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Eine vergleichende Analyse der sprachlich-stilistischen Mittel in den Labels von Naturkosmetik 

 

Resümee: 

Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, eine sprachlich-stilistische Analyse vom sprachlichen Ausdruck der 

dänischen bzw. deutschen Labels von Naturkosmetik zu machen. Die Wahl von Naturkosmetik als 

Ausgangspunkt einer solchen Analyse basiert sich auf eigene Allergien gegen synthetisch hergestellte 

Ingredienzen, und ins besonders hat der sprachliche Ausdruck der deutschen Labels meine Interesse 

geweckt, indem ich mir folgenden Fragen stellen musste: Warum ist der Ausdruck hier anders, als der in 

den dänischen Labels? Und warum sehe ich ihn als unmittelbar übertrieben?  

Die konkrete Problemformulierung der Arbeit lautet: 

Welche sprachlich-stilistischen Mittel verwenden die dänischen bzw. deutschen Hersteller von 

Naturkosmetik als positive Bewertung ihrer Produkte? 

Durch Stil kann der einzelne Hersteller seinen individuellen Ausdruck übermitteln, und so lässt sich der Stil, 

oder die sprachlich-stilistischen Mittel, als Werkzeug positiver Argumente eines Textes bestimmen, und 

dadurch ebenso als ein ausschlaggebender Faktor der Überzeugung von potentiellen Kunden. 

Die praktische Perspektive dieser Arbeit ist es, eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Experten 

und Laien anzuregen. 

Der Sinn der in dieser Arbeit miteinbezogenen Stil- und Kommunikationstheorien ist die Definition der 

Stilistik als 1) Mittel der Kommunikation, 2) Mittel der Erregung einer Handlung (aus einem pragmatisch-

stilistischen Blickwinkel), und 3) Mittel der Erregung einer bestimmten Handlung (hierunter die Definition 

der Sprachhandlung eines Textes) . Mit Hilfe der rhetorischen Argumentationstheorie stelle ich nachfolgend 

fest, wie der Hersteller seinen Kunden überzeugen kann, und gleichzeitig, dass auch die sprachlich-

stilistischen Mittel als Argumentation eines Textes ausmachen können. 

Die sprachlich-stilistischen Mittel der analysierten Naturkosmetiklabels lassen sich durch die Stilistik als 

fachliche Methode bestimmen. Diese Methode wird ebenso durch die Komparation von Ausdruck und 

Inhalt ein Mittel die Wirkung des Textes auf den Empfänger festzustellen. Die Ergebnisse der Analyse lassen 

sich endlich durch die drei klassischen Appellformen der Rhetorik, Logos, Pathos und Ethos, verdeutlichen, 



indem die Form der sprachlich-stilistischen Mittel als entweder argumentativ, emotionell oder autoritativ 

bestimmt wird. 

Das Ergebnis der Analyse wird schon einleitend im Analyseteil gezeigt, um auch die Relevanz der Analyse 

anfangsweise zu betonen, und somit wird klar, dass das Prinzip der Analyse ein deduktives Prinzip ist. Die 

Methode der Inhaltsanalyse ist die komparative und quantitative Methode, indem ich das Ergebnis des 

Vergleichs einer kleinen Anzahl von Naturkosmetikherstellern als Generalisierung des Verhaltens 

sämtlichen Naturkosmetikhersteller gelten lasse. 

Ich stelle fest, dass die Häufigkeit der angewandten sprachlich-stilistischen Mittel in den deutschen 

Naturkosmetiklabels bei weitem die der dänischen übertrifft, sowohl auf Wort- und Satzebene als auch auf 

stilistischer Ebene. Dafür ist die Abwechslung der stilistischen Mittel der dänischen Labels überwiegend.  

Desweiteren stelle ich fest, dass die Anzahl überzeugender Hersteller 60 % beträgt, sowohl was die 

dänischen und deutschen Hersteller betrifft. Weder die Häufigkeit noch die Abwechslung der angewandten 

sprachlich-stilistischen Mittel kann also als gewinnender Vorteil betrachtet werden. Dazu kommt die 

Feststellung einer überwiegenden argumentativen Argumentationsform, die sowohl die dänischen (in Hohe 

von 54 %) als auch die deutschen Hersteller (in Höhe von 53 %) verwenden. 

Ich beantworte ebenfalls meine anfangsgestellte Frage der Auswirkung vom sprachlichen Ausdruck der 

deutschen Labels, indem ich feststellen kann, dass der Ausdruck gerade in Fällen fehlender (oder 

ausgeprägter emotioneller) Argumentation übertrieben rüberkommt. 

Schließlich folgt eine kurz gefasste perspektivische Erweiterung der Arbeit in Bezug auf eine Analyse eines 

kulturellen Kontexts.  
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1. Indledningsdel  

1.1 Indledning  

Mit valg af naturkosmetik som udgangspunkt for en sproglig-stilistisk analyse grunder i mig egen allergi 

overfor syntetisk fremstillede ingredienser – ikke bare i fødevarer, men netop også i produkter, der påvirker 

kroppen udefra. Jeg har i tidens løb (af)prøvet mange forskellige naturkosmetiske produkter, også mange 

tyske af slagsen, der både kvalitets- og udbudsmæssigt ligger meget langt fremme. Det var netop 

formuleringen i etiketterne på de tyske produkter, der vækkede min sproglige nysgerrighed: Hvorfor er den 

sproglige formulering i de tyske etiketter anderledes end den i de danske? Og hvorfor virker den ofte 

umiddelbart overdrevet på mig?  

Sprog er – ligesom kultur – en krypteret størrelse. Det former vores opfattelse af verden, og bruges til at 

kommunikere med. Forskellige kulturer vil derfor også have forskellige sprogkoder, der kræver den rigtige 

afkodning for at give mening. Denne (korte) konklusion gør det klart, hvorfor den sproglige formulering i 

etiketter på hhv. dansk og tysk naturkosmetik adskiller sig fra hinanden, og dermed også virker forskelligt.  

 Den anderledes sproglige formulering i de tyske etiketter betyder for mig, at tekstens budskab til tider 

mister styrke, fordi jeg føler mig afledt, forstyrret, og selv de mindste forstyrrelser i kommunikationen kan 

betyde, at kommunikationen mislykkes. Da jeg går ud fra, at jeg ikke er den eneste potentielle kunde, der i 

mere eller mindre høj grad føler sådan (det behøver ikke at være bevidst), samt at den enkelte producent 

er interesseret i en så stor omsætning som muligt, må der derfor fokus på kommunikationen.  

En analyse af hvordan den sproglige formulering i de tyske etiketter på naturkosmetik adskiller sig fra den i 

de danske, kan foretages på mange niveauer. Denne opgaves omdrejningspunkt er en analyse af den 

sproglige formulering på et overordnet stilistisk niveau, hvilket vil sige med stilistikken som faglig metode. 

Netop gennem brugen af stil kan den enkelte producent udtrykke sin individualitet, og herved 

(forhåbentligt) stjæle fokus: Stilen, eller de sproglig-stilistiske virkemidler, bliver et værktøj, der kan bruges 

som positive argumenter i en tekst, og dermed være det udslagsgivende element i overbevisningen af 

potentielle kunder. 

 

 

 



Værditilskrivningen af naturkosmetik i Danmark og Tyskland 

                                                                                                      2009 

 

5 

 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af min observation af den sproglige formulering i etiketter på hhv. dansk og tysk 

naturkosmetik har jeg konstateret, at den sproglige formulering i de tyske etiketter adskiller sig fra den i de 

danske, og at den ligeledes har en anderledes virkning. Med udgangspunkt i denne hypotese og mit valg af 

netop de positivt ladede sproglig-stilistiske virkemidler som faglig metode, stiller jeg nu følgende 

spørgsmål:  

Hvilke sproglig-stilistiske virkemidler bruger hhv. danske og tyske producenter af naturkosmetik i 

værditilskrivningen af deres produkter? 

 

1.3 Metode 

1.3.1 Opgavens formål 

Stilistik kan underordnes bindestregslingvistikken anvendt lingvistik, der dels anvendes på forskellige typer 

af sprogbrug, dels er beregnet på at finde praktisk anvendelse (Herslund og Jensen 2003). Med 

udgangspunkt i ovennævnte problemformulering er formålet med min opgave således at bestemme de 

sproglig-stilistiske virkemidler i etiketter på hhv. dansk og tysk naturkosmetik, der i kraft af deres funktion 

som positive argumenter kan bruges som værditilskrivninger. Samtidig skal en analyse af hvilken 

overordnet appel, de enkelte virkemidler har, tydeliggøre deres argumentationsform og tjene som 

overskueligt sammenligningsgrundlag for den formodede forskellighed.  

Opgavens praktiske perspektiv viser sig, idet resultatet af min analyse lægger op til en forbedring af 

kommunikationen mellem eksperter og lægfolk. Samtidig ønsker jeg at vise, at der til stadighed opstår nye 

trends i samfundet, som f.eks. den stigende interesse for naturlige produkter i såvel Danmark som i resten 

af Europa (Denmark is Country of the Year at BioFach 2009, 2008), hvor sprog er involveret, og, som 

Herslund og Jensen (2003) vurderer, vil vinde ved netop at blive belyst ud fra deres sproglige perspektiver. 

 

1.3.2 Teorier, modeller og faglige metoder 

Med udgangspunkt i problemformuleringen har jeg valgt at bruge stilistikken som en slags overordnet 

styrepind både for valget af analysens teoretiske baggrund og for valget af stilistik som faglig metode. 

Stilteori og kommunikationsteori danner den teoretiske grundramme for 1) brugen af stilistik til at 
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kommunikere med, 2) set ud fra en pragmatisk synsvinkel til at opnå virkning med og 3) med definitionen af 

en teksts overordnede talehandling til at opnå en bestemt virkning med, hvilket jo også er 

naturkosmetikproducentens mål. Med Sandigs (2006) kommunikationsmodel ud fra stilens betydning, der 

viser denne i alle dele af kommunikationen, understreger jeg det faktum, at en afsender, der netop har en 

intention med sin kommunikation, må udforme sin tekst på en bestemt måde og med et bestemt indhold. 

For Sandig er intentionen af primær, den stilistiske formulering af sekundær betydning. Hun definerer den 

pragmatiske stilistik som en sproghandling, der dominerer ved hjælp af stilistisk prægede udtryk. Sandigs 

nærmest ekstreme syn på stilistikken gør hendes udsagn til en fordel i de sammenhænge, hvor betydningen 

af netop den eksterne kommunikationssituation skal understreges. 

For at redegøre for sammenhængen mellem tekst, kommunikation og virkning inddrager jeg den 

pragmatiske (handlingsorienterede) stilistik, der bygger på den engelske sprogfilosof J. L. Austins teori om 

sproghandlinger, der er teorien om, at forskellige udtryk har forskellig virkning (Herslund og Jensen, 2003). 

Denne teori er videreudviklet af den amerikanske sprogfilosof John Searle, der samtidig har udvidet Austins 

kategorier for udsagn uden sandhedsværdi ved at opstille fem basale typer af talehandlinger. Både 

sproghandlingsteorien og teorien om talehandlinger skal understøtte brugen af den pragmatiske stilistik 

som faglig metode. 

Ligeledes skal de to komponenter i den retoriske argumentationsteori (den saglige argumentation og den 

følelsesorienterede argumentation) set ud fra ønsket om virkning overordnet svare på, hvordan 

producenten opnår sin modtagers tilslutning. Således bruger jeg det argumentatoriske aspekt af retorikken 

til 1) med udgangspunkt i Sowinski (1991) at afklare forholdet mellem stilistik og retorik, og 2) med 

udgangspunkt i Jørgensen og Onsbergs (2001) grundmodel for argumentationsanalyse – der bygger på den 

engelske filosof og logiker Stephen Toulmins argumentmodel – som belæg for påstanden om, at også de 

sproglig-stilistiske virkemidler kan fungere som argumentation i en tekst, hvilket yderligere skal understøtte 

brugen af stilistik som faglig metode. Til at samle og understøtte resultaterne af den sproglig-stilistiske 

analyse tager jeg udgangspunkt i den græske filosof Aristoteles teori om, at der findes tre former for 

overbevisning, der nærmere kommer til udtryk gennem appelformerne logos, patos og etos, idet jeg 

definerer de sproglig-stilistiske virkemidler som værende af enten overvejende argumenterende, emotionel 

eller autoritær karakter. 

Stilistikken som faglig metode bruger jeg til at bestemme de analyserede teksters stilistiske virkemidler, 

samt sammenholde udtryk og indhold for at finde en forklaring på tekstens effekt på modtager. Dette sker 

ud fra Jørgensens (1996) definition af stilistiske virkemidler som form, ordforråd, syntaks, troper og figurer. 

– Jørgensen betragter ligeledes en teksts genre og komposition samt betydning og budskab som elementer 
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i den stilistiske analyse, hvorfor jeg har valgt at præsentere og definere opgavens primære empiri med 

udgangspunkt i disse begreber og ved hjælp af marketingteori ifølge Kotler, Armstrong, Saunders og Wongs 

(2003) ”Grundlagen des Marketing”. Jørgensen er tilhænger af det afbalancerede forhold mellem stilistik og 

pragmatik, idet han mener, at stilistikken ikke kan klare sig uden pragmatikken, men at denne heller ikke 

må stjæle fokus fra den stilistiske analyse. Jørgensens Stilistik kan ses som en ”opdatering” af Albecks 

(1996) Dansk Stilistik (første udgave fra 1939), som han definerer som grundbogen i dansk stilistik. Herslund 

og Jensens (2003) opstilling af krav for den videnskabelige beskrivelse af en genstand eller et forhold 

understreger nødvendigheden af at inddrage (i hvert fald størstedelen) af disse virkemidler. For at 

understøtte min egen definition af hvilke sproglig-stilistiske virkemidler, der kan betragtes som positivt 

ladede, inddrager jeg slutteligt Eroms (2008) teori om, hvordan man teoretisk og metodisk kan definere, 

hvilke sproglig-stilistiske virkemidler, der kan betegnes som værditilskrivninger. 

Ovennævnte teori og stilistikken som faglig metode danner tilsammen grundrammen for min analyse med 

den overordnede vinkel stilistik, og nærmere en afsenders ønske om at opnå sin modtagers tilslutning 

(tekstens formål). Da jeg i henhold til ovennævnte hypotese allerede har en idé om resultatet af analysen, 

benytter jeg mig her af den deduktive metode som dispositionsprincip, hvilket i praksis vil sige, at jeg 

starter analysen med at præsentere selve resultatet. Fordelen ved netop denne fremgangsmåde er, at 

analysens relevans allerede indledningsvist gøres klar. Resultatet er en optælling af de positivt ladede 

sproglig-stilistiske virkemidler, der vises i skemaform. Uden en sådan optælling vil en sammenligning i 

henhold til problemformuleringen ikke være mulig, og det bliver derved klart, at min analyse er en 

kvantitativ analyse. Hertil kommer stilistikken som faglig metode, nærmere som analyseredskab, og 

komparation i form af den sammenlignende analyse, der ligeledes vises i skemaform.  

 

1.3.3 Den primære empiri  

Den primære empiri udgør i alt 23 etiketter fra fem forskellige danske naturkosmetikproducenter, og 48 

etiketter fra syv forskellige tyske naturkosmetikproducenter. Det samlede materiale findes i bilag 6 og 7, 

siderne 86 og 100. Hvordan og ud fra hvilke kriterier empirien er udvalgt, behandles i afsnit 3.3 om 

etablering af korpus. Som nævnt ovenfor betragter Jørgensen (1996) også en teksts genre og komposition 

samt betydning og budskab som stilistiske virkemidler, hvorfor jeg har valgt at præsentere og definere 

opgavens primære empiri med udgangspunkt i netop disse begreber. Herefter analyseres materialet, også i 

henhold til Jørgensens definitioner, efter et deduktivt dispositionsprincip samt den komparative og 

kvantitative metode. Den primære empiri har således en repræsentativ status i opgaven. Resultatet af 
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analysen sammenlignes ud fra Jørgensen og Onsbergs (2001) fortolkning af retorikkens tre klassiske 

appelformer. 

