inte uppfattades 
som reklam i någon större utsträckning. Det gjorde däremot broschyrerna. 
Därför kan man fråga sig vad det är i Smaklusttexterna som gör att de inte får 
denna stämpel. Eller kanske borde man snarare fråga sig vad det inte är i dessa 
texter som gör att de inte betraktas som reklam.  
 
I forskningen har förekomsten av relationsskapande drag identifierats som ett 
av reklamens mest typiska attribut (se t.ex. Cook 1992:155). Då är det främst 
bruket av pronomenet ”du” som intar en särställning. Detta ”du” skapar en 
syntetisk relation mellan reklamens sändare och mottagare. I min undersökning 
saknades detta tilltal i två av de autentiska texterna. Dessa texter hade också 
sämst resultat i graderingen av hur lockande de var. Dessutom var resultaten 
låga även för hur personliga de uppfattades. Detta skulle kunna bero på att 
dessa två texter saknar de relationsskapande drag som finns i t.ex. 
broschyrtexterna och annan reklam. Utifrån detta skulle man kanske kunna dra 
slutsatsen att texter bör innehålla relationsskapande drag för att betraktas som 
reklam av mottagaren. 
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Just i personlighetskategorin märks även text KH-Br med ett sämre resultat. 
Detta kan bero på att läsaren i denna text tilltalas med ”Du”, vilket kan upp-
fattas som mer avståndstagande än ett ”du”, eftersom stor bokstav blir allt 
mindre vanligt i reklamtexter (Pettersson 1974:74) och skulle kunna uppfattas 
som föråldrat och mindre inbjudande. 
 
Det verkar också som om imperativen har betydelse, om än inte så tydligt som 
relationsskapande drag. De två texter i undersökningen som innehöll impera-
tiver (ÅC-Br och KH-Br) hade ganska olika resultat i undersökningen av per-
sonlighet, men däremot hade de båda relativt höga resultat i de övriga katego-
rierna. De liksom alla de övriga texterna karaktäriserades dessutom av ett 
enkelt språk, vilket verkar bekräfta att den talspråkliga stilen i form av enkel 
syntax är vanligt i reklamspråk. Det vore mycket intressant att utöka denna 
undersökning till att även inkludera texter med ännu fler relationsskapande 
drag och se om dessa resultat står sig. 
 
Denna undersökning är dock inte komplett i fråga om relationsskapande drag, 
då åtminstone två av dessa inte varit representerade i textmaterialet (frågor och 
interjektioner). Studien kan därför inte ge några svar på om alla relationsskap-
ande strategier fungerar i samma utsträckning som de som undersökts. 
 

6.1.2 När är det reklam? 
Försökspersonerna hade vissa bekymmer med identifieringen av de olika text-
erna. Broschyrtexterna identifierades som övervägande reklam och Smaklust-
texterna som information. Detta kan bero på att broschyrtexterna innehöll 
klassiska relationsskapande strategier som du-tilltal och sändarperspektiv i form 
av ett (eller flera) ”vi” vilket förstärker dialogkänslan och kan ha aktiverat för-
sökspersonernas interna ”reklamschema” (om schema, se t.ex. Cook 1992:176) 
och gjorde att försökspersonerna kunde kategorisera texten som reklam. Text 
KH-Sm, som innehöll endast ett subtilt ”dig” var svårast för försöksperson-
erna att placera. Detta kan ju bero på att endast ett relationsskapande drag 
kunde identifieras i texten och att detta inte räckte till för att aktivera reklam-
schemat hos alla försökspersoner som läst texten.  
 
I de övriga texterna från upplevelsekartboken Smaklust fanns inga av de 
relationsskapande drag som tagits upp i forskningsavsnittet ovan (se särskilt 4.2 
och 4.3), mer än enkel syntax och undvikande av stela opersonliga formule-
ringar (men detta var allmänt för alla sex autentiska texter). Dessa texter upp-
fattades inte som reklam, utan mer som information. Detta borde tyda på att 
relationsskapande drag är viktiga för huruvida vi ska uppleva en text som 
reklam eller inte. En fråga som kvarstår att undersöka, är däremot om männi-
skor i allmänhet har en lika bred definition av reklam som forskningen, och var 
gränsen faktiskt går för vad som uppfattas som reklam och inte. 
 