 

1.3.4 Opgavens fremgangsmåde og opbygning 

Anden del af opgaven udgør opgavens teoridel. Med udgangspunkt i de analyserede teksters formål, 

nemlig afsenders ønske om at opnå sin modtagers tilslutning, har jeg ud fra spørgsmålene om 1) hvordan 

producenten opnår virkning, og 2) hvordan han opnår en bestemt virkning, opstillet følgende 

dispositionsprincip for teoriafsnittene: 

 

- Kommunikation gennem sprog =>  

- Sprog som argumentation => 

- Argumentation ved hjælp af sproglig formulering (stilistik) 

 

Som nævnt i afsnit 1.3.2 har jeg valgt at bruge stilistikken som en slags overordnet styrepind både for valget 

af teorien og af stilistik som faglig metode. Kommunikationsafsnittet bygger på teorien om stilteori som 

udgangspunkt for intention og virkning, afsnittet om argumentation på teorien om sprog som 

argumentation. Begge afsnit danner grundramme for og støtter brugen af stilistik som faglig metode. Under 

stilistikken som faglig metode uddyber jeg med hvad og hvordan analysematerialet vil blive kategoriseret 

og analyseret, samt diskuterer, hvordan man teoretisk og metodisk kan definere, hvilke sproglig-stilistiske 

virkemidler, der kan betegnes som værditilskrivninger. I opgavens tredje del præsenterer jeg med 

udgangspunkt i Jørgensens (1996) definition af de stilistiske virkemidler samt ved hjælp af Kotler, 

Armstrong, Saunders og Wong (2003) etiketten som hhv. tekst (genre og komposition) og reklame 

(betydning og budskab). Det er samtidig i denne del af opgaven, at jeg i forbindelse med etableringen af 

korpus svarer på, hvordan materialet er udvalgt, hvilke kriterier, der har været gældende for udvælgelsen, 

samt teoretiske overvejelser i forbindelse med formuleringen af den hhv. danske og tyske forespørgsel. Den 

fjerde del er opgavens analysedel. Efter at have præsenteret resultatet af min analyse i skemaform, 

sammenligner jeg, ligeledes i skemaform, hvilke forskellige, der rent faktisk er tale om. Herefter 

præsenterer og uddyber jeg de sproglig-stilistiske virkemidler, der har vist sig i analysen, hvilket jeg 

understøtter med citater og eksempler fra korpus. En sammenligning af ud fra definitionen af de 
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overordnede appelformer vises afslutningsvis i skema 3. Opgavens femte del indeholder opgavens 

konklusion. 

 Opgavens bilagsdel indledes med en bilagsoversigt. Bilagene 1-3 dokumenterer antallet og typen af 

naturkosmetikproducenter i Danmark og Tyskland og knytter herved an til afgrænsningen i min opgave; 

bilag 4 og 5 udgør selve forespørgslerne til hhv. de danske og tyske producenter; bilag 6 og 7 knytter an til 

analysen, idet jeg her viser opgavens primære empiri i scannet, men dog ellers ubearbejdet form.  

 

1.4 Afgrænsning 

Med udgangspunkt i min hypotese, er kun etiketter fra producenter, der lever op til det enkelte lands 

definition af naturkosmetik, medtaget i analysen, og nærmere etiketter udelukkende på 

kropsplejeprodukter til udvortes brug. Samtidig er etiketter på produkter, der kun kan erhverves i 

forbindelse med klinikbehandlinger eller tilsvarende, fravalgt, idet en rekonstruktion af korpus skal være 

mulig uden finansielle udlæg.  

Da denne opgaves som nævnt har et sprogligt fokus, afgrænses den primære empiri yderligere i 

kommunikationsform, idet jeg ikke analyserer den grafiske kommunikation (herunder billeder, farver, osv.). 

Det er dog vigtigt at understrege, at begge kommunikationsformer virker sammen, altså at etiketten 

påvirker modtager som en samlet enhed. 

Betingelserne for udvælgelse af netop denne opgaves analysemateriale kan ændre sig fra dag til dag 

(ændring i definitioner/lovgivning, produktionsophør, nye sproglige formuleringer), og det er derfor vigtigt 

at afgrænse den primære empiri i tid. Denne opgaves primære empiri blev indsamlet i perioden 10.11.2008 

– 18.12.2008. 

Da jeg tilslutter mig den pragmatiske tilgang til stilistikken som den overordnede stilistiske tilgang, 

afgrænser jeg mig samtidig fra de øvrige tilgange, der findes. Den pragmatiske stilistik er netop den stilistik, 

der har fokus på intention og handling, hvorfor det også er teorien om stilistik som pragmatisk fungerende 

værktøj, der i denne opgave er den mest logiske teori at tilslutte sig.   

Og endeligt, da min analyse ikke er en analyse af selve argumentet, men derimod en stilistisk analyse med 

sammenligning af den overordnede appel i teksten, skal præsentationen og korte uddybning af den saglige 

argumentationsteori, og herunder argumentets opbygning, i afsnit 2.2.1.1 derfor ikke lægge op til en 
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argumentationsanalyse, men derimod demonstrere, hvordan et argument rent faktisk fungerer, idet 

genkendelsen af et argument er den første forudsætning for at kunne karakterisere et sådant som positivt.  

 

1.5 Begrebsdefinitioner 

Min problemformulering indeholder tre centrale og faglige begreber, nemlig sproglig-stilistiske virkemidler, 

naturkosmetik og værditilskrivninger.  

I afsnit 1.3.1 understregede jeg, at de sproglig-stilistiske virkemidler netop i kraft af deres funktion som 

positive argumenter kan bruges som værditilskrivninger i en given tekst. Overordnet kan de sproglig-

stilistiske virkemidler altså defineres som de midler i en tekst, der har en virkning på modtager. I henhold til 

opgavens problemformulering indsnævrer jeg denne definition til de virkemidler, der har en positiv virkning 

på modtager. En konkret benævnelse af, hvilke virkemidler, der har en sådan positiv virkning, følger i 

analysen fra afsnit 4.1. 

På et helt overordnet plan er naturkosmetik, og dermed også definitionen heraf, underlagt EU-lovgivningen 

for kosmetiske produkter (EF, 1976), og både i Danmark og i Tyskland er naturkosmetik yderligere 

underlagt det enkelte medlemslands lovgivning for almindelig kosmetisk i hhv. Kosmetikbekendtgørelsen 

(Miljøministeriet, 2006) og Verordnung über kosmetische Mittel (KosmetikVO) (Bundesministerium der 

Justiz, 2008). Der findes altså hverken i Danmark eller Tyskland en speciel lovgivning for naturkosmetik, 

hvorfor denne heller ikke er officielt defineret.  

Både internationale interesseorganisationer som NaTrue1 og COSMOS-standard2 samt den tyske 

brancheforening BDIH3 har skabt deres egne definitioner for naturkosmetik samt målsætninger for det 

naturkosmetiske marked. Sådanne organisationer samt forening er med deres ”blåstempling” af et givent 

produkt med til at skabe gennemsigtighed på markedet. I Danmark findes der i modsætning til Tyskland 

ingen brancheforening for producenter af naturkosmetik og dermed heller ingen officiel definition heraf.  

På baggrund af ovenstående går jeg i udvælgelsen af de tyske producenter ud fra BDIHs bekendtgørelse for 

kontrolleret naturkosmetik (BDIH (2), 2008). En komplet gengivelse af denne lange og detaljerede definition 

                                                           
1
 International Interest Grouping of Natural & Organic Cosmetics (NaTrue, 2008).  

2
 Cosmetics organic and natural standard. Udviklet af European cosmetic standards working group, som består af 

italienske ICEA, tyske BDIH, belgiske Bioforum, franske Cosmebio/Ecocert og engelske Soil Association (Cosmetic 

organic standard, 2008). 
3
 Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, 

Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel (BDIH (3), 2008). 
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er for selve udvælgelsen ikke relevant, idet der allerede føres kontrol med, om BDIHs medlemmer lever op 

til bekendtgørelsen. Overordnet kan dog nævnes kravet om, at der i fremstillingen af naturkosmetik så vidt 

muligt skal anvendes økologiske eller vildt dyrkede planter, at der i bekendtgørelsen ikke findes nogen faste 

minimumskrav til indholdet af økologiske ingredienser, samt at syntetiske parfumestoffer ikke er tilladte 

(Informationscenter for miljø og sundhed, 2008). På baggrund af en meget uklar og forvirrende indsnævring 

af begrebet naturkosmetik i Danmark, udvælger jeg de danske producenter, hvis produkter i detailhandelen 

fremstår som ”naturlige”, og som derfor må forventes at opfattes som naturkosmetik af den almindelige 

forbruger.  

I afsnit 1.3.1 skrev jeg, at formålet med min opgave er at bestemme de sproglig-stilistiske virkemidler i 

etiketter på hhv. dansk og tysk naturkosmetik, der i kraft af deres funktion som positive argumenter kan 

bruges som værditilskrivninger (til tider også kaldet positivt ladede sproglig-stilistiske virkemidler). En 

definition af hvad der kan fungere som en værditilskrivning i en tekst, er dog ikke så ligetil: Hvem skal eller 

kan afgøre, hvad der virker positivt, og hvad der ikke gør? Denne problemstilling diskuteres i afsnit 2.3.3 om 

de stilistiske virkemidler som værditilskrivninger. Indledningsvist vil jeg derfor helt overordnet definere 

værditilskrivningerne som ”det, der i en tekst fremkalder noget positivt hos modtager”.  
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2. Teori 

Afsnit 2.1. om stilistik og kommunikation indledes med en definition af litterær stil og stilistik, hvorefter jeg 

definerer og introducerer den kommunikative samt den pragmatiske stilteori (afsnit 2.1.1). Herefter følger 

en kort uddybning af den kommunikative stilistik (afsnit 2.1.1.1), som jeg mener, danner grundramme for 

forståelsen af den pragmatiske, samt den kommunikative stilistiks sammenhæng med den stilrelaterede 

kommunikationsmodel ifølge Sandig (2006). I afsnit 2.1.1.2 uddybes den pragmatiske stilistik, da det netop 

er teorien om stilistik som pragmatisk fungerende værktøj, jeg med denne opgaves formål for øje må 

tilslutte mig. Uddybningen af den pragmatiske stilistik fører mig tilbage til J. L. Austins teori om 

sproghandlinger, ud fra hvilken jeg bestemmer den pragmatiske stilistiks betydning for talehandlingen. 

Herefter følger en diskussion af samspillet (eller mangel på samme) mellem pragmatik og stilistik, og 

hvordan man i den pragmatisk orienterede sproglig-stilistiske analyse kan undgå overfortolkning. Afsnittet 

om stilstik og kommunikation sammenfattes i afsnit 2.1.1.3. 

I afsnit 2.2 om stilistik og argumentation definerer jeg begrebet argumentation og præsenterer samtidig 

argumentationens formål, herunder den specialiserede argumentation overfor den almindelige. 

Efterfølgende viser jeg ved hjælp af Sowinski (1991) den historiske, komplementerende og konkurrerende 

sammenhæng mellem stilistik og retorik, der begrunder min definition af argumentationsteorien som 

belæg for påstanden om, at de sproglig-stilistiske virkemidler kan fungere som argumentation i en tekst 

(afsnit 2.2.1). I afsnit 2.2.1.1 præsenterer og uddyber jeg de to komponenter i den retoriske 

argumentationsteori: Den saglige argumentation og den følelsesorienterede argumentation. Det er 

Aristoteles systematisering af netop disse to komponenter i de tre appelformer logos, patos og etos, der 

skal fungere som overordnet sammenligningsgrundlag i analysen. En uddybning af, hvordan appelformerne 

kan fungere som sammenligningsgrundlag, samt af appelformernes argumenterende egenskaber, følger i 

afsnit 2.2.1.2. Også afsnittet om stilistik og argumentation sammenfattes (afsnit 2.2.1.3). 

I afsnit 2.3 om stilistik som faglig metode uddyber jeg, hvad det vil sige at bruge stilistikken som faglig 

metode. Jeg diskuterer herefter de faldgrupper, der er forbundet ved brugen af stilistik som faglig metode, 

og hvordan man teoretisk og metodisk kan søge at undgå dem. I afsnit 2.3.1 definerer jeg nærmere, hvilken 

tilgang til stilistik etiketterne i mit korpus hører under, der samtidig understreger etikettens formål som 

tekst. Følgelig præsenterer jeg kort de, ifølge Jørgensen (1996), resterende fire tilgange til stilistik. Afsnit 

2.3.2 indeholder en definition af, hvad der i den stilistiske tekstanalyse kan betragtes som stilistiske 

virkemidler, samt hvilket niveau, de befinder sig på. Herefter opstiller jeg ved hjælp af Herslund og Jensen 

(2003) kravene for den videnskabelige beskrivelse af en genstand eller et forhold (i dette tilfælde sproget), 
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og slår samtidig fast, hvordan man ved hjælp af hvilke stilistiske virkemidler kan leve op hertil. Endeligt 

diskuterer jeg i afsnit 2.3.3, hvordan man teoretisk og metodisk kan definere hvilke sproglig-stilistiske 

virkemidler, der kan betegnes som værditilskrivninger, og slår samtidig fast, hvilken fremgangsmåde for 

analysen, jeg selv vælger. Sammenfatning følger i 2.3.4. 

 

2.1. Stilistik og kommunikation 

Placeret i en sprogvidenskabelig ramme er stil en deldisciplin i tekstlingvistikken og derfor blot ét niveau i 

sproget. Albeck (1996) definerer litterær stil som tekstens form, sprog og opbygning. Den ligeledes 

videnskabelige disciplin stilistik (i afsnit 1.3.1 nærmere underordnet den anvendte lingvistik) som studiet af 

litterær stil: 

 

”Stilistik er Læren om Stil. Litterær Stil er den Form, hvori et litterært Værk fremtræder, dets 

Sprogkunst og tekniske Opbygning. Man kan bestemme et litterært Kunstværks Stil, ganske 

som man bestemmer en Skulpturs, et Maleris, et Bygningsværks Stil.” (Albeck, 1996, s. 9) 

 

Jørgensen (1996) definerer med lidt andre ord tekstens stil som dens hvordan i modsætning til dens hvad, 

som er nærmest indholdet, og det er netop i forbindelse med afklaringen af dette hvordan, at stilistikken 

kommer på banen: Stilistik bidrager som et led i en sproglig analyse af tekster med begreber og værktøjer, 

der kan redegøre for teksters virkning (Jørgensen), og det er netop denne virkning, der er udgangspunktet 

for analysen i denne opgave.  

 

2.1.1 Stilteori som udgangspunkt for intention og virkning 

For at redegøre for en teksts virkning må man dog tage kommunikationssituationen, den såkaldte 

teksteksterne relation (Sandig, 2006), i betragtning. En tekst kan således ikke have virkning på noget, hvis 

den ikke relaterer til noget uden for teksten selv. Denne opfattelse passer til de kommunikative og 

pragmatiske stilteorier, som har fokus på tekstens intention og virkning gennem stilistiske formuleringer. 

Stilteorierne har det tilfælles, at de begge orienterer sig mod den samlede kommunikationssituation (se 
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model i afsnit 2.1.1.1), eller i det mindste mod afsender-modtager forholdet, og derved arbejder udover 

blot at konstatere særlige stiltræk i en given tekst (Sowinski, 1991). 

 

2.1.1.1 Den kommunikative stilistik 

Sowinski (1991) sammenfatter under den kommunikative stilistik de stilopfattelser og -analyser, der ikke 

kan forklares uden hensyntagen til den mellemmenneskelige kommunikationsproces, og som derfor må 

beskæftige sig med stilens kommunikative faktorer. Jeg tolker hans sammenfatning således, at der, hvis 

man ønsker det, altid er grundlag for at udvide den sproglig-stilistiske tekstanalyse til en analyse af tekstens 

funktion i kommunikationssituationen. Dette understøttes af Spillners (1974) beskrivelse af stils fodfæste i 

kommunikation som et samtidigt resultat af det, som afsender – ud fra et sprogsystems konkurrerende 

muligheder – udvælger, og af modtagers følgende rekonstruering, hvilket samtidig svarer til Sowinskis to 

kategorier inden for samme emne: Afsenders bevidsthed ved forfattelsen af en tekst og modtagers 

opmærksomhed i afkodningen af teksten. Sagt med andre ord: Der foregår altid en form for stilistisk 

kommunikation, og der er derfor altid grundlag for at foretage en sproglig-stilistisk 

kommunikationsanalyse. Fremgangsmåden for sproglig-stilistisk kommunikation sammenligner Sowinski 

med den i en almindelig kommunikationsmodel, dog i en udgave, der udover komponenterne afsender, 

modtager, tekst, kode og kanal indeholder kommunikationssituationen og -intentionen og -strategi.  Med 

Sandigs (2006) kommunikationsmodel, der viser stilens betydning i alle dele af kommunikationen, bliver det 

yderligere klart, at en afsender, der netop har en intention med sin kommunikation, må udforme sin tekst 

på en bestemt måde og med et bestemt indhold (se næste side): 
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Model 1: Kommunikationsmodel ud fra stilens betydning, Sandig (2006), side 18. 

 

Modellen viser, at alle mulige elementer i kommunikation kan gøres relevant ved hjælp af stil. Disse 

elementer kan have indvirkning på stilen, ligesom stilen kan have indvirkning på de enkelte dele. Et 

budskab kan udformes under hensyntagen til normerne indenfor en bestemt (del)kultur, eller netop afvige 

herfra, og dermed formidle individualitet og/ eller originalitet. Hvordan modtager afkoder budskabet 

afhænger af den kommunikative kompetence, stilistisk viden og modtagers kulturelle tilhørsforhold. Den 

historiske ramme, der, sammen med den kulturelle ramme, danner den yderste ramme i modellen, skal 

vise, at stil forandrer sig med tiden og i takt med samfundet og er udtryk for det, der er oppe i tiden 

(Sandig). 
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2.1.1.2 Den pragmatiske stilistik 

Med Sandigs (2006) ovenfor viste kommunikationsmodel har vi bevæget os endeligt over i den pragmatiske 

stilistik. Den pragmatiske stilteori kan ses som en videreudvikling af den kommunikative stilteori, idet den 

orienterer og verificerer sine metoder og analyser mod virkelige eller i det mindste mulige tekster i 

kommunikation mellem mennesker, hvorved alle tekster tilordnes intention og virkning (Sowinski, 1991). 

Som indledningsvist nævnt under teorien i afsnit 1.3.2 bygger den pragmatiske stilteori på den engelske 

sprogfilosof J. L. Austins (1911-1960) teori om sproghandlinger – teorien om, at forskellige udtryk har 

forskellig virkning. I følge denne teori udfører vi tre forskellige sproghandlinger: Lokution, illokution og 

perlokution. Lokution betegner selve handlingen at sige noget, illokution betegner hensigten, intentionen 

med det vi siger, og perlokution betegner en handling, der – intenderet eller ej – fremkalder en virkning hos 

modtager (Herslund og Jensen 2003). Den amerikanske sprogfilosof John Searle (født 1932) har 

videreudviklet Austins teori ved at se bort fra perlokutionen (der rent sprogligt er svær at studere) og til 

gengæld delt illokutionen op i to sproghandlinger: Den refererende sproghandling, hvormed man udpeger 

det, man taler om, og den prædikative sproghandling, hvormed man siger noget om det, man taler om 

(Herslund og Jensen). Også Austins kategorier for udsagn uden sandhedsværdi har Searle udvidet, idet han 

opstiller fem basale typer af talehandlinger: Den fremsættende type; den dirigerende type; den 

forpligtende type; den type, hvormed den talende udtrykker en psykisk tilstand; den erklærende type 

(Herslund og Jensen). Det er netop ved brugen af den dirigerende type, også kaldet direktiver, at afsender 

forsøger at få modtager til at gøre noget, hvorfor denne talehandling også kan defineres som den 

overordnede talehandling for etiketterne i mit korpus. Herslund og Jensen (2003) understreger, at en 

ytrings talehandlingsværdi, eller illokutionære værdi, netop bestemmes ved at fastlægge, hvordan en 

bestemt ytring skal tælle, altså intentionen med kommunikationen. På baggrund heraf kan jeg definere den 

pragmatiske stilistik – der, som tidligere nævnt, tilordner alle tekster intention og virkning – som den teori, 

der realiserer talehandlingen, hvilket understøtter brugen af den som faglig metode (se afsnit 2.1.3)  

Som nævnt ovenfor kan den pragmatiske stilteori ses som en videreudvikling af den kommunikative 

stilteori og det er nødvendigt at tage pragmatikken i betragtning, når man ønsker at redegøre for 

sammenhængen mellem tekst, kommunikation og virkning. Dog skal dog nævnes, at der er mange og delte 

meninger om sammenspillet (eller mangel på samme) mellem stilistikken og pragmatikken og i hvor høj 

grad pragmatikken må eller skal indvirke på de enkelte dele af den stilistiske analyse: Jørgensen (1996) 

hævder, at den sproglig-stilistiske analyse af tekster er blevet trængt tilbage til en sekundær rolle. Han 

indrømmer, at pragmatikken har været og er nødvendig for netop at redegøre for sammenhængen mellem 

tekst og kommunikation i et moderne samfund, men konkluderer, at kommunikationens mål har skygget 
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for de midler, den betjener sig af. Sandig (2006) har til gengæld fuldt fokus på den af talehandlinger 

dominerede pragmatiske stilistik, hvor intentionen er det primære, den stilistiske formulering det 

sekundære element. I forbindelse hermed gør Sowinski (1991) opmærksom på, at der kan opstå en ond 

cirkel mellem formulering og definition af handlingens art, idet denne først defineres ud fra den sproglige 

formulering, hvorefter den sproglige formulering bruges som bevis for hhv. handlingens art og dennes stils 

pragmatiske funktion. Han understreger, at det derfor er nødvendigt først at definere handlingen ud fra 

konteksten, for derved at kunne definere talehandlingen mere entydigt. Jeg tolker dette således, at man 

bedre kan bevare overblikket, og dermed har større chancer for at undgå misfortolkning, hvis man allerede 

forud for en analyse af en given sproglig formulering er klar over, hvilken funktion, der er den overordnet 

intenderede.  

Den pragmatiske tilgang til stilistikken er en overordnet tilgang, der således har fokus på intention og 

handling. Som tidligere nævnt er det teorien om stilistik som pragmatisk fungerende værktøj, der i denne 

opgave er den mest logiske teori at tilslutte sig, da mit korpus udelukkende består af tekster tilhørende 

tekstgenren REKLAME, gennem hvilken afsender ønsker at påvirke sin modtager. Netop inden for denne 

genre er en markeret brug af stilistiske virkemidler nødvendig (da en producent jo ønsker fokus på netop 

sine produkter frem for konkurrentens), hvorfor særligt fokus på tekstens hvordan er interessant. 

Jørgensen (1996) understreger, at stilistikkens mulighed ligger i at demonstrere, at tekstens mening (hvad) 

ikke kan løsrives fra dens stil (hvordan), som den ned til mindste detalje er afhængig af. Stilen relativerer 

indholdet, der omvendt derfor altid er relativt, og metoden for præcisering af indholdet må ske ved en 

bestemmelse af dettes udtryk.  

 

2.1.1.3 Sammenfatning 

Stilteori og kommunikationsteori danner tilsammen en teoretisk baggrund for brugen af stilistik til at 

kommunikere med, set ud fra en pragmatisk synsvinkel til at opnå virkning, og med definitionen af en teksts 

overordnede talehandling til at opnå en bestemt virkning. Stilistikken er ikke længere blot en beskrivende 

videnskabelig disciplin, men et teoretisk udgangspunkt for at kommunikere, for at opnå virkning.  Det er 

netop denne virkning en producent må søge at opnå, nemlig i form af den købende kunde. Det er altså 

klart, at stilistik kan bruges som kommunikationsredskab, men med hvilken form for kommunikation kan 

producenten opnå handling? 
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2.2 Stilistik og argumentation 

Ottmers (1996) definerer argumentation som en mere eller mindre kompleks talehandling, der skal 

overbevise en given modtager. Argumentation udgør dog kun en del af alle talehandlinger, som også 

omfatter ikke-argumenterende former, som f.eks. fortællinger og beskrivelser. Jørgensen og Onsberg 

(2001) definerer nærmere retorisk argumentation som kommunikation, hvor afsender søger at vinde 

modtagers tilslutning til et begrundet synspunkt: Argumentation er ræsonnementer, hvor der indgår 

mindst to informationer, hvoraf den ene begrunder den anden; forudsætningen for al argumentation er 

tvivl, og det er argumentationens formål at overvinde denne tvivl. Man argumenterer for at finde svar, også 

når man søger at vinde andre for sit synspunkt, hvilket Jørgensen og Onsberg tolker som det, at afsender 

anerkender modtagers frihed til at tilslutte sig eller ej, og betragter dermed argumentation som en 

dialogisk proces. 

Enhver afsender må altså argumentere for at opnå sin modtagers tilslutning, og således må også en 

producent benytte sig af argumentation, når han søger at overbevise potentielle kunder til at købe netop 

sit produkt. Kommunikation ved hjælp af reklame hører under den specialiserede argumentation, der kort 

sagt betyder, at enkelte fag og erhverv har hver deres typiske argumentationstræk (Jørgensen og Onsberg, 

2001), eller, ifølge min egen fortolkning, som kommunikationsprincipper. Den specialiserede 

argumentation står overfor den almindelige argumentation, der typisk henvender sig til en modtager i det 

offentlige rum i f.eks. politiske debatter, sundhedskampagner og debatindlæg i aviser. At en tekst må 

forstås og vurderes i sin kommunikationssituation forbinder Jørgensen og Onsberg med retorikkens 

pragmatiske grundprincip. 

 

2.2.1 Stilistik og retorik: To forskellige discipliner 

Teorien om, at argumentation altid er forankret i en kommunikationssituation og betinget af afsenders 

ønske om at vinde sin modtagers tilslutning, stammer som ovenfor antydet fra retorikken. Retorik kan kort 

defineres som læren om hensigtsmæssig fremstilling i tale og skrift, og rummer flere forskellige discipliner 

(blandt andre læren om at fremskaffe og ordne stof), hvor argumentationslæren er en af dem (Jørgensen 

og Onsberg, 2001). Til sammenligning vil jeg her gentage Albecks (1996) definition af stilistikken som 

studiet af litterær stil (tekstens form, sprog og opbygning) og Jørgensens (1996) definition af tekstens stil 

som dens hvordan i modsætning til dens hvad. Allerede her bliver det klart, at definitionen af stilistik kan 

underordnes den af retorikken.                    
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Sowinski (1991) afklarer forholdet mellem stilistik og retorik som både historisk, komplementerende og 

konkurrerende: Historisk set bygger stilistikken på retorikkens opfattelse af stil som sprogets, eller talens, 

udsmykning. I retorikken er stilen nærmere en sekundær disciplin, selve talens formål den primære. Med 

tiden har stilistikken dog udviklet sig til en selvstændig, og ifølge Sowinski, nærmest overordnet disciplin, da 

det blev klart, at også stilen i sig selv har funktion. (I sine overskrifter definerer Sowinski dog alligevel 

stilistik og retorik som nabodiscipliner.) Ottmers (1996) går et skridt videre og definerer stilteorien som den 

egentlige kerne i retorikken.        

Stilistikken har ikke blot sine rødder i retorikken, men bygger også indholdsmæssigt på erkendelser og 

metoder fra den traditionelle retorik. Således er retorikkens pragmatiske aspekt blevet overført til 

stilistikken, og retorisk-stilistiske fremgangsmåder, som f.eks. mange af de retoriske figurer og troper, til 

den stilistiske analyse (Sowinski, 1991). Selvom retorikken komplementerer stilistikken på mange måder, er 

der dog stadig tale om to forskellige discipliner, der til stadighed også vægtes forskelligt, og kan bruges på 

forskellige arbejdsområder. Sowinski understreger, at disciplinerne ikke bør udelukke hinanden, men netop 

bruge dette konkurrerende forhold til at blive mere effektive.  

Selvom ovenstående afklaring af forholdet mellem stilistik og retorik langt fra er udtømmende, danner den 

et overblik over retorikkens betydning for – i hvert fald en del af – stilistikken i dag. Især på baggrund af det 

komplementerende forhold kan jeg konkludere, at ikke kun retorikkens stilistiske men også 

argumenterende aspekt (der netop hører under det pragmatiske aspekt med den tidligere nævnte teori om 

intention og virkning) har haft indflydelse på stilistikken. Denne indflydelse betyder, at jeg kan definere 

retorikkens argumentationsteori som belæg for påstanden om, at også de sproglig-stilistiske virkemidler 

kan fungere som argumentation i en tekst, hvilket igen understøtter brugen af stilistik som faglig metode i 

den senere analyse.  

 

2.2.1.1 De to komponenter i den retoriske argumentationsteori 

Selvom der i denne opgave ikke er tale om en egentlig argumentationsanalyse, har jeg i det følgende valgt 

at præsentere og kort uddybe de to komponenter i den retoriske argumentationsteori, den saglige 

argumentation og den følelsesorienterede argumentation (Ottmers, 1996). Som indledningsvist nævnt, er 

det Aristoteles systematisering af disse to komponenter i de tre appelformer logos, patos og etos 

(definition og uddybning i afsnit 2.2.1.2), der skal fungere som overordnet sammenligningsgrundlag i den 

senere analyse.  
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Den saglige argumentation  

Når man taler om argumentation generelt, er det for det meste måden at argumentere på, der menes, 

nemlig den saglige argumentation, hvis formål er at løse konflikter i tale og modtale med saglig 

overbevisning (Ottmers, 1996). Eller, som beskrevet ovenfor, at overvinde den tvivl, der er forudsat for al 

argumentation (Jørgensen og Onsberg, 2001). Ottmers (1996) konkluderer, at alle 

argumentationssituationer bygger på en grundmodel, som alle argumentationer i sidste ende lader sig føre 

tilbage til. Han skelner samtidig mellem argumentationens makrostruktur, den overordnede 

argumentationssituation, på den ene side, og argumentationens mikrostruktur, selve argumentets 

opbygning, på den anden. En overskuelig fremstilling af argumentets opbygning finder man hos Jørgensen 

og Onsberg (2001), der bygger deres argumentationsanalyse på den engelske filosof og logiker Stephen 

Toulmins argumentmodel, der netop skildrer selve strukturenhederne: Et argument, dets enkelte 

bestanddele og relationerne imellem dem. Analysemodellen består af seks elementer, tre faste 

(obligatoriske) elementer og tre frie (fakultative, dvs. forekommer ofte men ikke altid) elementer. Jeg vil 

her kun nævne de tre faste, som Jørgensen og Onsberg efter deres definition opstiller i en grundmodel, da 

det her blot skal demonstreres, hvordan et argument rent faktisk fungerer, idet det, som nævnt i afsnit 1.4, 

netop er genkendelsen af et argument, der er den første forudsætning for at kunne karakterisere et sådant 

som positivt: 

 

Belæg                                         Påstand 

 

                      

                       Hjemmel 

  

Model 2: Grundmodel for argumentationsanalyse, Jørgensen og Onsberg (2001), side 13. 

 

De tre faste elementer er som ovenfor vist påstand, belæg og hjemmel. Elementerne kan findes ved at stille 

følgende spørgsmål:  
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- Påstanden: Hvad vil afsender have modtagers tilslutning til? 

- Belægget: Hvad bygger afsender påstanden på? 

- Hjemlen: Hvordan kommer man fra belæg til påstand? 

 

Påstanden er altså det synspunkt om et eller andet, som afsender søger at få modtagers tilslutning til. 

Samtidig er det påstanden, der sætter selve argumentet i gang, da det er den, der skal slås fast eller 

retfærdiggøres ved hjælp af de to andre, hvorfor den også er det overordnede element i argumentet. 

Belægget er den information eller det grundlag, som afsender bruger som støtte for påstanden, og dets 

indhold skal umiddelbart være mere acceptabelt for modtageren end indholdet af påstanden. Hjemlen 

forbinder belægget og påstanden med hinanden, og gør, at modtager kan acceptere påstanden på 

baggrund af belægget (Jørgensen og Onsberg, 2001). 

Påstanden, belægget og hjemlen bestemmes ud fra deres funktion i interaktionen mellem afsender og 

modtager, hvorfor argumentanalysen, ligesom den stilistiske analyse, kræver, at man sætter sig ind i 

tekstens oprindelige situation: Argumentanalysen er altid en rekonstruktion, der bygger på en fortolkning 

ud fra konteksten, hvorfor man altid må spørge om ens tolkning af teksten stemmer overens med hhv. 

afsenders intention og modtagers reception. Modellen kan være med til at fremme forståelsen for 

afsenders argumentation, være en hjælp i kritikken af argumenter samt bruges under forberedelsen af en 

argumentation eller modargumentation (Jørgensen og Onsberg). 

 

Den følelsesorienterede argumentation 

Aristoteles (384 f.Kr. – 322 f.Kr.) så den saglige argumentation som kernen i den retoriske 

argumentationsteori, men var samtidig bevidst om, at den ikke var nok til at overbevise i alle 

kommunikationssituationer: Også strategier, der skulle tale til menneskets følelser, måtte i fokus. For 

Aristoteles er den perfekte taler én, der ved, hvordan man drager konklusioner og kan argumentere topisk 

(Ueding, 1995), dvs. ved, hvilke spørgsmål, der er relevante at stille i en sag, hvorved man kan finde frem til 

de synspunkter, man vil anlægge i den (Jørgensen og Onsberg, 2001). Den perfekte taler må herudover 

forstå, at også menneskets følelser kan føre til erkendelser og at denne sindstilstand kan bestemme en 

etisk handling. Dette bygger Aristoteles på sin konklusion om, at der findes tre former for overbevisning, 

der kan findes i hhv. talen (i form af tydelige beviser som f.eks. topiske argumenter), i afsenders påvirkning 

af modtagers stemning, og i selve afsenders karakter og fremtoning (Ueding, 1995). Med denne 
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systematisering af retoriske rationalitet og den følelsesorienterede argumentation var retorikkens tre 

klassiske appelformer opstået: Appellen under logos med retning mod modtagers intellekt, patos og etos 

derimod mod modtagers følelser, hhv. de øjeblikkelige følelser og de længerevarende følelser (Jørgensen 

og Onsberg, 2001). Ueding (1995) indrømmer, at der måske ikke findes noget videnskabeligt bevis for de 

følelsesbaserede appelformers virkning, men understreger, at dette ikke ændrer ved det faktum, at de 

virker. Samtidig understreger Ottmers (1996), at de to former for argumentation ikke bør udelukke 

hinanden, men netop kan virke forskelligt (og med forskellig styrke) i forskellige dele af en tekst.  