Text KH-Sm står för den mest avvikande språkliga stilen i undersökningen. 
Med sitt gestaltande språk är den svår att placera i reklamfacket, och det är 
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kanske just därför som den bör placeras där. Den kan vara ett uttryck för att 
reklamen förändras och söker nya vägar att nå ut till människor och väcka 
uppmärksamhet. Denna möjlighet stärks av forskningen, exempelvis i form av 
Cooks ”principle of reversal” (1992:218). 
 

6.1.3 Reklamintuition 
Även i intervjuerna framkom en del intressanta saker. Det visade sig att små-
skaliga mathantverksföretag sällan anlitar professionella reklamskribenter, utan 
själva fattar beslut och gör iakttagelser om det språk som de använder i sin 
marknadsföring. Exempelvis underströks vikten av att mottagaren skulle få en 
riktig bild av företaget och dess verksamhet. En annan iakttagelse var att 
broschyrer faktiskt har längre livslängd än annonser (jfr. Frandsen 1997:195), 
som betraktades som ”färskvara” av företagarna. Slutligen gjordes även kopp-
lingar till kulturkontext och mottagaranpassning. 
 
Att företagarna själva producerar effektiv reklam beror troligen i stor utsträck-
ning på deras erfarenhet, inte bara av kunder som kommer till deras företag, 
utan också av att själva vara kunder. Alla människor har stor erfarenhet av 
reklam eftersom vi utsätts för den i vårt dagliga liv (Cook 1992:199). Den erfar-
enheten används sedan i det egna marknadsföringsarbetet. 
 

6.1.4 Cooks reklammodell 
Text KH-Sm 
Cooks modell av reklamens fyra världar kan kanske till viss del förklara under-
sökningens resultat. Eftersom text KH-Sm betraktades som den mest effektiva 
texten, men samtidigt inte som en typisk reklamtext, vill jag illustrera den med 
en något modifierad modell i fig. 2. 

Fig. 2: Cooks modell av reklamens fyra världar (Källa: Cook 1992:178), anpassad för säljande 
text med gestaltande språk 



STOCKHOLMS UNIVERSITET  Examensarbete 
Institutionen för nordiska språk  Sidan 33 
Språkkonsultlinjen  Hanna Frisk 

 
 
 
Det beskrivande och gestaltande språket presenteras i modellen i form av en 
bredare pil. Denna illustrerar att den språkliga stilen har större betydelse för 
överföringen av den fiktiva verkligheten till mottagarens fantasi. Detta i sin tur 
gör att den konstruerade verkligheten kring produkten (besöksmålet) blir mer 
attraktiv för mottagaren. Språket ger alltså mer stoff för fantasin att omvandla 
till sympati och uppskattning, och leder till att läsaren får en tydligare bild av 
företaget som texten handlar om. Genom användandet av värdeladdade ord 
finns redan de positiva värderingarna inbäddade i texten. 
 
Till skillnad från de andra två Smaklusttexterna, har text KH-Sm även rela-
tionsskapande drag i form av direkt tilltal. I och med att texten har ett direkt 
tilltal så kan man tänka sig att man också upplever ett underförstått sändar-
perspektiv. Eftersom sändarperspektivet inte är uttalat i texten så har sändar-
axeln representerats av en bruten linje. Textens direkta tilltal bidrar dock till att 
någon form av sändare finns i texten indirekt. Genom att texten har en så 
tydlig roll som budskapsöverförare kan detta kanske i viss mån kompensera 
sändarens frånvaro och bristen på andra relationsskapande drag. 
 