 

2.2.1.2 Logos, patos og etos: Argumenterende appeller og overordnet begrebsplan 

Jørgensen og Onsberg (2001) behandler ud over selve argumentets opbygning også argumentationens 

dynamik og argumenttyper (tegn, årsag, klassifikation, generalisering, sammenligning, autoritet og 

motivation). Ud fra disse argumenttyper afgør de, om argumentationen overvejende bygger på logos, patos 

eller etos, og hvilken overordnet appelform et givent argument dermed kan underordnes. En uddybning af 

argumentationens dynamik og argumenttyperne ifølge Jørgensen og Onsberg har for indholdet af min 

analyse ingen relevans, dog er selve analysemetoden interessant: Jørgensen og Onsberg udskiller i deres 

argumentationsanalyse en teksts grundlæggende påstande og de dertil hørende belæg. Ud fra en 

betragtning af hjemlen udvider de herefter analysen med en inddeling af argumenttyperne på Aristoteles 

tre appelformer. I min analyse vil jeg derimod ud fra de sproglig-stilistiske virkemidler afgøre, hvilken 

overordnet appelform, der gør sig gældende for netop de enkelte virkemidler for afslutningsvist (ved 

optælling) at konkludere, hvilken appel den hhv. danske og tyske naturkosmetikproducent overordnet 

benytter sig af; fremgangsmåden er derfor den samme, men udgangspunktet forskelligt. Jørgensen og 

Onsberg understreger, at der med logos, patos og etos er tale om et overordnet begrebsplan, der ikke kun 

dækker de argumenterende dele af en tekst, dog er det i denne opgave netop disse dele, der skal danne et 

overskueligt sammenligningsgrundlag for den hhv. danske og tyske naturkosmetikproducents brug af 

sproglig-stilistiske virkemidler som mere eller mindre eksplicit argumentation. Som tidligere fastslået, kan 

producenten uden argumentation ikke opnå sin modtagers tilslutning – og uden tilslutning ingen virkning – 

og det bliver med denne inddeling af de sproglig-stilistiske virkemidler i de tre appelformer klart, at de også 

uden en egentlig argumentanalyse lader sig definere som argumentation i en tekst. Hvordan de tre 

appelformer argumenterer, uddybes i det følgende: 

Ved logos forstår man afsenders appel til en rationel stillingtagen hos modtager: Når afsender ønsker 

modtagers tilslutning ved hjælp af logos, holder han sig til sagen og fører en saglig bevisførelse. 
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Argumentationen virker logisk og afsender holder sig vidt muligt til kendsgerninger og bestræber sig på at 

være objektiv. Det sproglige udtryk er neutralt, stilen anonym. En ensidig logosappel har sin styrke i 

tankemæssig klarhed og stringens, og sin svaghed i pedanteri og kedsommelighed (Jørgensen og Onsberg, 

2001). Jørgensen og Onsberg definerer appellen under logos som den intellektuelle appel. Jeg vælger at 

præcisere denne definition ved at definere den som den argumenterende appel, da det ud af de tre 

appelformer netop er den appel, der er den mest åbenlyst argumenterende.  

Når afsender ønsker modtagers tilslutning ved hjælp af patos, bygger han på modtagers følelser og 

stemninger i situationen (de øjeblikkelige følelser), ved at appellere til f.eks. vrede, glæde eller 

medlidenhed hos modtager, og dermed er patos den af de tre appelformer, der er mest bundet til den 

enkelte kommunikationssituation. Patos giver sig til udtryk i en bemærkelsesværdi stil og ofte i et 

værdiladet ordvalg, og er, på grund af sin situationsafhængighed, den appelform, der vanskeligst lader sig 

opbevare i den skrevne tekst (Jørgensen og Onsberg, 2001). Appellen under patos definerer Jørgensen og 

Onsberg som den emotionelle appel (med motivation for øje), hvilken definition jeg overtager i min 

analyse.  

Under appelformen etos er der tale om afsenders personlighedstræk eller karaktertegning. Når afsender 

ønsker modtagers tilslutning ved hjælp af etos, bygger han på modtagers tillid til en person. Det behøver 

ikke være afsenders egen troværdighed, men kan også være andre autoriteter, som afsender henviser til. 

Etos går på afsenders, eller en anden autoritets, hele personlighed, og er derfor ikke bundet til den enkelte 

situation, men også til de følelser, der kan eksistere før, i og efter situationen (de længerevarende følelser) 

(Jørgensen og Onsberg, 2001). Da jeg i min analyse dog kun kan gå ud fra netop den enkelte og specifikke 

situation, vil jeg ikke komme nærmere ind på etos i rollen som image, blot fastslå, at Etos – set i forhold til 

patos – drejer sig om en persons karakter og integritet. Appellen under etos definerer Jørgensen og 

Onsberg ligeledes som den emotionelle appel, dog med autoritet for øje. For at kunne skelne imellem 

appellen under hhv. patos og logos i min analyse, vælger jeg at definere appellen under etos som den 

autoritære appel.  

   

2.2.1.3 Sammenfatning 

Når man ønsker at redegøre for sammenhængen mellem tekst, kommunikation og virkning, er det altså 

ikke blot pragmatikken, der kan tages i betragtning, men også det argumentatoriske aspekt, der stammer 

fra retorikken. Ligesom jeg i afsnit 2.1.1.2 har defineret den pragmatiske stilistik som den teori, der 

realiserer talehandlingen, kan jeg nu på baggrund af Sowinskis (1991) afklaring af forholdet mellem stilistik 
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og retorik samt fremgangsmåden i Jørgensen og Onsbergs (2001) argumentationsanalyse bruge retorikkens 

argumentationsteori som belæg for påstanden om, at også de sproglig-stilistiske virkemidler kan fungere 

som argumentation i en tekst. Begge definitioner understøtter brugen af stilistik som faglig metode i den 

senere analyse. Samtidig har jeg defineret retorikkens tre klassiske appelformer logos, patos og etos som 

den teori, der kan samle og understøtte resultaterne af den sproglig-stilistiske analyse. Set ud fra ønsket 

om virkning svarer argumentationsteorien altså overordnet på, hvordan producenten opnå sin modtagers 

tilslutning, nemlig ved hjælp af argumentation. Men gennem hvilke(n) sproglig(e) formulering(er) kan 

argumentationen komme til udtryk? 

 

2.3 Stilistik som faglig metode 

Jørgensen (1996) skelner mellem to situationer i den stilistiske analyse. Han understreger, at vi enten har et 

umiddelbart indtryk af, hvad teksten gør ved læseren, i hvilken forbindelse det så er stilistikkens opgave at 

forklare, hvordan teksten bærer sig ad med det, eller omvendt, at teksten ikke siger læseren noget. I så fald 

må den stilistiske analyse så forklare den manglende overføring og skabe kontakt mellem tekst og læser. 

Den stilistiske analyse sammenholder altså udtryk og indhold (eller form og mening) for at finde en 

forklaring på tekstens effekt på modtager. Om bestemmelsen af indholdets udtryk præciserer Jørgensen: 

 

” (…) at den i princippet er uendelig. Hver gang man er nået frem til at teksten med sine 

stilistiske virkemidler skaber en vis effekt hos modtageren, så må denne effekt i anden 

omgang afprøves i forhold til tekstens udtrykselementer, der atter fører til en justering af 

effekten osv. Endelig bliver analysen først, når den forbindes med et konkret formål.” 

(Jørgensen, 1996, s. 20-21.)    

 

Jeg tolker Jørgensens ord således, at man kun med den analyserede teksts formål for øje kan undgå den 

subjektive overfortolkning: Det er netop i kraft af det manglende formål, at en fortolkning bliver (for) 

subjektiv, og samtidig bliver fortolkning til overfortolkning, da analysen uden formål er uendelig. Albeck 

(1996) bekræfter faren for overfortolkning i forbindelse med den stilistiske analyse:  
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”Overfortolkningen er i det hele taget en Fare for enhver Stilanalyse. Vejen fører fra Sprogets 

ydre Fænomener til deres indre Motivering, men den levende, meddigtende Indføling løber 

let den Risiko at overeksponere. Denne Tendens maa holdes i Balance af Maadehold og 

filologisk Skoling; i modsat Fald bliver Resultatet en Digtning over Digtningen.” (Albeck, 1996, 

s. 12-13.) 

 

At overfortolkning eller også misfortolkning kan være et problem i forbindelse med den stilistiske analyse, 

har jeg allerede været inde på i afsnit 2.1.1.2 om den pragmatiske stilistik. Her nævnte jeg Sowinski (1991), 

der understreger, at det er nødvendigt at definere handlingen ud fra konteksten for derved at kunne 

definere talehandlingen mere entydigt. Dette tolkede jeg således, at man bedre kan bevare overblikket og 

dermed har større chancer for at undgå misfortolkning, hvis man allerede forud for en analyse af en given 

sproglig formulering er klar over, hvilken funktion, der er den overordnet intenderede. Denne fortolkning 

understøttes af Jørgensens (1996) ovennævnte krav om et konkret formål. 

Stilistikken som faglig metode er således ikke nogen fejlfri metode, hovedsagligt pga. den subjektive faktor i 

forbindelse med den stilistiske analyse. Dog mener jeg, at man – hvis man er opmærksom på og tager 

forbehold for de ovennævnte faldgruber – teoretisk har gjort hvad man kunne for at undgå irrelevant og 

endeløs over- og misfortolkning. Metodisk må man samtidig søge at leve op til de krav, der er gældende for 

den valgte fremgangsmåde – i denne opgave som nævnt den kvantitative metode. Resten er så op til den 

sunde (men dog stadig subjektive) fornuft samt eventuel viden om og erfaring med et bestemt sprogs 

historie, kultur og litteratur, som Albeck (1996) i ovennævnte citat med andre ord kalder ”Balance af 

Maadehold og filologisk Skoling”.  

 

2.3.1 Den stilistiske tilgang understreger tekstens formål 

En definition af, hvilken holdning til stilistikken en given tekst underligger, kan tydeliggøre (eller 

understrege), hvilket formål en given tekst har. Jeg har allerede tidligere slået fast, at etiketterne i mit 

korpus hører under tekstgenren REKLAME. Formålet med teksten inden for denne genre er hovedsagligt, at 

få et givent produkt solgt. I bund og grund er der altså tale om en såkaldt købsanvisning (Eroms, 2008): Den 

potentielle kunde får en mængde information og skal herudfra selvstændigt udlede købsanvisningen. Dette 

forhold viser, at reklametekster hører under den argumenterende stilistik, der samtidig kan defineres som 

den tilgang, der underbygger valget af den direktive talehandling som den overordnede talehandling. 
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Jørgensen (1996) bekræfter, at den argumenterende stilistik beskæftiger sig med argumenterende eller 

direkte agiterende tekster, som kan være alt lige fra reklamer til forskellige former for taler (og ikke mindst 

at denne stilistik peger hen mod retorikken).  Jørgensen skelner ud over den argumenterende tilgang til 

stilstik, mellem fire forskellige tilgange, som jeg her blot kort vil nævne: Den normative stilistik; den 

distinktive stilistik; den deskriptive stilistik; den interpreterende stilistik. Den normative stilistik sætter 

regler for, hvordan vi kan skrive og tale i bestemte situationer, og for de konventioner, der gælder for de 

enkelte tekstgenrer. Distinktiv stilistik arbejder med at skelne tekster og tekstgenrer fra og afgrænse i 

forhold til hinanden. Den deskriptive stilistik beskriver en tekst fra en stilistisk synsvinkel, hvorfor denne 

tilgang til stilistik kan ses som den grundlæggende, idet de andre må støtte sig hertil: Den deskriptive 

stilistik tjener så at sige som redskab for de andre tilganges mere specielle målsætninger. Interpreterende 

stilistik er fortolkende stilistik: Enhver læsning af en tekst er en fortolkning, så stilanalyse forudsætter 

fortolkning og fortolkning forudsætter stilanalyse. Også de førnævnte tilgange indeholder elementer af 

fortolkning, dog er den her underlagt andre interesser.  

 

2.3.2 Stilistiske virkemidler som analyserende værktøj 

For at kunne bruge sproglig-stilistiske virkemidler som værktøj i en analyse, må det først slås fast, hvad der i 

den stilistiske tekstanalyse overhovedet defineres som stilistiske virkemidler. Jørgensen (1996) skriver 

indledende i kapitel 7 om model til stilistisk tekstanalyse, at hvis man med stilistisk tekstanalyse mener en 

analyse, der udelukkende holder sig til tekstens form og overflade, så kan den ikke stå alene, men må 

suppleres med andre analyseformer. Han behandler derfor, ud over tekstens (mere eller mindre) eksplicitte 

virkemidler, også tekstens genre og komposition samt betydning og budskab. Jeg har ligeledes valgt at 

inddrage disse punkter i min opgave, nærmere fra afsnit 3.1, da en uddybning af netop disse punkter – set i 

forhold til etiketten i funktionen REKLAME – kan være med til at forhindre over- og misfortolkning i den 

sproglig-stilistiske analyse. 

Der findes samtidig flere forskellige opfattelser af, hvad der overhovedet kan betragtes som stilistiske 

virkemidler. Ifølge Jørgensen (1996) omfatter virkemidlerne både form, ordforråd, syntaks samt troper og 

figurer, selvom det kun er sidstnævnte, han slev definerer som værende på det stilistiske niveau. 

(Ordforrådet findes på ordniveau, syntaks på sætningsniveau.) Göttert og Jungen (2004) definerer derimod 

de stilistiske virkemidler som troper og figurer, som Eroms (2008) sammenlagt definerer som stilfigurer, og 

samtidig slet ikke bruger betegnelsen stilistiske virkemidler. Der er altså forskel på, hvad der i litteraturen 

defineres som stilistiske virkemidler, og dermed også hvilke niveauer, de befinder sig på. Jeg vælger at 
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tilslutte mig Jørgensens (1996) definition af de stilistiske virkemidler (med undtagelse af formen – se 

nedenfor), idet hans opstilling er den umiddelbart mest omfattende og samtidig mest overskuelige. 

Herslund og Jensen (2003) understreger i den forbindelse, at det, når man videnskabeligt skal beskrive en 

genstand eller et forhold (i dette tilfælde sproget), ikke er ligegyldigt hvordan det sker, og opstiller følgende 

krav til den gode beskrivelse (Herslund og Jensen, side 22): 

 

- Beskrivelsen giver de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger 

- Beskrivelsen er så udtømmende som muligt 

- Oplysningerne er modsigelsesfrie eller konsistente 

- Beskrivelsen bygger på samme kriterier 

- Beskrivelsen er så simpel som mulig 

- Beskrivelsen for så vidt muligt gælder for hele det pågældende genstandsfelt 

- Beskrivelsen rummer så få undtagelser som muligt 

- Data ikke lader sig falsificere 

 

Ønsker man med den stilistiske analyse at leve op til disse krav, bliver det klart, at dette kun er muligt ud fra 

en definition af de stilistiske virkemidler, som svarer til Jørgensens (1996). En analyse med fokus 

udelukkende på f.eks. troper og figurer ville ikke give de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger, og 

samtidig heller ikke være så udtømmende som muligt. 

Det skal her nævnes, at jeg i min analyse af de stilistiske virkemidler ifølge Jørgensen (1996) fravælger 

formen, da jeg ikke mener, at de enkelte lyde og bogstaver har betydning i sig selv, og derfor heller ikke for 

min analyse. Det resterende punkt under Jørgensen, det visuelle udtryk, har jeg allerede tidligere i opgaven 

afgrænset mig fra, idet jeg ikke analyserer den grafiske kommunikation.  

 

2.3.3 Stilistiske virkemidler som værditilskrivninger 

Jeg har allerede ved hjælp af Jørgensen (1996) slået fast, at der fra den stilistiske analyse af en tekst går en 

lige linje til tekstens virkning på modtageren, og at det er denne virkning stilistikken arbejder med. Det er 

altså klart, at de sproglig-stilistiske virkemidler har en virkning, men definitionen af hvilke virkemidler, der 

har en positiv virkning, er ikke så åbenlys, for hvem kan eller skal afgøre, hvordan de enkelte stiltræk virker? 
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I afsnit 2.3 konkluderede jeg, at stilistikken som faglig metode ikke er nogen fejlfri metode. Ikke bare om et 

givent stilistisk virkemiddel har en virkning, men også om denne virkning kan karakteriseres som positiv, 

kan ses som en fare for subjektiv over- og misfortolkning, hvilket betyder, at man altid må være 

opmærksom herpå, og, som nævnt, ikke mindst bruge sin sunde fornuft. Der findes da også litteratur 

(Jørgensen (1996), Rask (1995) og til dels Eroms (2008)), der ud fra et teoretisk synspunkt ikke alene 

definerer de stilistiske virkemidler, men også deres betydning. Dog også denne litteratur gør opmærksom 

på den subjektive faldgrube, den stilistiske analyse kan ende i. Kun Eroms (2008) foreslår åbenlyst en 

konkret løsning herpå: Observation og sammenligning. Han konkluderer, at det uden tvivl er meningsløst at 

opbygge et rent statistisk-kvantitativt system at bedømme ud fra, men at en god statistisk base kan være til 

stor hjælp. Hermed mener han, at præcise udsagn om f.eks. sætningslængden i forskellige teksttyper, om 

parenteser, attributter, eller kombinationer af disse former, som grundlag for individuelle bedømmelser 

ville kunne gøre mange formodninger faktiske. Eroms forslag understøtter min brug af netop observation 

og sammenligning i analysen, min så at sige statiske base, der samtidig bliver udgangspunkt for hvilke 

sproglig-stilistiske virkemidler, jeg definerer som værende positiv ladede, hvorved netop disse virkemidler 

på én gang samler sig i og danner et – hvad jeg vælger at definere som – et semantisk felt: I kraft af 

betydningen som værditilskrivninger hører virkemidlerne under samme anvendelsesområde, hvilket netop 

kan karakteriseres som et semantisk felt. Dette gælder, også selvom de semantiske relationer mellem de 

enkelte stilistiske virkemidler kan være af mere eller mindre forskellig art. 