De övriga Smaklusttexterna 
Texter som fick sämre resultat överlag var de övriga Smaklusttexterna (SB-Sm 
och ÅC-Sm). Dessa texter utmärkte sig genom sin brist på sändarperspektiv. I 
text SB-Sm nämndes inte ens namnet på det företag som texten handlade om. 
Denna brist på sändarperspektiv kan kanske ha bidragit till en misstro mot 
texten. Dessa texter skulle kunna illustreras som i fig. 3: 

 

Fig. 3: Cooks modell av reklamens fyra världar (Källa: Cook 1992:178), anpassad för säljande 
text utan tydligt sändarperspektiv 
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Skillnaden mellan modellen i detta fall och för text KH-Sm är att pilen har 
återgått till sin smala form. Språket utmärker sig alltså inte i dessa texter. Här är 
dessutom både sändarperspektivet och mottagarperspektivet vagt eftersom 
inga relationsskapande drag används i texten. Detta visas i form av att hela 
sändar-mottagaraxeln är streckad. Här saknas både dialogkänslan och ett 
kompenserande språkligt uttryck, vilket gör att bilden av produkten får svårt att 
nå fram till mottagaren.  
 
Broschyrtexterna 
Slutligen kanske de autentiska broschyrtexterna kan sammanfattas med ytterlig-
are en modifierad variant av Cooks reklammodell (fig.4). 

 
I broschyrtexterna bidrar inte språket till fantasiöverföringen i någon stor 
utsträckning. Istället är det det tydliga sändarperspektivet och mottagartilltalet 
som gör att en känsla av relation skapas.  
 
Både de sändande och mottagande sidorna finns representerade, men språket i 
sig bidrar inte i så stor utsträckning till att mottagarens fantasi blir tillgodosedd. 
Istället används de relationsskapande strategierna för att bygga en relation 
mellan sändaren och mottagaren. De får dock inte lika stor genomslagskraft i 
läsarens fantasi som den text som effektivt använder sig av gestaltning och 
värdeladdning. 
 

Fig. 4: Cooks modell av reklamens fyra världar (Källa: Cook 1992:178), anpassad för säljande 
text med tydligt sändarperspektiv och mottagartilltal 
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6.2 Den effektivaste texten – och varför 
Text KH-Sm fick högst snittresultat i de flesta av läsundersökning I:s katego-
rier och graderades av försökspersonerna som den mest lockande texten. 
Utifrån detta kan man dra slutsatsen att det är den potentiellt mest effektiva 
texten av de som ingått i studien. Jag frågar mig därför vad det är som gör att 
denna text är så lyckad. Den innehåller få relationsskapande element (endast ett 
tilltal) men den betraktades ändå som den mest personliga texten i undersök-
ningen. Den innehöll heller inga frågor, imperativer eller interjektioner, och 
ändå fick den högst resultat i kategorin inbjudande/bortstötande och näst 
högst i kategorin engagerande/oengagerande. Eftersom detta inte riktigt stäm-
mer med min utgångspunkt har jag vänt mig till Cooks modell av reklamens 
fyra världar för att förklara text KH-Sm:s framgång (se avsnitt 6.1.4 ovan).  
 
Text KH-Sm är skriven med ett målande språk, och värdeladdade ord av olika 
slag (främst adjektiv) får ta stor plats i texten. Över huvud taget är texten 
mycket gestaltande och nästan skönlitterär i sitt beskrivande av grisarnas bök-
ande och surret i bigården. Eftersom KH-Sm är ensam bland de undersökta 
texterna i att vara så utpräglat gestaltande och värdeladdad borde detta faktum 
ha något att göra med de höga resultatsiffrorna. Mitt antagande är därför att 
denna text lockar just genom att vara gestaltande och appellera till mottagarens 
sinnen. Den fiktiva bilden av företaget som målas upp överförs till läsarens 
fantasi på ett realistiskt och inbjudande sätt och gör att läsaren finner den tro-
värdig, samtidigt som den är lockande. Det borde alltså i detta fall vara själva 
fantasibilden som lockar läsaren, snarare än de relationsskapande dragen i 
texten.  
 