 

2.3.4 Sammenfatning 

Som faglig metode bliver stilistikken et redskab til at analysere sproglige formuleringer med. 

Sammenfattende kan den bruges til at bestemme en teksts sproglig-stilistiske virkemidler, samt 

sammenholde udtryk og indhold (eller form og mening) for at finde en forklaring på tekstens effekt på 

modtager. Man skal dog i den stilistiske analyse være opmærksom på faren for overfortolkning, eller også 

misfortolkning, og søge at undgå dette ved at altid at have tekstens formål for øje, samt søge at leve op til 

de krav, der gør sig gældende for den valgte fremgangsmåde.  

Som tidligere defineret hører etiketterne i mit korpus overordnet under den pragmatiske tilgang til 

stilistikken, som jeg nu kan indskrænke nærmere ved hjælp af definitionen af den argumenterende stilistik, 

der yderligere understreger etiketternes formål som tekst. Jeg har ligeledes defineret, at både form, 

ordforråd, syntaks, troper og figurer, genre, komposition samt betydning og budskab kan betragtes som 

stilistiske virkemidler, samt hvilket niveau, de befinder sig på, og med hjælp af Herslund og Jensen (2003) at 
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man kun ved at inddrage (i hvert fald størstedelen) af disse virkemidler kan leve op til kravene for den 

videnskabelige beskrivelse af en genstand eller et forhold – i dette tilfælde sproget. Slutteligt har jeg 

diskuteret, hvordan man teoretisk og metodisk kan definere, hvilke sproglig-stilistiske virkemidler, der kan 

betegnes som værditilskrivninger, og samtidig slået fast, at min egen fremgangsmåde for bestemmelsen af 

netop disse er observation og sammenligning. 
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3. Empiri 

Fra afsnit 3.1 beskriver jeg med udgangspunkt i Jørgensens (1996) definition af de stilistiske virkemidler 

samt ved hjælp af Kotler, Armstrong, Saunders og Wong (2003) etiketten som tekst, nærmere genre og 

komposition. Da der her er tale om et overordnet beskrivende afsnit, vil jeg holde det kort: Både afsnit 3.1.1 

og 3.2.1 skal betragtes som uddybning af etikettens funktion, med en præsentation af de tekstelementer 

og kompositionsprincipper, der gør sig gældende for netop den faktive tekst.  

Fra afsnit 3.2 definerer jeg ligeledes ved hjælp af Kotler, Armstrong, Saunders og Wong (2003), hvordan 

etiketten fungerer som reklame. Også dette afsnit skal betragtes som en uddybning af etikettens funktion, 

hvorfor jeg har valgt kun at behandle de kommunikationsprincipper, eller -processer, inden for den 

marketingorienterede kommunikation, der vedrører reklamens betydning for etikettens argumentation, 

nemlig budskabets indhold og struktur, og – da der er tale om netop produktetiketter – budskabet på selve 

produktet.  

I afsnit 3.3 viser jeg hvilket overordnet dispositionsprincip, der har været gældende for etablering af korpus. 

I afsnit 3.3.1 redegør jeg nærmere for, hvordan materialet er udvalgt, og hvilke kriterier, der i denne 

forbindelse har været gældende. Slutteligt kommer jeg ind på de teoretiske overvejelser, jeg har foretaget 

mig i forbindelse med formuleringen af den hhv. danske og tyske forespørgsel (afsnit 3.3.2). 

 

3.1 Etiketten som tekst 

3.1.1 Genre 

Der findes, om end få, genrebestemte træk, der gælder for netop produktetiketten. Etiketter kan være alt 

lige fra simple påklistrede tekststykker til kompleks grafisk kommunikation. Ifølge Kotler, Armstrong, 

Saunders og Wong (2003) er minimumskravet til produktetikettens indhold en identificering af det givne 

produkt eller bestemte mærke, som f.eks. et stempel med produktets navn eller producentens logo. Næste 

skridt er en beskrivelse og/ eller værditilskrivning af produktet i form af oplysninger om f.eks. størrelse, 

oprindelse, indhold, holdbarhed og anvendelse. Kotler, Armstrong, Saunders og Wong gør yderligere 

opmærksom på, at der for mange af disse oplysninger ofte gælder branchespecifikke regler og endelig, at 

etiketten også i sig selv – hvis udformet korrekt – kan fungere som reklame for det givne produkt. 
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3.1.2 Komposition 

Jørgensen (1996) understreger, at man for at bestemme kompositionen i en tekst må vide, hvad der så at 

sige komponeres, og definerer samtidig komposition som en ordning af tekstens bestanddele, dens 

såkaldte byggeelementer.  Disse forskellige elementer fører til forskellige kompositionsmønstre eller -

principper, og det vil netop afhænge af genren, hvilke byggeelementer teksten bruger, og hvordan den 

stykker dem sammen. Da jeg allerede har slået fast, at den overordnede genre for denne opgaves primære 

empiri er REKLAME, ønsker jer her blot at gøre opmærksom på, at reklamen kan defineres som en faktiv 

tekst, hvis kompositionsprincipper kan føres tilbage til den retoriske lære om at ordne stof, altså læren om, 

hvordan udvalgt stof kan tilrettelægges for modtager for at opnå den maksimale virkning (Jørgensen, 

1996). Dette faktum understøtter samtidig min tidligere definition af de sproglig-stilistiske virkemidler som 

værende argumenterende. Om der i etiketterne på hhv. dansk og tysk naturkosmetik findes sproglig-

stilistiske virkemidler, der netop kompositorisk gør sig positivt mærkbare, vil den følgende analyse vise.  

 

3.2 Etiketten som reklame 

3.2.1 Budskabets indhold og struktur 

Enhver afsender må argumentere for at opnå sin modtagers tilslutning, og således må også producenten 

benytte sig af argumentation, når han søger at overbevise potentielle kunder til at købe netop sit produkt. 

Kommunikation ved hjælp af reklame hører som nævnt under den specialiserede argumentation, der kort 

sagt betyder, at enkelte fag og erhverv har hver deres typiske argumentationstræk (Jørgensen og Onsberg, 

2001), eller, som jeg fortolker det, som kommunikationsprincipper.  

Om kommunikationsprincipperne konkluderer Kotler, Armstrong, Saunders og Wong (2003), at 

producenten, for at fremkalde den ønskede reaktion hos modtager, eller udtrykt fagspecifikt målgruppen, 

nødvendigvis må finde en appel eller et tema for sin reklames budskab, og opstiller i denne sammenhæng 

følgende tre appelformer:  

 

1) Den rationelle, der appellerer til fornuften 

2) Den emotionelle, der appellerer til følelserne 

3) Den moralske, der appellerer til moralen   
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Definitionen af disse appelformer svarer stort set til den af logos, patos og etos ifølge Jørgensen og Onsberg 

(2001), afsnit 2.2.1.2, blot er den nærmere tilpasset den marketingorienterede kommunikation (her i følge 

Kotler, Armstrong, Saunders og Wong (2003): Den rationelle appel retter sig mod målgruppens 

egeninteresse. Her skal det vises, at et givent produkt kan bruges i en given og ønsket sammenhæng, og der 

slås f.eks. på produktets kvalitet, dets økonomiske fordele, værdi eller egenskaber. Netop denne rationelle 

form for argumentation anses i mange tilfælde som den rigtige metode, især i forbindelse med køb af 

industrivarer eller længerevarende forbrugsgoder. Den emotionelle appel skal, ved at fremkalde enten 

positive eller negative følelser, motivere til køb. Ikke bare positive følelser, men også følelser som angst, 

skam og skyldfølelse, lader sig fremprovokere, og får ofte personer til at gøre noget, de ikke af sig selv var 

kommet på. Den moralske appel retter sig mod målgruppen for at fortælle, hvad der er ”rigtigt”, og hvad 

der er ”godt”. Ofte drejer det sig om at ændre en samfundsbestemt adfærd, eller at belønne og/ eller 

bekræfte ”god adfærd”. Eksempler på genstandsområder inden for denne slags reklame er f.eks. rent miljø 

og økologi.  

Kotler, Armstrong, Saunders og Wong (2003) gør det yderligere klart, at producenten for at opnå den 

ønskede virkning bør overveje strukturen, eller også kompositionen, af sit budskab. Undersøgelser har vist, 

at det kan være en fordel at indbygge en konklusion i budskabet, hvis målgruppen ikke er særligt motiveret 

eller ikke er i stand til at træffe selvstændige beslutninger. Omvendt anbefales det at lade dette spørgsmål 

stå åbent, hvis målgruppen allerede har en interesse i produktet. På denne måde vil producenten nemlig 

kunne fremprovokere en intensiv beskæftigelse med produktet, idet den potentielle kunde vil tænke over 

produktet og komme frem til sin ”egen” konklusion (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2003). Det har 

ligeledes stor betydning for kommunikationens succes, om der argumenteres ensidigt (i så fald fremhæves 

kun produktets stærke sider), eller både for og imod. Er målet en øget omsætning(!) er det ensidige positive 

argument dog overvejende det mest egnede (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2003). Også 

argumentets placering skal overvejes: Med et stærkt argument på førstepladsen opnår producenten stor 

opmærksomhed. Ulempen ved denne placering er dog risikoen for, at argumentationen i den videre tekst 

flader så meget ud, at overbevisningskraften ligefrem går tabt. 

 

3.2.2 Budskabet på selve produktet 

Jeg nævnte ovenfor, at etiketten – hvis udformet korrekt – også i sig selv kan fungere som reklame for et 

givent produkt. Enhver producents mål må netop være at skabe den størst mulige opmærksomhed omkring 

sit budskab (og dermed produkt) og i den sammenhæng konkluderer Kotler, Armstrong, Saunders og Wong 
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(2003), at producenten forhøjer sine chancer for at påvirke målgruppen med sit budskab, hvis han er 

opmærksom på følgende:  

 

Ø  Budskabet skal indeholde en værdi for målgruppen, der på forhånd skal være så defineret, at der er 

vished om, at denne allerede har en interesse i produktet.  

Ø  Budskabet skal indeholde nye oplysninger om produktet eller mærket, da nye informationer altid er 

velegnede til at vække interesse. 

Ø  Hvis budskabet bekræfter et for nyligt fortaget køb, må det nødvendigvis skabe opmærksomhed.  

Ø  Præsentationen af budskabet skal være stærk og energisk, hvilket kan opnås ved, at budskabet 

kodes på en innovativ, kreativ, relevant og original måde. 

 

Det faktum, at etiketten netop som reklametekst er producentens (nok) sidste mulighed for at påvirke en 

potentiel kunde, betyder, at et ofte meget lille stykke tekst skal kunne påvirke maksimalt. Ovenstående er 

en beskrivelse af, hvordan teksten, eller nærmere etiketten, må udformes – og med hvilket indhold – for 

netop at kunne fungere optimalt i den teksteksterne kommunikationssituation. 

I afsnit 1.4 afgrænsede jeg mig fra en analyse af den grafiske kommunikation, idet denne opgaves fokus er 

et sprogligt fokus. Dog ønsker jeg her endnu engang at understrege, at både den sproglige og den grafiske 

kommunikation tilsammen er af afgørende betydning for kommunikationens succes: Etiketten påvirker som 

nævnt modtager som en samlet enhed, og det er i tilfælde, hvor budskabet formidles ved hjælp af selve 

produktet, eller emballagen, derfor også nødvendigt at tage blandt andet billeder og farver med i den 

analytiske betragtning. Også selve produktets eller emballagens udformning, materiale, materialets 

overflade og størrelse kan være af afgørende betydning. 

 

3.3 Etablering af korpus 

Valget af etiketter på naturkosmetik som genstand for min analyse grunder som indledningsvist nævnt i 

min egen interesse for naturkosmetik og de observationer af den sproglige formulering i etiketter på hhv. 

dansk og tysk naturkosmetik, jeg har foretaget. Valget af etiketter er yderligere interessant, idet de i 

funktionen REKLAME nok er producentens sidste mulighed for at påvirke en potentiel kunde, hvilket 

samtidig betyder, at den skal kunne påvirke maksimalt. Dette indbyder – i mine øjne – til en analyse af de 

sproglig-stilistiske virkemidler. 
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Min fremgangsmåde for etableringen af korpus bygger på følgende dispositionsprincip: 

1)  Overblik 

2) Udvælgelse 

3) Formulering  

4) Kontakt 

 

3.3.1 Overblik og udvælgelse 

For at skabe overblik over det hhv. danske og det tyske markeds aktuelle udbydere af naturkosmetik, 

benyttede jeg mig af den umiddelbare fællesnævner i sammenhængen, nemlig brancheforeninger. BDIH er, 

som tidligere nævnt, den tyske brancheforening for naturkosmetik og deres medlemsliste er lang. Som 

kontrolleret BDIH-medlem lever producenten naturligvis også op til brancheforeningens definition af 

naturkosmetik, hvilket samtidig betyder, at den almindelige forbruger trygt kan lade sig vejlede af samme 

forenings kontrolmærke. BDIH er behjælpelig med 1) en definition af naturkosmetik, og 2) en oversigt over 

samtlige medlemmers kontaktdetaljer. Det er netop ud fra BDIHs medlemsliste pr. 10.11.2008 (bilag 1, side 

73) jeg har undersøgt hvilke medlemmer, der er tyske producenter, og herudfra opstillet min egen liste 

med kontaktdetaljer (bilag 2, side 75). 

I Danmark findes der, som nævnt i afsnit 1.5, ingen brancheforening for producenter af naturkosmetik og 

dermed heller ingen officiel definition af dette begreb. Min udvælgelse af de danske producenter har derfor 

ikke kunnet foregå lige så logisk, som den af de tyske. Jeg har derfor valgt at medtaget de producenter, hvis 

produkter i detailhandelen fremstår som ”naturlige”, og som derfor må forventes at opfattes som 

naturkosmetik af den almindelige forbruger. Min fællesnævner for de danske producenter kan derfor 

nærmere betegnes som et fælles udgangspunkt. Et overblik over de aktuelle udbydere har jeg skabt mig på 

Sund Livsstils hjemmeside, der er Skandinaviens største sundhedsmesse (Sund Livsstil, 2008). På baggrund 

af egen erfaring har jeg dog måtte konkludere, at denne deltagerliste ikke er komplet, hvorfor min søgning 

fortsatte på de mest omfattende hjemmesider for salg af naturkosmetik i Danmark: helsehelse.dk (Helse 

Helse, 2008), netspiren.dk (Bønnespiren, 2008) og shop.duft-natur.dk (Duft og Natur, 2008) som 

supplerende opslagslister. En liste med de samlede danske naturkosmetikproducenters kontaktdetaljer 

findes i bilag 3, side 82. 

Der gælder altså følgende i udvælgelsen af de hhv. danske og de tyske producenter af naturkosmetik: Den 

tyske producent er medlem af BDIH og lever dermed op til denne forenings definition af naturkosmetik. 
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Den danske producent har derimod ikke nogen nærmere definition at rette sig efter, hvorfor denne 

producent udvælges efter, om hans produkter i detailhandelen fremstår som ”naturlige” (i hvilken 

forbindelse jeg må stole på, at de danske producenter kan dokumentere og stå inde for de produkter, de 

definerer som naturlige).  Det gælder desuden for både den tyske og den danske producent, at kun 

etiketter på kropsplejeprodukter til udvortes brug inkluderes i korpus, samt at producenter af produkter, 

der udelukkende kan erhverves i forbindelse med klinikbehandlinger eller tilsvarende, fravælges.  

 

3.3.2 Formulering og kontakt 

For at blive i stand til at overbevise min modtager (naturkosmetikproducenten) om at deltage i denne 

opgave, gjorde jeg mig inden udarbejdelsen af den hhv. danske og tyske forespørgsel følgende overvejelser: 

- Hvem er min målgruppe? 

- Hvilken reaktion ønsker jeg? 

- Hvad er mit budskab, og hvordan skal det struktureres? 

- Ved hjælp af hvilket medie vil jeg formidle mit budskab? 

Mit formål med at kontakte de udvalgte hhv. danske og tyske producenter af naturkosmetik var at etablere 

et korpus bestående af etiketter på naturkosmetik. Mit mål var at få så mange positive svar som muligt, for 

derved at kunne gøre analysen repræsentativ. På dette tidspunkt valgte jeg, som en intersubjektiv faktor, at 

kontakte to fagpersoner, der skulle vurdere og optimere de overvejelser, jeg allerede havde gjort mig i 

forbindelse med udformning og strukturering af mit budskab:  

- Joachim Eggers, uddannet apoteker og ejer af eget apotek i Hamborg. Som tysk producent af egne 

kosmetiske produkter kunne Joachim Eggers repræsentere en ”prøveproducent” og derved sige 

mig noget om indholdet af mit budskab: Skulle der præciseres, uddybes, forklares? Og var der 

overflødige eller ligefrem manglende oplysninger?    

- Lone Svane Kryger, marketingchef ved EUC Syd i Sønderborg. I kraft af sit virke som marketingchef, 

var Lone Svane Kryger i stand til at gøre mit budskab marketingorienteret. Hun gjorde mig bl.a. 

opmærksom på, at producenten nødvendigvis må kunne se fordelen ved at deltage i et projekt, 

hvilket overskriften (her fra den danske version) er et resultat af: ”Sammenligning af 

produktetiketter – bliv endnu klogere på dine etiketters udtryk.” (Bilag 4, side 84.) 

Både den danske og den tyske forespørgsel (bilag 4 og 5, siderne 84 og 85) valgte jeg at formidle via den 

uformelle mail. Begge forespørgsler blev mailet den 10.11.2008. 
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4. Analyse 

Da jeg, som nævnt i afsnit 1.3.2 om teorier, modeller og faglige metoder, på baggrund af min hypotese 

allerede har en idé om resultatet af forestående analyse, benytter jeg mig af den deduktive metode som 

dispositionsprincip, hvilket i praksis vil sige, at jeg starter analysen med at præsentere selve resultatet. Med 

denne fremgangsmåde ønsker jeg allerede indledningsvist at gøre relevansen af analysen klar. Selve 

indholdsanalysen følger den komparative og kvantitative metode, idet jeg ud fra analysen af en lille del af 

en større mængde ønsker at generalisere. Jeg viser således indledningsvist og i skemaform resultatet af 

analysen, der er en optælling af hvilke sproglig-stilistiske virkemidler hhv. den danske og den tyske 

producent af naturkosmetik benytter sig af. Derefter sammenholder jeg – ligeledes i skemaform – de 

stilistiske virkemidler, deres betydning samt den overordnede appelform.  

Fra afsnit 4.1.1 viser jeg hvordan jeg har analyseret. Her præsenterer og uddyber jeg med udgangspunkt i 

Jørgensen (1996) og med inddragelse af Rask (1995) og Eroms (2008) de sproglig-stilistiske virkemidler, der 

har vist sig i analysen, hvilket understøttes med citater og eksempler fra korpus. Den primære empiri kan 

som nævnt findes i bilag 6 og 7, siderne 86 og 100. Afsnittene sammenfattes samlet i afsnit 4.1.3.3 

Jeg ønsker forud for analysen at gøre opmærksom på forholdet mellem mængden af det danske og det 

tyske analyserede materiale: Jeg har kontaktet samtlige 16 danske producenter (se bilag 3, side 82), fra 

hvilke jeg har fået fem brugbare svar. Ligeledes har jeg kontaktet samtlige 49 tyske producenter (BDIH-

medlemmer, se bilag 2, side 75), fra hvilke jeg har fået syv brugbare svar. Jeg har valgt at medtage samtlige 

svar, selvom dette betyder, at der er en lille overvægt af tyske etiketter (der findes dog også tilsvarende 

mere end dobbelt så mange tyske naturkosmetikproducenter end danske).  

Jeg ønsker yderligere at gøre opmærksom på, at jeg i enkelte tilfælde har valgt kun at analysere en del af 

det tilsendte materiale, hvilket vil sige, at jeg f.eks. ud af 50 tilsendte etiketter har valgt at analysere de ti. 

Grunden hertil er, at det er selve typerne, der interesserer mig, og at man med rimelighed må kunne 

antage, at den enkelte producents stil ellers er konsekvent, idet denne underligger bestemte interne krav 

og regler for kommunikationen. 

Endeligt skal det nævnes, at udgangspunktet for analysen er beskrivende tekst samt tekst med information 

om anvendelse. Ingredienser i tekststykke for sig er ikke analyseret, kun værditilskrivninger, der eventuelt 

befinder sig imellem ingredienser eller i forlængelse heraf, er medtaget i analysen. Jeg har ligeledes valgt at 

se bort fra eventuelle gentagelser af den hhv. danske eller tyske beskrivelse/ information om anvendelse på 

et fremmedsprog.     
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4.1 Resultatet 

Følgende skema viser type og antal af positivt ladede sproglig-stilistiske virkemidler i etiketter på hhv. dansk 

(DK) og tysk (DE) naturkosmetik. For overskuelighedens skyld har jeg valgt at markere resultaterne af de 

analyserede danske etiketter med rødt. De forskellige elementer af analysen præsenteres og uddybes som 

nævnt fra afsnit 4.1.1, dog bør det allerede på nuværende tidspunkt forklares at virkemidler, der kan 

tillægges flere forskellige værdier, tilsvarende er talt med det pågældende antal gange på de relevante 

niveauer; vurderingen af nedenfor nævnte hhv. stilmæssige placering og sætningsfølge er foregået på den 

måde, at producenten har fået ét ”point”, hvis det samlede indtryk af teksten kan betegnes som positivt; 

under punktet ”Fremmedsproget tekst” hører hele tekststykker på et fremmedsprog, der netop ikke er en 

gentagelse af den hhv. danske og tyske beskrivelse/ information om anvendelse, men indeholder 

supplerende informationer (ord i disse tekststykker er ikke talt med under fremmedord, da det ville give et 

forkert billede af brugen af fremmedord i den hhv. danske eller tyske tekst). Resultatet af optællingen ser 

ud som følger: 

 

ORDNIVEAU 

 

DK DE SÆTNINGSNIVEAU DK 

 

DE DET STILISTISKE NIVEAU DK DE 

Substantiver 

 

253 702 Sætningstyper  

 

22 84 Troper 

 

6 5 

Verber  

 

73 

 

154 Ledsætningstyper 

 

11 12 Gentagelsesfigurer  

 

8 59 

Adjektiver  

 

157 413 Sætningsfølge 3 4 Modsætningsfigurer 

 

7  

Adverbier 

 

3 62 Leddets placering  

  

9 58    

Personlige pronominer 

 

13 37 Ellipser  

 

39 154    

Proprier 

 

94 180       

Fagudtryk 

 

68 106       

Fremmedord 

 

40 51       

Fremmedsproget tekst  

 

14 16       

Neologismer 

 

1 4       

Stilmæssig placering  

 

3 5       

 

Skema 1: Type og antal af positivt ladede sproglig-stilistiske virkemidler i etiketter på hhv. dansk (DK) og tysk (DE) 

naturkosmetik. 
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Jeg har nu vist, hvilke sproglig-stilistiske virkemidler hhv. danske og tyske producenter af naturkosmetik 

bruger i værditilskrivningen af deres produkter og hvor mange gange. De fem hyppigst brugte sproglig-

stilistiske virkemidler i etiketter på dansk naturkosmetik er således substantiver, adjektiver, proprier, verber 

og fagudtryk. Til sammenligning er de fem hyppigst brugte virkemidler i etiketter på tysk naturkosmetik 

substantiver, adjektiver, proprier, samt ellipser og verber på en delt fjerdeplads. De tyske producenter 

benytter sig alt i alt hyppigst af sproglig-stilistiske virkemidler – det skal dog i den forbindelse nævnes, at de 

store talmæssige forskelle i sammenligningen til dels kan forklares med, at de tyske etiketter byder på langt 

mere tekst. Til gengæld har jeg kunnet konkludere, at virkemidler i tekstfattige etiketter får en langt større 

betydning, idet man her er mere opmærksom på selv de mindste stilbrud (set i forhold til en normal og 

neutral stil). Og så tæller det faktum, at de tyske producenter netop benytter sig af mere tekst, selvfølgelig 

også som et stilistisk virkemiddel.  

Skema 2 viser hvilke positivt ladede sproglig-stilistiske virkemidler, der forekommer i etiketter på hhv. 

dansk og tysk naturkosmetik, med en yderligere tilordning af værdi og overordnet appelform (ARG for 

argumenterende, EMO for emotionel, AUT for autoritær). Skemaet er bygget op på den måde, at jeg først 

nævner de virkemidler, som producenterne eventuelt har til fælles, herefter med et mellemrum markerer, 

hvordan de eventuelt adskiller sig fra hinanden: 

  

 DK   DE   

Niveau  Stilistisk 

virkemiddel 

 

Værdi 

 

Appel       

 

Stilistisk 

virkemiddel 

 

Værdi 

 

Appel        

1. Ord-

niveau 

 

Substantiver  

produktbetegnelse 

og -egenskaber, 

information om 

indhold, henvisning 

til fremstilling, 

anvendelse og 

emballage, 

henvisning til 

fagkundskab  

 

lovgivning,  

historie,   

komparation 

 

Verber  

produktegenskaber, 

anvendelse 

 

 

konkret, 

troværdig 

 

 

 

 

 

 

 

 

troværdig 

troværdig 

fremhævende  

 

 

fremhævende  

dynamisk 

 

 

ARG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUT 

ARG 

ARG 

 

 

ARG 

EMO 

 

Substantiver  

produktbenævnelse 

og -egenskaber, 

information om 

indhold, henvisning 

til fremstilling, 

anvendelse og 

emballage, 

henvisning til 

fagkundskab 

 

 

 

 

 

Verber  

produktegenskaber, 

anvendelse  

 

 

konkret, 

troværdig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fremhævende  

dynamisk 

 

 

ARG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARG 

EMO 
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information om 

historie, erfaring,  

emballage, 

henvisning til 

fagkundskab, 

modalitet 

 

 

Adjektiver  

produktbeskrivelse, 

information om 

indhold, henvisning 

til fremstilling, 

mængdetal,  

komparation  

 

historie 

 

 

 

Adverbier 

produktbeskrivelse, 

anvendelse 

 

 

 

Personlige 

pronominer 

modtager og 

afsender  

 

Proprier 

producent, 

kontaktoplysninger, 

fagkyndige  

 

lovgivende magt  

 

Fagudtryk 

information om 

indhold, henvisning 

til fremstilling og 

fagkundskab 

 

produktbetegnelse 

 

 

 

 

Fremmedord  

produktbetegnelse 

og information om 

indhold 

 

fremhævende 

 

 

 

troværdig 

personlig 

 

 

 

fremhævende 

 

 

 

 

 

 

troværdig 

 

 

 

 

fremhævende 

 

 

 

 

 

 

personlig 

 

 

 

fremhævende 

 

troværdig 

 

troværdig 

 

 

faglig 

 

 

 

 

faglig 

 

 

 

 

 

moderne 

 

 

 

ARG 

 

 

 

ARG 

EMO 

 

 

 

ARG 

 

 

 

 

 

 

ARG 

 

 

 

 

ARG 

 

 

 

 

 

 

EMO 

 

 

 

ARG 

 

AUT 

 

AUT 

 

 

ARG 

 

 

 

 

ARG 

 

 

 

 

 

EMO 

 

 

 

henvisning til 

fremstilling, indhold  

 

 

 

 

 

 

Adjektiver  

produktbeskrivelse, 

information om 

indhold, henvisning 

til fremstilling, 

mængdetal, 

komparation  

 

anvendelse, 

henvisning til 

fagkyndig 

 

Adverbier 

produktbeskrivelse, 

anvendelse  

 

komparation 

 

Personlige 

pronominer 

modtager og 

afsender 

 

Proprier 

producent, 

kontaktoplysninger, 

fagkyndige  

 

oprindelse 

 

Fagudtryk 

information om 

indhold, henvisning 

til fremstilling og  

fagkundskab 

 

produktegenskaber, 

anvendelse, 

henvisning til 

lovgivning 

 

Fremmedord  

produktbetegnelse 

og information om 

indhold 

 

fremhævende 

 

 

 

 

 

 

 

 

fremhævende 

 

 

 

 

 

 

fremhævende 

troværdig 

 

 

 

fremhævende 

 

 

fremhævende 

 

 

 

personlig 

 

 

 

fremhævende 

 

troværdig 

 

troværdig 

 

 

faglig 

 

 

 

 

faglig 

 

 

 

 

 

moderne 

 

 

 

ARG 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARG 

 

 

 

 

 

 

ARG 

ARG 

 

 

 

ARG 

 

 

ARG 

 

 

 

EMO 

 

 

 

ARG 

 

AUT 

 

AUT 

 

 

ARG 

 

 

 

 

ARG 

 

 

 

 

 

EMO 
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Fremmedsproget 

tekst 

produktegenskaber, 

information om 

producent, indhold 

og anvendelse, 

henvisning til 

fagkundskab 

 

Moderord 

begreb: 

fremstilling/ indhold 

 

 

Stilmæssig 

placering  

normal/ høj:  

præcis, 

argumenterende og 

forklarende  

 

ukompliceret, 

henvisning til 

fagkundskab 

 

 

 

 

moderne 

 

 

 

troværdig 

 

 

 

 

moderne 

 

 

 

 

 

argumenterende 

 

 

 

dynamisk 

troværdig 

 

 

 

 

EMO 

 

 

 

ARG 

 

 

 

 

EMO 

 

 

 

 

 

ARG 

 

 

 

EMO 

ARG 

produktegenskaber 

 

Fremmedsproget 

tekst 

oprindelse 

 

 

 

 

 

 

Moderord 

produkt: 

anvendelse/indhold 

 

 

Stilmæssig 

placering  

normal:  

præcis, 

argumenterende og 

forklarende  

 

legende og let 

forståelig, naturlig, 

nuanceret 

 

moderne 

 

 

 

moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

moderne 

 

 

 

 

 

argumenterende 

 

 

 

dynamisk 

EMO 

 

 

 

EMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARG 

 

 

 

 

 

ARG 

 

 

 

EMO 

2. 

Sætnings-

niveau 

 

Sætningstyper  

imperativ og 

indikativ 

 

passiv 

 

Ledsætningstyper 

sammenligning og 

indskrænkning 

 

følge og årsag 

 

Sætningsfølge  

parataktisk  

 

Leddets placering  

P1 

 

Ellipser  

subjekt- og 

verballedellipser 

 

 

 

 

 

 

 

argumenterende 

 

 

argumenterende 

 

 

argumenterende 

 

 

argumenterende 

 

 

dynamisk 

 

 

fremhævende 

 

 

fremhævende 

 

ARG 

 

 

ARG 

 

 

ARG 

 

 

ARG 

 

 

EMO 

 

 

ARG 

 

 

EMO 

Sætningstyper  

imperativ og 

indikativ 

 

 

 

Ledsætningstyper 

sammenligning og 

indskrænkning 

 

 

 

 

Sætningsfølge  

parataktisk  

 

Leddets placering  

P1 

 

Ellipser  

subjekt- og 

verballedellipser 

 

 

argumenterende 

 

 

 

 

 

argumenterende 

 

 

 

 

 

dynamisk 

 

 

fremhævende 

 

 

fremhævende 

 

ARG 

 

 

 

 

 

ARG 

 

 

 

 

 

EMO 

 

 

ARG 

 

 

EMO 
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3. Det 

stilistiske 

niveau: 

Troper og 

figurer 

Troper 

metafor  

 

besjæling 

 

Gentagelsesfigurer  

alliteration, anafor 

og  symploke 

 

epanastrofe  

 

 

Modsætningsfigur 

paradoks  

 

 

legende 

 

legende 

 

 

fremhævende 

 

 

fremhævende 

 

 

 

fremhævende 

 

EMO 

 

EMO 

 

 

EMO 

 

 

EMO 

 

 

 

EMO 

Troper 

metafor 

 

 synonym 

 

Gentagelsesfigurer  

alliteration, anafor 

og symploke  

 

pleonasme og 

epifor 

 

 

 

legende 

 

legende 

 

 

fremhævende 

 

 

fremhævende 

 

EMO 

 

EMO 

 

 

EMO 

 

 

EMO 

 

Skema 2: Positivt ladede sproglig-stilistiske virkemidler i etiketter på hhv. dansk og tysk naturkosmetik med tilordning 

af værdi og overordnet appelform. 

 

4.1.1 Analyse på ordniveau 

Jørgensen (1996) skriver om ordet, at det ikke har nogen fast betydning, men nærmere en række 

potentielle betydninger, og at det først i sætningen bliver klart, hvilken betydning, ordet har i 

sammenhængen. Alligevel kan man ud fra ordet selv groft skelne mellem en denotativ betydning 

(kernebetydning) og en række konnotative betydninger (medbetydninger). Ord med flere denotative 

betydninger kan defineres som homonymer, mens synonymer er ord med mindst én betydning tilfælles 

(Jørgensen). (Synonymet behandles i denne opgave ud fra dets betydning på det stilistiske niveau, nærmere 

under troper.) Jørgensen understreger, at en analyse af ordvalget vil være af meget svingende betydning, 

og at de enkelte iagttagelser altid bør relateres til helhedsanalysen eller tolkningen af teksten.  

I det følgende præsenteres og uddybes virkemidler under de forskellige ordklasser (afsnit 4.1.1.1) og 

fagudtryk og fremmedord (herunder også fremmedsproget tekst samt neologismer) (afsnit 4.1.1.2). 

Vurderingen af tekstens overordnede stilmæssige placering kommenteres først i sammenfatningen i afsnit 

4.1.3.3. 

 

4.1.1.1 Ordklasser  

Jørgensen (1996) slår fast, at det er ordvalget i en tekst, der sammenlagt vil angive, hvor teksten placerer 

sig stilmæssigt. Rask (1995) definerer nærmere, at det er når én ordklasse i en tekst er markant, at den 
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giver en særlig stil. Hun gør opmærksom på, at selvom vi i normalsproglige tekster måske ikke tænker over 

fordelingen af ordklasser, er der selvfølgelig stadig forskel på en tekst, der har specielt mange substantiver 

overfor én, der måske har mange verber eller adjektiver. 