Text KH-Sm är en okonventionell säljande text även i övrigt. Om inte annat så 
visar det sig i att försökspersonerna hade mycket olika uppfattningar om vad 
det var för typ av text. Bristen på relationsskapande drag kan bero på att de 
säljande elementen eventuellt kan uppfattas som underförstådda i den 
gestaltande beskrivningen. Text KH-Sm står alltså för en ganska subtil typ av 
säljande text som bjuder in läsaren i en attraktiv fiktiv verklighet utan att vara 
framfusig eller påträngande. Att KH-Sm fått så höga resultat kan också bero på 
att den är nyskapande och därmed väcker en annan uppmärksamhet hos 
läsaren (jfr. Cooks ”principle of reversal” i avsnitt 4.1.2). 
 
 

6.3 Traditionella reklamstrategier står sig 
Trots att det var en okonventionell text som fick högst resultat överlag i 
undersökningen, så utmärkte sig ändå broschyrtexterna i resultatlistorna. Om 
man bortser från text KH-Sm:s resultat så hade broschyrtexter högst resultat i 
alla kategorier. Broschyrtexterna hade dessutom ofta ganska likvärdiga resultat 
som låg över de övriga Smaklusttexternas (förutom text KH-Sm:s). De 
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traditionella relationsskapande strategier som används i broschyrtexterna ger 
alltså också goda resultat. 
 
Alla texter från autentiska broschyrer uppvisade två eller fler relationsskapande 
drag. Dessa texter kategoriserades också övervägande som reklam av försöks-
personerna. Broschyrtexterna utmärkte sig inte språkligt på samma sätt som 
text KH-Sm, och de var heller inte lika gestaltande. Detta tyder på att de 
relationsskapande dragen i sig räcker för att skapa sympati hos läsaren. Istället 
för att locka mottagaren genom ett målande språk som beskriver verkligheten 
så inbjuds läsaren istället av en närvarande sändare genom personalisering och 
andra relationsskapande strategier.  
  
 

6.4  Okonventionell reklam 
Att använda en okonventionell6 eller ovanlig typ av säljande text i marknads-
föring kan vara ett lotteri. En originell utformning eller stil kan bidra till att 
texten kanske uppmärksammas i högre utsträckning än en konventionell 
reklamtext. Detta skulle också ligga i linje med Cooks resonemang om att 
reklamtexter ständigt nyskapar sig för att skapa mer uppmärksamhet (principle 
of reversal) (Cook 1992:218). Olikheten gentemot traditionella säljande texter 
torde därmed också uppfattas av mottagaren som uppfriskande och 
nyskapande. Samtidigt finns risken att texten inte alls uppfattas som säljande av 
läsaren. 
 

6.4.1 Risker med att vara annorlunda 
Det kan vara lockande för företagare att tänka att en enkel omskrivning av 
företagets säljande texter direkt skulle innebära att de fick mer uppmärksamhet 
och att kunderna skulle strömma till. Tyvärr verkar det inte så enkelt. Under-
sökningens två konstruerade texter, som utformats för att likna sina förlagor i 
så stor utsträckning som möjligt, fick ganska olika resultat jämfört med dessa. 
Det visar att det inte bara är språkliga drag som bestämmer vad som blir en 
effektiv text, utan att även textens ämne spelar in.  
 
Det verkar också som om texter som inte identifieras som reklam uppfattas 
som mindre lockande. Om en text är svår att identifiera för läsaren kan detta 
leda till osäkerhet om vad syftet med den egentligen är. En okonventionell 
säljande text kanske inte aktiverar läsarnas interna schema för reklamtext, vilket 
kan bidra till att texten inte tas emot av läsaren på det sätt som sändaren avsett.  
 