 

Substantiver  

Substantiver betegner ifølge Rask (1995) ting, begreber, personer og emner, og giver teksten tyngde, 

stilstand og ”høj vægtfylde”. Substantiverne er den ordklasse, der som sproglig-stilistisk virkemiddel 

forekommer flest gange både i den danske og den tyske etiket. Begge steder betegner substantiverne det 

enkelte produkt, understreger dets egenskaber, informerer om indhold, anvendelse og emballage samt 

henviser til fremstilling og fagkundskab. Dette er alle substantiver, der er med til at gøre en tekst konkret 

(Rask). I den danske etiket findes yderligere oplysninger om lovgivning og historie, og endeligt bruges 

substantiverne her også til at sammenligne med.  

Følgende eksempel viser de substantiver, der forekommer i etiketten på Læsø Saltcares Body Lotion (bilag 

6, side 86), som jeg har defineret som værditilskrivninger (substantiverne vises i kronologisk rækkefølge og 

det antal gange, de forekommer i) – til højre for produktet har jeg i parentes angivet, hvad det enkelte 

substantiv overordnet henviser til: 

 

(1) saltprodukt   (indhold) 

LÆSØ SALTCARE Body Lotion  (produktbetegnelse) 

krop   (anvendelse) 

havvandets   (indhold) 

salte   (indhold) 

LÆSØ SALTCARE Body Lotion  (produktbetegnelse) 

restlagen   (indhold) 

saltsydning   (fremstilling)  

restlagen   (indhold) 

mineraler   (indhold) 

saltkoncentration  (indhold) 
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LÆSØ SALTCARE Body Lotion  (produktbetegnelse) 

Huden   (anvendelse) 

 

Ovennævnte substantiver henviser både til indhold, produktbetegnelse, anvendelse og fremstilling, dog 

henviser de fleste til indholdet. Konkrete substantiver med oplysninger om indhold, men også om f.eks. 

fremstilling, giver teksten et overordnet fagligt præg (hvad er der i (netop) naturkosmetik? Hvordan 

fremstilles det?), hvilket samtidig siger noget om måden, producenten argumenterer på: Ved at bruge 

netop fagligt orienterede substantiver understreger han sin egen faglige kunnen og viden, og substantivet 

bliver derved et stilistisk virkemiddel, der kan tillægges værdierne KONKRET og TROVÆRDIG. Til 

sammenligning vil en tekst domineret af f.eks. beskrivende og overvejende følelsesladede adjektiver, men 

uden faglig substans, miste sin overbevisningskraft, idet den netop ikke kan argumentere sagligt: Påstanden 

står, men belægget mangler.  

Tyske Santaverde Naturkosmetik er ligeledes en flittig bruger af fagligt argumenterende substantiver, der 

ud over de ovennævnte områder også henviser til området fagkundskab, der blot understreger 

argumentationen yderligere:  

 

(2) ”Dermatologische Tests (…)” 

 

Eksempel 2: Santaverde Naturkosmetiks aloe vera cellulite gel, bilag 7, side 118. 

 

En sådan test henviser til, at undersøgelser er foretaget i forbindelse med det givne produkt, og sådanne 

undersøgelser foretages (hovedsagligt) af personer inden for fagkundskaben. 

 Ovenfor nævnte Læsø Saltcares Body Lotion er, set i forhold til de resterende de danske etiketter, en etiket 

med meget tekst, og kan derfor også benytte sig af mange (og sigende) substantiver. Et eksempel på en 

etiket med en meget kort produktbeskrivelse, men alligevel en fagligt argumenterende brug af substantiver 

(eller måske nærmere substantivgrupper) er danske Urtekrams Organic Brown Sugar Body Scrub (bilag 6, 

side 96), der, ligesom Santaverde Naturkosmetik, henviser til området fagkundskab (her i en 

fremmedsproget tekst): 
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(3) ”… the Fairtrade ingredients (…)” 

(4) ” … international Fairtrade Standards (…)” 

 

Selvom Urtekram vælger(?) at skrive standards med stort S, er der her ikke tale om et proprium, idet kun 

Fairtrade Mark tæller som et sådant (Fairtrade Foundation, 2009). Således må en fairtrade ingrediens og en 

international fairtrade standard kunne betegnes som fagligt argumenterende substantiver.   

Skema 2 viser, som indledningsvist nævnt, at der i de danske etiketter, i modsætning til i de tyske, findes 

oplysninger om lovgivning og historie, samt at der findes eksempler på, at substantiverne bruges til at 

sammenligne med. I flere af etiketterne fra danske Rømer Naturprodukter nævnes både lovgivning og 

historie: 

 

(5) ”Ifølge EU lov (…)”  

(6) ”… har været anvendt af de amerikanske indianere igennem århundrede.” 

 

Eksempel 5 og 6: Rømer Naturprodukters Jojoba Body Shampoo, bilag 6, side 92. 

 

Selvom EU og lov i ovennævnte eksempel ikke er sammenskrevet, og EU derfor grammatisk set bør 

defineres som et proprium, læser jeg det EU-lov. En sådan brug af substantivet som oplysning om 

lov(givning) er ligeledes et eksempel på den faglige argumentation med en troværdig værdi, blot med den 

forskel, at der her er tale om en overvejende autoritær appelform i form af EU. De historiske oplysninger 

skal understrege erfaring og samtidig argumentere for, eller nærmest dokumentere, produktets virkning, 

hvorfor disse substantiver ligeledes kan betegnes som værende af faglig karakter. 

Et eksempel på komparation finder man i etiketten fra danske Nascent Organics Body Lotion (bilag 6, side 

91): 
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(7) ”Derfor mærker du forskel (…)” 

 

Med substantivet forskel tager producenten på én gang afstand fra andre og konkurrerende producenter, 

samtidig med at han understreger egenskaberne ved sit eget produkt – eller i hvert fald lægger op til, at det 

er anderledes. Dette substantiv er i sig selv ikke argumenterende (belægget må findes i den samlede 

sætning), men understreger tydeligt, at man ved erhvervelsen af produktet vil opleve en hvis forskel. Det 

sammenlignende substantiv tillægges derfor også værdien FREMHÆVENDE. 

 

Verber  

Rask (1995) definerer verberne som handlingens ordklasse. Verber giver generelt teksten et højt 

aktivitetsniveau, hvorfor mange verber giver en energisk og dramatisk stil. For de danske producenter 

kommer brugen af verber som sproglig-stilistisk virkemiddel ind på en fjerdeplads, for de tyske på en delt 

femteplads. For begge producenter gælder det, at verberne refererer til produkt og produktanvendelse, 

herudover refereres der i de danske etiketter også til historie, erfaring og emballage – i flere tilfælde ved 

brugen af hjælpeverber og modalverber, som sproglig-stilistiske virkemidler. Først et eksempel på 

produktegenskaber udtrykt ved hjælp af verber i tyske Terra Naturi Naturkosmetiks Feuchtigkeitsfluid (bilag 

7, side 123): 

 

(8) schützt 

 pflegt 

 beruhigt 

 unterstützt 

 verleiht 

 hilft 

 zu regenerieren 
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Disse verber kan alle betegnes som handlingsstærke verber (Rask, 1995). Et eksempel på handlingssvage 

verber kunne være verberne være, have, blive og svare til. De handlingsstærke verber understreger i denne 

sammenhæng konkret produktets egenskaber, og bidrager på denne måde til argumentationen. Verberne 

tilfører samtidig teksten en energisk, dynamisk stemning, og denne stemning taler til følelserne. Værdien 

defineres DYNAMISK. 

Verber, der refererer til historie og erfaring, finder man eksempler på i Rømer Naturkosmetiks Jojoba Body 

Shampoo (bilag 6, side 92): 

 

(9) ”… har været anvendt (…)” 

(10) ”.. er kendt (…)” 

 

I begge eksempler bruges hjælpeverber til at understrege den hhv. historiske argumentation og 

argumentationen af erfaringsmæssig karakter: I eksempel 9 er der tale om verbet anvende i en passivform i 

perfektum, med brugen af hjælpeverbet have, i eksempel 10 er der ligeledes tale om en passivform, her i 

præsens og med brug af hjælpeverbet være. Som nævnt under substantiver skal historiske oplysninger 

understrege (netop) erfaring og samtidig argumentere for et givent produkts virkning, hvorfor 

argumentationen i begge eksempler kan defineres som faglig. 

Modalverber siger noget om den måde, andre verber skal forstås på. Jørgensen (1996) konkluderer, at 

modalitetsanalysen tit kan bruges til at bestemme afsenders holdning eller hensigt med at ytre den givne 

sætning eller tekst. Jeg har i analysen af de danske etiketter kunnet konstatere 11 eksempler på 

modalverber brugt som sproglig-stilistisk virkemiddel, i de tyske ikke et eneste. Her ligeledes et eksempel 

fra Rømer Naturkosmetik: 

 

(11) ”Advocado olie er en af de fineste olier som kan anvendes til massage. Olien kan blandes med 

andre olier eller bruges ren evt. tilsat æteriske olier efter behov. Er olien tyk/grynet kan den 

med fordel varmes i et vandbad.” 

 

Eksempel 11: Rømer Naturkosmetiks Naturlig Ren Advocadolie, bilag 6, side 94.    
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Lige bortset fra stavefejlene(!), virker denne tekst overraskende positivt. Når jeg skriver overraskende, er 

det fordi den opmærksomme observatør vil bemærke, at der ikke er ét eneste argument i teksten. Derimod 

er der nærmere information i forbindelse med anvendelse, der netop ved brugen af modalverbet kan, 

udtrykker afsenders holdning om, at det er fuldstændigt overladt den potentielle kunde selv, hvordan 

vedkommende vil bruge produktet, og samtidig at producenten også stoler på, at kunden selv kan tage en 

beslutning herom – producenten foreslår blot høfligt, hvad man kan gøre. Værdien af disse verber vil jeg 

derfor definere som PERSONLIG, appelformen som emotionel. 

 

Adjektiver 

Adjektiver knytter sig til substantiver, hvilket vil sige, at de beskriver ting, begreber og emner. Rask (1995) 

konkluderer, at mange adjektiver i en tekst derfor giver en meget beskrivende eller malende stil. Både de 

danske og de tyske producenter benytter sig i høj grad af de beskrivende adjektiver, der netop kan bruges 

til at fremhæve eller understrege et givent produkts egenskaber. Set ud fra etikettens formål som tekst, er 

det dog langt mere interessant at vise eksempler på adjektiver i den komparative eller superlative form, 

idet disse adjektiver i højere grad siger noget om producentens forhold til det fremstillede, og ikke mindst 

til konkurrenterne. Jørgensen (1996) bekræfter da også, at man netop ved at stilbestemme de anvendte 

adjektiver i en tekst, kan kredse sig ind på en afsenders holdning.  

Alle de danske producenter, med undtagelse af Urtekram, benytter sig af sammenlignende adjektiver, af de 

tyske producenter kan nævnes Bergland Naturkosmetik, Santaverde Naturkosmetik og Speick 

Naturkosmetik. Dog er det de færreste, der benytter sig superlativer i den rene grammatiske form: 

 

(12)  ”… ist eine der schönsten (…)” 

 

Eksempel 12: Bergland Naturkosmetiks Body Sanndorn-Orange Hautöl, bilag 7, side 101. 

 

Selvom der her er tale om et grammatisk korrekt superlativ, opfattes det her nærmere som et adjektiv i den 

komparative form, da producenten med udtrykket eine der samtidig modererer adjektivets netop 

superlative betydning. Der er dog flere eksempler på adjektiver i den positive form, hvilket vil sige 
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adjektivets grundform, der nærmest fungerer som superlativer. Her eksempler fra etiketter på Speick 

Naturkosmetik:  

 

(13) ”… mit dem einzigartigen, harmonisierenden Speick-Extrakt.“  

(14) ”… eine optimale Feuchtigkeitsversorgung (…)“ 

 

Eksempel 13: Speick Naturkosmetiks Men Intensiv Creme, bilag 7, side 119. 

Eksempel 14: Speick Naturkosmetiks Men Dusch Gel, bilag 7, side 120. 

 

Man kan nok gradbøje ord som enestående og optimal, men ordenes egentlige og semantiske betydning 

kan man ikke ændre ved: Det ligger allerede i enestående og optimal, at det ikke kan blive bedre. 

 Et yderligere blikfang er mængdetallet i funktionen adjektiv (hvorfor jeg også har valgt at placere det under 

adjektivet). Kun enkelte af de analyserede naturkosmetikproducenter benytter sig af mængdetallet som 

sproglig-stilistisk virkemiddel, hvilket kan undre, da det i høj grad understreger den faglige argumentation. 

Følgende eksempel er fra tyske Primaveras Active Aroma Badeöl (bilag 7, side 112): 

 

(15) ”Durch mehr als 90 % wertvolle biologische Pflanzenöle(…)“ 

 

Samtlige ovennævnte adjektiver – uanset form – er med til at understreger det enkelte produkts 

egenskaber, det værende sig i form af en direkte beskrivelse af produktet eller f.eks. i forbindelse med 

information om anvendelse. Jeg tillægger derfor disse adjektiver værdien FREMHÆVENDE.  

Jeg har i min analyse af adjektiverne som sproglig-stilistiske virkemidler måttet konstatere nødvendigheden 

af, at en hyppig brug af ophobede beskrivende adjektiver opvejes af specielt den faglige argumentation, da 

teksten ellers virker overdrevet og useriøst, og at jeg i den forbindelse mister fokus. Selvom min opgave er 

at definere de positivt ladede sproglig-stilistiske virkemidler og deres funktion, og derimod ikke at 

fremhæve de negative af slagsen, ønsker jeg her alligevel at gøre opmærksom på denne observation. 



Værditilskrivningen af naturkosmetik i Danmark og Tyskland 

                                                                                                      2009 

 

49 

 

Hermed har jeg nemlig fundet svaret på min indledningsvise undren om, hvorfor den sproglige formulering i 

mange tyske naturkosmetiketiketter virker netop overdrevet på mig, nemlig når argumentationen mangler, 

hvilket selvfølgelig ikke kun gælder i forbindelse med brugen af adjektiver. 

 

Adverbier 

Rask (1995) konkluderer, at adverbier generelt optræder som enten forstærkende eller modificerende 

gradueringer. Ligesom det er tilfældet med adjektiverne benytter både de danske (om end meget få gange) 

og de tyske producenter sig af beskrivende adverbier, der bruges til netop at forstærke et givent produkts 

egenskaber. Set ud fra etikettens formål som tekst er det dog også her langt mere interessant at vise 

eksempler på adverbier i den komparative form, idet producenten ved hjælp af de sammenlignede 

adverbier fremhæver netop sit eget produkt i forhold til alle andre: 

 

(16) ”… speziell für empfindliche Männerhaut entwickelt.“ 

(17) ”… verwöhnt sensible Haut dank besonders milder, pflanzlicher Inhaltsstoffe.” 

 

Eksempel 16: Speick Naturkosmetiks Men Intensiv Creme, bilag 7, side 119. 

Eksempel 17: Terra Naturi Naturkosmetiks Tagescreme, bilag 7, side 124. 

 

Producenten i eksempel 16 antyder, at netop hans produkter er udviklet specielt til mandens hud, i 

eksempel 17 betegnes ingredienserne som særligt milde – ligeledes set i forhold til andre produkter, hvor 

dette måske ikke er tilfældet. 

 

Personlige pronominer 

Brugen af de personlige pronominer markerer fortællersituationen og forholdet mellem personer, og siger 

samtidig noget om, hvor tæt teksten går på modtageren (Rask, 1995). Hverken de danske eller de tyske 
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producenter bruger mange personlige pronominer, men det betyder blot, at de står stærkere, når de 

endelig bruges: 

 

(18) ”Geniessen Sie die Entspannung des feinen Duftes von Lavendel auf Ihrer Haut.“  

 (19) ”… wird Ihre Haut optimal mit unseren Cremes und Emulsionen vorbereitet.“ 

 

Eksempel 18: Bergland Naturkosmetiks Lavendel Hautlotion, bilag 7, side 101.  

Eksempel 19: Santaverde Naturkosmetiks aloe vera spray sensitive, bilag 7, side 116.  

 

Eksempel 18 viser brugen af den høflige De-form, der – ligesom ved brugen af f.eks. du – dog nærmere skal 

forstås som alle mine kunder. Høfligheden går igen i eksempel 19, men her kommer også producentens 

holdning tydeligt til udtryk, idet han med unseren netop fremhæver sine egne egenskaber overfor for 

konkurrentens. De personlige pronominer tillægges PERSONLIG, og derfor med en overvejende emotionel 

appel.  