 

                                                      
6 Med okonventionell reklamtext menar jag sådan text som inte innehåller (eller innehåller 
mycket få) språkliga drag som vanligen förknippas med säljande text (t.ex. relationsskapande 
drag).  
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6.4.2 När bör man gestalta?  
Undersökningen visar att den värdeladdade och gestaltande text KH-Sm fick 
mycket positiva omdömen i alla kategorier. Däremot fick text SB-Om inte lika 
höga omdömen i de kategorier som den undersöktes i (utom i kategorin 
inbjudande/bortstötande, och i kategorin ärlig/oärlig som inte hade någon 
motsvarighet i läsundersökning I), trots att den är utformad på ett likartat sätt 
och även den värdeladdad och gestaltande. Den naturliga frågan blir då varför 
den ena gestaltande texten fick höga resultat och den andra fick låga. Svaret 
skulle kunna vara så enkelt som att texterna i sig handlar om olika ämnen. Text 
KH-Sm/KH-Om beskriver ett företag som i hög utsträckning framhåller de 
vackra miljöerna i verksamheten och den ideologi som ligger bakom. Text SB-
Sm/SB-Om beskriver däremot ett företag som i första hand är inriktat på att 
tillverka hantverksmässigt framställd ost, med allt vad det innebär av mejeri-
lokaler och bakteriekulturer. Och även om man kan skapa en bild av olika 
ostars läckra smak, lukt och känsla, så är det kanske inte så lätt att mäta sig med 
exotiska trädgårdar med porlande bäckar och doftande blommor.  

 

6.5 Sändarens betydelse 
En viktig skillnad mellan de texter som jag har undersökt i min studie är att de 
har olika sändare med olika mål. Texterna från broschyrerna är ämnade att 
marknadsföra ett individuellt företag och dess produkter. De är utformade av 
företagsledare som är kunniga, engagerade och måna om att texterna ska locka 
”rätt” målgrupp för att dels öka försäljningen, dels sprida det goda ryktet 
vidare.  
 
Texterna från upplevelsekartboken Smaklust är istället del av en större helhet 
som också har ett marknadsföringsperspektiv, men ett mycket större sådant. 
Istället för att marknadsföra ett företag och dess produkter, så marknadsförs 
flera hundra företag och deras produkter i samma publikation. Texterna i 
Smaklust är heller inte skrivna av företagarna själva, utan av journalister som 
inte kan förväntas ha samma engagemang eller kunskap som företagarna. 
Dessa skribenter har heller inte samma fokus på att sälja produkter eller locka 
en viss målgrupp, utan deras uppgift är att beskriva en hel näring och skapa en 
tilltalande helhet i en större publikation.  
 
Utifrån undersökningen skulle man kunna tänka sig att sändaren har stor 
betydelse för hur effektiv texten är. Med undantag för text KH-Sm, så har 
nämligen de texter som skrivits av företagare själva generellt sett högre snitt-
resultat än de som skrivits av journalister (detta kan även vara applicerbart på 
de konstruerade texterna, som ju utgår från texter skrivna av journalister). Det 
är troligt att sändarens närvaro i texten bidrar till att höja texters snittresultat 
jämfört med texter vars sändare inte är synlig. 
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6.6 Att marknadsföra småskaligt mathantverk 
I mångt och mycket bör riktlinjerna för marknadsföring av småskaligt mathant-
verk vara desamma som för marknadsföring i allmänhet. Dock krävs en viss 
omsorg för att lyckas attrahera rätt målgrupp och skapa en positiv bild av före-
taget och dess produkter.  
 

6.6.1 Medium 
Eftersom mun-till-mun-marknadsföring är de småskaliga företagens viktigaste 
marknadsföringskanal är det viktigt att den reklam som produceras inte bara 
går ut till rätt målgrupp, utan också förmår denna målgrupp att besöka före-
taget och köpa av produkterna, och sedan dessutom föra ryktet vidare till 
vänner och bekanta. Att nå rätt målgrupp med effektiv reklam borde alltså vara 
en prioriterad fråga. Av denna anledning kan broschyrer vara ett bra medium, 
eftersom de kan vara riktade till en viss målgrupp från början. Broschyrer kan å 
andra sidan vara svåra att sprida över ett större geografiskt område. En lösning 
kan då vara att även göra broschyren tillgänglig på en webbplats. (Detta är en 
lösning som skulle kunna fungera på yngre målgrupper, men knappast på 
äldre.) Att medverka i sampublikationer genom myndigheter som Eldrimner är 
också ett bra komplement till eget reklammaterial. Ytterligare ett komplement 
kan vara att försöka skapa uppmärksamhet genom exempelvis artiklar i lokal-
pressen och därmed väcka uppmärksamhet även hos äldre målgrupper. 
 

6.6.2. Relationsstrategi 
Det finns flera sätt att utforma potentiellt effektiva säljande texter. Ett är att 
genom ett värdeladdat gestaltande språk skapa en bild av verksamheten eller 
produkten via läsarens fantasi. Ett annat är att genom relationsskapande strate-
gier i texten förmedla känslan av en relation mellan sändare och mottagare. 
Den verksamhet som företaget bedriver borde delvis bestämma vilken väg man 
väljer i sina säljande texter. Som undersökningen har visat, kan en lyckad 
gestaltning vara en mycket effektiv språklig komponent i en säljande text. Sam-
tidigt kan en misslyckad gestaltning innebära att en säljande text får ett sämre 
mottagande.  
 
Det är inte realistiskt att stirra sig blind på gestaltning som den enda möjliga 
marknadsföringsformen eftersom det har en potentiellt stor genomslagskraft. 
Istället bör man komma ihåg att texter med fler traditionella relationsskapande 
drag också tas lika väl emot av många läsare. Det är därför upp till varje 
reklamskribent att avgöra vilken strategi som kan fungera bäst för företaget, 
utifrån både verksamheten och skribentens individuella språkliga kompetens 
och erfarenhet.  
 
Stor vikt bör dock läggas vid att bygga upp relationen mellan sändare och 
mottagare, vare sig det sker genom gestaltning eller relationsskapande strate-
gier. Oavsett vilken metod man väljer kan man utnyttja möjligheterna till 
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personalisering i texten, både genom direkt tilltal och genom en närvarande 
sändare. En effektiv säljande text är heller inte nödvändigtvis informationstät, 
utan informationsmängden bör anpassas för att möta läsarens behov. Där är 
den egna erfarenheten en stor tillgång, då många företagare redan har god 
kunskap om vad deras kunder vill veta om företaget och produkterna. 

 

7. Slutsatser 
Utifrån resultaten av min undersökning vill jag påstå att säljande texter kan vara 
effektiva på olika sätt och inte bara genom relationsskapande strategier, som 
jag inledningsvis antog. En effektiv text kan innehålla traditionella relations-
skapande strategier som t.ex. direkt tilltal och en närvarande sändare (synthetic 
personalization) för att på så sätt skapa en relation med mottagaren. Men ett 
annat alternativ är att använda en text som är utformad på så sätt att den blir 
effektiv genom värdeladdning och ett gestaltande språk som levandegör 
textens ämne och tilltalar läsarens fantasi. 
 
Att använda sig av den andra strategin är dock inte lika säkert som den första, 
eftersom en gestaltande, värdeladdad text som inte lyckas appellera till läsarnas 
fantasi heller inte får så positiva omnämnanden i övrigt och kan till och med 
betraktas som mindre effektiv än en traditionell säljande text. Den traditionella 
säljande texten med relationsskapande strategier borde visserligen vara ett 
stabilt och ganska säkert sätt att marknadsföra sitt företag på, men dock inte 
lika effektivt som en välskriven och fungerande gestaltande text. Textens ämne 
har också betydelse för hur texten bör utformas. 
 
Valet av strategi är således viktigt för den säljande textens utformare. I vissa fall 
kan det vara svårt att skapa en fantasieggande text om en verksamhet som är 
svår att ladda med känslor och värden. Då kan det vara ett bättre val att an-
vända sig av traditionella relationsskapande drag hellre än att riskera att texten 
blir får ett sämre mottagande för att den inte kunde gestalta verksamheten 
fiktivt på ett sätt som tilltalar läsaren.  
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Text: ÅC-Br 
 
Mitt i den jämtländska fjällvärlden, strax nedanför Åreskutans 
topp, ligger Åre Chokladfabrik. Sedan 1991 har vi tillverkat 
handgjorda chokladpraliner efter recept som bygger på gamla 
traditioner.  
Några av smakerna hämtar vi direkt från fjället – som lingon, 
blåbär och hjortron. Andra är mer exotiska, som saffran och 
chili. 
Idag säljs våra handjorda praliner över hela Sverige och du kan 
välja mellan krämig tryffel eller mjuk kola. 
Titta gärna in i får fabrik om du har vägarna förbi Åre.  
Vi hoppas du ska älska våra praliner lika mycket som vi gör.  
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Text: ÅC-Sm 
 
Besökaren i Åre Chokladfabrik möts av en 
omisskännlig air av ”lyx”. Ett 20-tal 
pralinsorter saluförs i strut med namn 
som Tycker om dig och Årestruten. 
Pralinerna är handdoppade och utan 
essenser eller konserveringsmedel. 
– Därför är hållbarheten bara tre månader, 
säger Marina, som tillsammans med Eva-
Lena och Marie startade och äger 
företaget, varifrån man kan beskåda den 
magnifika Åreskutan. 
 Från butiken kan man också se in i 
företagets hjärta, produktionslokalen. 
– Blåbärs-, getmese-, lingon- och hjor-
trontryffeln är våra mest kända sorter, 
säger Marie. Och Eva-Lena tillägger att 
pralinerna också säljs i askar – och att 
marknaden i dag är butiker över hela 
Sverige.  
 Den lilla fabriken som startade i inhyrda, 
temporära lokaler har blivit stor. Under 
högsäsong jobbar där 15 personer. 
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Text: KH-Br 
 
Kretsloppshuset är resultatet av 
flera års målinriktat arbete för att 
skapa en ekologisk 
modellanläggning i Norrlands 
glesbygd. Här samsas småskalig 
livsmedelsproduktion med en 
mångfald av verksamheter som 
ger besökaren lustfylld inspiration 
till en mer uthållig livsstil. 
  
I sekelskiftesmiljö erbjuds ett om-
fattande sortiment av spännande 
livsmedel och kvalitetsprodukter. 
Allt framtaget med hänsyn till 
miljön och upphandlat med 
rättvisa villkor för producenter 
från tredje världen. Du kan mala 
Ditt eget mjöl och kaffe, eller 
pressa gröt- och müsliflingor. 
 
I Kretsloppshusets vackra 
växthusdel bjuder vi på goda, 
nyttiga smårätter och enkla 
vardagsluncher, men dukar på 
beställning även fram en hel 
”Kretsloppsbuffé”. Allt Du äter 
och dricker lagar vi färskt från 
grunden, mycket baserat på våra 
egna grönsaker. Allt är ekologiskt, 
livsmedel från tredje världen är 
dessutom ”rättvisemärkta”. Njut 
med gott samvete! 
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Text: KH-Sm 
 
Motorn bakom Kretsloppshuset i Mörsil heter Christl Kampa Ohlsson. Med smittande 
engagemang och okuvlig vilja har hon skapat en träffpunkt byggd på ekologisk omtanke 
och uthållig livsstil. I den ljusa, växthusinspirerade restaurangen serveras den optimala 
motsatsen till skräpmat. Många råvaror kommer från egna odlingar och begreppen hälsa, 
miljö och global rättvisa styr utbudet. Genom den exotiska trädgården porlar bäcken och 
runt gården bökar svinen. 
 I det ved- och solfångaruppvärmda huset finns landets kanske vackraste hönsgård. 
Det surrar från biodling och i rosengården doftar 100-talet sorter. Butiken i 
sekelskiftesstil är ett eldorado för dig med näsa för det vackra, väldoftande och naturliga. 
Projektet drogs igång 1994. I dag ägs Kretsloppshuset av en lokal, ekonomisk förening. 
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Text: SB-Br 
 
Med mycket kärlek och fingertoppskänsla gör vi 
hantverksmässigt framställd ost av ko- och getmjölk 
här på Skärvångens bymejeri. I sortimentet finns 
både krämiga dessertostar och hyvelbara hårdostar. 
Totalt har vi cirka tjugo olika typer som säljs både i 
Sverige och på export till bland annat Australien, 
Tyskland och Danmark. 
 I vår gårdsbutik kan du få provsmaka de olika 
ostarna och hitta din egen favorit. I butiken finns 
även andra lokala produkter till försäljning. 
 Från slutet av juni till mitten av augusti är vårt 
ostcafé öppet, och under sommaren finns också 
möjlighet att följa med på en guidad visning av 
bymejeriet. 
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Text: SB-Sm 
 
Företagets utveckling är som en saga om den lilla 
gården i döende glesbygd som förvandlas till 
handlingskraftigt kollektiv. 
– Efter många års kamp blev våra visioner 
verklighet, berättar Tor Norrman. 
 Ledstjärnan för att överleva har varit förädling. 
 Jordbruket är moderbolag, bymejeriet 
dotterbolag. 
De sex delägarna äger lika mycket, delar sorger 
och slantar. Alla har satsat allt de äger, 15 miljoner 
är investerade och 20 personer lever nu på 
verksamheten: ystare, mjölkleverantörer, 
administratörer, jordbrukare. Produktionskurvan 
pekar mot skyn. Gården drar 10 000 besökare om 
året och det har blivit ikon för kollektiva tankar. 
– Dessvärre är det få som kommer till skott, 
konstaterar Tor. 
 Mejeriet gör ett 20-tal ostar som säljs över hela 
landet. Gårdsbutik finns, liksom sommarkafé med 
ostbuffé. 
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Text: KH-Om 
 
Företagets utveckling är som en saga om hur 
engagerade bybor kan bygga upp ett 
handlingskraftigt kollektiv. 
 – Efter många års kamp blev våra visioner 
verklighet, berättar Christl Kampa-Ohlsson.  
 Ledstjärnan har varit ekologisk omtanke och en 
uthållig livsstil. 
 I företaget finns ett flertal verksamheter. 
 Företaget ägs av en ekonomisk förening med 26 
medlemmar. Över 4 miljoner är investerade och 7 
personer lever på verksamheten: café- och 
butikspersonal, vaktmästare och 
trädgårdsarbetare.  
 Under sommaren räcker restaurangens 
sittplatser knappt till alla gäster. Verksamheten har 
10 000 besökare om året och har blivit ikon för 
ett ekologiskt levnadssätt. 
 – Dessvärre är det få som kommer till skott, 
konstaterar Christl. 
 Här förädlas ett 30-tal produkter som säljs över 
hela landet. Gårdsbutik finns, liksom restaurang 
och visningsträdgårdar. 
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Text: SB-Om 
 
Motorn bakom Skärvångens bymejeri heter Tor Norrman. Med smittande engagemang och 
okuvlig vilja har han tillsammans med 5 andra delägare skapat ett ostparadis i nordvästra 
Jämtland. I de moderna mejerilokalernas stora ystkar produceras lena, krämiga dessertostar och 
smakrika, hyvelbara hårdostar. Mjölken kommer från kor och getter som betar i hagarna runt 
omkring. Tack vare djurens betande har 7 byar hindrats från att växa igen. Mejeriet har vunnit 
många priser för sina ostar, och de serveras på några av Sveriges bästa restauranger.  
 Den  inbjudande gårdsbutiken är ett eldorado för dig med näsa för god ost. Alla mejeriets 20 
olika ostsorter finns till provsmakning och försäljning. Under sommaren öppnar Skärvångens 
bymejeri dessutom sitt ostcafé där man kan njuta av en läcker ostbuffé. 
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