 

Proprier 

På den ene side er proprierne en meget konkret definerende ordklasse, idet den netop betegner én 

bestemt person, ét firma eller organisation osv. På den anden side fortæller proprierne ikke noget om 

personens, firmaets eller organisationens egenskaber mm. Rask (1995) understreger, at hvis vi kender 

navnebæreren, siger navnet også alt, hvis ikke, siger navnet alene næsten intet. Som nævnt i afsnit 3.1.1 er 

minimumskravet til produktetikettens indhold en identificering af det givne produkt eller bestemte mærke, 

som f.eks. et stempel med produktets navn eller producentens logo. Både for de danske og de tyske 

producenter gælder det, at de bruger proprierne til at gøre opmærksom på sig selv som producenter eller 

firma og på fagkyndige, der skal understrege den faglige argumentation. De danske producenter 

understreger yderligere den faglige argumentation ved at nævne en lovgivende magt (EU, se eksempel 5), 

de tyske til ved at nævne oprindelsesland. Følgende eksempel på brugen af proprier i en dansk etiket er fra 

Urtekrams tidligere nævnte Brown Sugar Body Scrub (bilag 6, side 96): 
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(20) Urtekram 

 Urtekram 

 Fairtrade 

 ECOCERT  

 The Fairtrade Certification Mark 

 Fairtrade 

 Fairtrade  

 www.info.fairtrade.net 

 ECOCERT 

 Urtekram A/S 

 www.urtekram.dk 

 

Selvom Urtekrams etiketter, som tidligere nævnt, indeholder meget lidt tekst, formår producenten at 

benytte overvejende mange proprier uden at det dog generer den samlede tekstoplevelse. Måske hænger 

dette sammen med, at nogle af proprierne er ”forklædt” som internetadresser, og at modtager derfor ikke 

lægger mærke til den relativt hyppige gentagelse. Også Primaveras Aroma Face Care Reinigungsmilch (bilag 

7, side 114) benytter sig af proprier forklædt som internetadresser, og nævner yderligere oprindelsesland: 

 

(21) Primavera 

BDIH 

Primavera Life GmbH 

www.primavera-life.de 

www.primavera-life.com 

Germany 
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4.1.1.2 Fagudtryk, fremmedord og modeord   

Fagudtryk 

Både de danske og de tyske naturkosmetiketiketter indeholder forholdsvis mange og forskellige fagudtryk. 

Fagudtrykkene må dog defineres ud fra den sammenhæng, de bruges i, da det først her kan afgøres, om de 

virker faglige. F.eks. kan vitaminer virke fagligt (og argumenterende) i én tekst, i en anden bemærker man 

måske slet ikke ordet. Følgende eksempel på fagudtryk er fra Mellisa Naturkosmetiks D-vitamin-creme 

(bilag 6, side 90), hvor bl.a. netop vitaminerne er med til at give teksten et overvejende fagligt udtryk: 

 

(22) D-vitamin-creme 

 Rooibos 

Faktor 10 

antioxidanter 

 D-vitamincreme 

Rooibos 

D-vitamin 

UV-filter 

Rooibos 

D-vitamin 

E-vitamin 

 

Fagudtryk giver, som navnet også afslører, teksten et overordnet fagligt præg, hvilket samtidig siger noget 

om måden, producenten argumenterer på: Ligesom det var tilfældet i forbindelse med brugen af fagligt 

orienterede substantiver, understreger producenten også her sin egen faglige kunnen og viden, hvorfor 

fagudtrykket som stilistisk virkemiddel tillægges værdien FAGLIG.  
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Fremmedord 

Rask (1995) definerer fremmedord som nyere låneord, der stadig virker fremmede. Jeg har dog også i min 

analyse måtte konkludere, at selv tidligere fremmedord (eller gamle låneord?), der egentlig er så 

indarbejdede i sproget, at man ikke længere burde lægger mærke til dem, kan tillægges stilistisk betydning. 

Det er specielt i tilfælde, hvor en producent, der ellers udelukkende bruger tyske betegnelser for indhold 

eller egenskaber, pludselig bryder stilen med et engelsk ”låneord”. Sådanne stilbrud vækker 

opmærksomhed og virker (i moderat brug) meget up-to-date: 

 

(22)  ” Aroma Face Care Reinigungsmilch  sanft und feuchtigkeitsspendend  NEROLI CASSIS.“ 

 

(23) ”Feuchtigkeitsfluid  ANTI-AGING  GRÜNER TEE-HIBISKUS schützend & pflegend.“   

 

Eksempel 22: Primaveras Aroma Face Care Reinigungsmilch, bilag 7, side 114. 

Eksempel 23: Terra Naturi Naturkosmetiks Feuchtigkeitsfluid, bilag 7, side 123. 

 

Fremmedsproget tekst  

Fremmedsproget tekst har jeg valgt at bruge som betegnelsen for hele tekststykker i etiketten, der er 

skrevet på et fremmedsprog, hvilket – ligesom fremmedordet – også kan ses som et sproglig-stilistisk 

virkemiddel. Både de danske og de tyske naturkosmetikproducenter benytter sig af fremmedsproget tekst, 

de danske i forbindelse med henvisning til produktegenskaber og fagkundskab, og information om 

producent, indhold og anvendelse, de tyske udelukkende ved henvisning til oprindelse(sland). Ligesom 

fremmedordet virker tekst på et fremmedsprog MODERNE, dog er der ved henvisning til fagkundskab 

nærmere tale om en TROVÆRDIG værdi. I det følgende viser jeg eksempler på den danske henvisning til 

fagkundskab og den tyske til oprindelse(sland): 

 

(24) ”Certified by ECOCERT SAS (...) according to Ecocert Standards.” 
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(25) ”Made in Germany.” 

 

Eksempel 24: Urtekrams Rose Shower Gel, bilag 7, side 99. 

Eksempel 25: Speick Naturkosmetiks Thermal Tagescreme , bilag 7, side 122. 

 

Modeord 

Eroms (2008) definerer modeordet som et ord, der har en aktuel og/ eller høj prestigeværdi. Han 

konkluderer, at personer, der benytter sig af modeord, samtidig dokumenterer deres viden om ordets 

aktualitet eller relevans. Rask (1995) definerer nærmere modeordet som et ord, der skal bekræfte det 

indforståede islæt i en bestemt faggruppe eller kreds. Jeg har fundet to eksempler på modeord, som jeg 

definerer som sproglig-stilistiske virkemidler, dette i en hhv. dansk og tysk etiket, nærmere hos Nascent 

Organic og Bergland Naturkosmetik (Sauna Spa): 

 

(26) ”… – vi kalder det hyper-økologi.” 

(27) ”… Bergland Sauna-Honig-Gel macht den Saunagang zu einem pflegenden Erlebnis!“ 

 

Eksempel26: Nascent Organics Body Lotion, bilag 6, side 91. 

Eksempel27: Bergland Naturkosmetiks (Sauna Spa) Chocolate Dream Sauna-Honig-Gel, bilag 7, side 100. 

  

Nascent Organics modeord henviser på én gang til hvordan produktet er fremstillet og hvad det indeholder, 

hvorved producenten argumenterer fagligt. Samtidig udsender dette ord dog også et signal om afsenders 

holdning til økologien, nemlig den, at Nascent Organic går ind for netop den superlative form for økologi 

(hyper). Da jeg mener, at dette signal er stærkere end den faglige argumentation, der ligger i ordet hyper-

økologi, vælger jeg at tillægge modeordet værdien MODERNE med en overvejende emotionel appel. 

Bergland Naturkosmetik har med sit modeord skabt en ny produktbetegnelse, hvorfor også dette kan 

betragtes som moderne, dog her med en overvejende argumenterende appelform, idet det henviser til 

anvendelse og informerer om indhold. 
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Selvom jeg ikke har talt sammensatte ord med til antallet af modeord (men derimod som sproglig-stilistiske 

virkemidler under de relevante ordklasser), vælger jeg alligevel at nævne dem her, da de ligesom 

modeordene virker moderne, og herved skaber opmærksomhed i en tekst. I det følgende viser jeg 

eksempler på sammensatte ord med bindestreg fra ordklasserne substantiv, adjektiv og adverbial: 

 

(28) ”… Pflege für den Frische-Kick (…)“ 

(29) ”… Lotus verströmt eine verführerisch-blumige Note.“ 

(30) ”…trockene Haut fühlt sich nach diesem Bad wieder seidig-zart (…)“  

 

Eksempel 28: Speick Naturkosmetiks Men Intensiv Creme, bilag 7, side 119. 

Eksempel 29: Bergland Naturkosmetiks Body Splash Lotusblüte, bilag 7, side 100. 

Eksempel 30: Primaveras Active Aroma Badeöl, bilag 7, side 112. 

 

4.1.2 Analyse på sætningsniveau  

Det er hovedsagligt i sætninger, at sprogets mening realiseres (dog har jeg i det foregående vist, at også 

ordet alene er i stand til at udtrykke mening), og det bliver i den fuldstændige sætning derfor også muligt at 

sige noget om den overordnede talehandling, samt om der argumenteres med hjælp af både påstand, 

belæg og hjemmel, eller kun med dele heraf. Sætningen afgrænses nedadtil netop ved de ord eller led, den 

består af, og opadtil ved de meningshelheder, som sætningen selv bliver led i (Jørgensen, 1996). Begrebet 

sætning er beslægtet med ytring, udsagn og påstand, idet, når der sættes noget, ytres, udsiges eller påstås 

noget.  

I det følgende præsenterer og uddyber jeg i afsnit 4.1.2.1 sætnings- og ledsætningstype samt sætningsfølge 

og afsnit 4.1.2.2 om leddets placering og udeladte led, fremover kaldet ellipser. 
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4.1.2.1 Sætnings- og ledsætningstype samt sætningsfølge 

Sætningstyper 

Som nævnt i afsnit 2.3.1, er formålet med en reklametekst hovedsagligt at få et givent produkt solgt. Eroms 

(2008) definerer reklamen som en købsanvisning, forstået på den måde, at modtager får en mængde 

information og herudfra selvstændigt skal udlede købsanvisningen. Den overordnede talehandling kan 

således stadig defineres som direktiv, og med en argumenterende tilgang til stilistikken, men med den 

endelige form af en mere eller mindre eksplicit købsanvisning. Både de danske og de tyske producenter 

bruger sætningstyperne imperativ og indikativ som stilistiske virkemidler, dertil kommer passivsætninger 

hos den danske producent. Alle kan de betragtes som købsanvisninger, blot indeholder de forskellige 

grader af overbevisning: 

 

(1)  ”Verwöhnen Sie Ihre Haut mit dem belebenden ACTIVE Aroma Körperöl.“ 

(2) ”Die Terra Naturi Tagescreme Rose-Mandel verwöhnt sensible Haut dank besonders milder, 

pflanzlicher Inhaltsstoffe.” 

(3)  ”Kan bruges på hele kroppen.” 

 

Eksempel 1: Primaveras Active Aroma Körperöl, bilag 7, side 112. 

Eksempel 2:Terra Naturi Naturkosmetiks Tagescreme, bilag 7, side 124. 

Eksempel 3: Rømer Naturprodukters Universal Olie Creme, bilag 6, side 93. 

 

Imperativen i eksempel 1 gør opfordringen til køb meget entydig, hvorimod anvisningen i 

indikativsætningen i eksempel 2 er knap så tydelig, men stadig indikerer købsanvisningen. I 

passivkonstruktionen i eksempel 3 er opfordringen måske ikke så stærk, men netop i tekster med lidt 

beskrivende tekst, kan den også virke anvisende. 

Jeg nævnte i afsnit 3.2.1 at undersøgelser har vist, at producenten med fordel kan indbygge en konklusion i 

sit budskab, hvis målgruppen ikke er særligt motiveret eller ikke er i stand til at træffe selvstændige 

beslutninger. Omvendt anbefales det at lade dette spørgsmål stå åbent, hvis målgruppen allerede har en 
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interesse i produktet, da producenten på denne måde vil kunne fremprovokere en intensiv beskæftigelse 

med produktet, idet den potentielle kunde vil tænke over produktet og komme frem til sin ”egen” 

konklusion (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2003). Eksempel 4 er fra Bergland Naturkosmetiks Body 

Splash Lotusblüte (bilag 7, side 100) og viser en sætning uden indbygget konklusion. Om sætningen uden 

meningshelheden overhovedet giver mening, kan diskuteres, men som det stilbrud den er, vækker den i 

hvert fald opmærksomhed:  

 

(4)   ”Sonne und Wind trocknen die Haut aus.” 

 

Både sætningstyperne og de følgende ledsætningstyper vælger jeg at tillægge værdien ARGUMENTERENDE 

og med den overvejende argumenterende appel, da selve den meningshelhed, sætningerne og 

ledsætningerne her er en del af, netop har det overordnede formål at argumentere. 

 

Ledsætningstyper 

Både i de danske og de tyske etiketter findes ledsætninger af typen sammenligning og indskrænkning, i de 

danske finder man yderligere eksempler på ledsætninger af typen følge og betingelse. Ledsætningernes 

type afspejler deres virkning, således er f.eks. ledsætningerne af typen sammenligning ligeledes 

sammenlignende. Ledsætningerne bidrager som et ekstra forklarende led til den samlede argumentation, 

som her i en betingelsesledsætning fra Nascent Organics Body Lotion (bilag 6, side 91): 

  

 (5) ”Derfor mærker du forskel, når du bruger Nascent Organic.” 

 

Sætningsfølge 

Sætningsfølgen kan være enten overvejende parataktisk eller hypotaktisk. Ved paratakse forstår man en 

sideordnet sætningsstruktur, der generelt giver en hurtig og nutidig let stil, ved hypotakse – underordnet 

sætningsstruktur – er den langsommere, forklarende eller fortællende stil dominerende (Rask, 1995). Både 
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de danske og de tyske producenter benytter sig overvejende af paratakse, der skaber en dynamisk 

stemning, her i etiketten på Rømer Naturprodukters Kamille Shampoo (bilag 6, side95): 

  

(6) ”Mild og drøj shampoo fremstillet af de fineste råvarer. Denne shampoo er ren vegetabilsk 

baseret på kokos palmeolier. Ifølge gældende EU regler skal følgende deklaration benyttes.” 

 

4.1.2.2 Leddets placering og udeladte led (ellipser) 

I afsnit 3.1.2 om etikettens komposition skrev jeg, at det i herværende analyse ville vise sig, om der i 

etiketterne på hhv. dansk og tysk naturkosmetik skulle findes sproglig-stilistiske virkemidler, der 

kompositorisk gør sig positivt mærkbare. I afsnit 3.2.1 slog jeg desuden fast, at producenten med et stærkt 

argument på førstepladsen opnår stor opmærksomhed. I det følgende vises eksempler på begge disse 

stiltræk. 

 

Leddets placering 

Sætninger i positionstype 1 er den mest almindelige (kom)positionstype. I sådanne sætninger står der ét 

led foran det finitte verbum – dette felt kaldes forfeltet (Jørgensen, 1996). Både de danske og de tyske 

naturkosmetikproducenter benytter sig da også hovedsagligt at sætninger i positionstype 1 med placering 

af subjekter i form af enten produktnavn eller producenten selv i forfeltet, men der findes også eksempler 

på en del af et led, der placeret i netop forfeltet fremhæves i en særlig høj grad (Hansen og Stenestad, 

2002):   

 

(7) ”Zusammen mit wertvollem Macademia- und Kukuinussöl sowie Extrakten aus der weißen 

Lilie bilden sie einen natürlichen Anti-Age-Komplex (…)“ 

(8) ”… Durch wertvolle pflanzliche Öle wird Ihre Haut weich und geschmeidig (…)“ 

 

Eksempel 7: Santaverde Naturkosmetiks aloe vera sonnenschutzemulsion, bilag 7, side 118.  
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Eksempel 8: Terra Naturi Naturkosmetiks Feuchtigkeitsfluid, bilag 7, side 123. 

 

Eksemplerne viser, hvordan adverbialled placeret i forfeltet fremhæver argumentationen på en måde, der 

ikke er til at overse. Argumentet kan således betragtes som stærkt argument, netop fordi det står på 

førstepladsen. Det er dog ikke kun en del af et led, der i forfeltet kan tillægges stilistisk betydning, selvom 

dette er særligt fremhævende. Også placeringen af f.eks. det givne produkts navn i forfeltet kan betegnes 

som et stilistisk virkemiddel, især hvis det gentages (og dermed samtidig svarer til gentagelsesfiguren 

anafor, se afsnit 4.1.3.2, eksempel 8). Producenternes brug af positionstype 1 (P1) defineres som 

FREMHÆVENDE, den overordnede appelform som argumenterende.   

 

Ellipser 

Ellipsen betegner det udeladte led i en sætning, det værende sig f.eks. subjekt eller verballed. Selvom 

ellipsen rent praktisk ikke eksisterer i teksten, er den stadig stærkt fremhævende, idet den netop gør 

opmærksom på sig selv ved ikke at være der! Subjektellipser kan være med til at understreger den 

ovennævnte P1, og samtidig gøre teksten behageligt underspillet, idet man selv får lov til at drage 

konklusioner, og ikke – som det ofte er tilfældet – bombarderes med en konstant gentagelse af det givne 

produkt. Samtidig skaber såvel subjekt- som verballedellipser en dynamisk stemning i teksten, hvorfor jeg 

har valgt at definere disse som FREMHÆVENDE, men i modsætning til leddets placering med en 

overvejende emotionel appel. 

I Primaveras Aroma Face Care Feuchtigkeitsfluid findes både eksempler på subjekt- og verballedellipser, der 

markeres med hvv. S og V (bilag 7, side 113):  

 

(9)  ” S  V  Naturreines Feuchtigkeitsfluid für feuchtigkeitsarme Haut. S  Pflegt und schenkt 

belebende Frische. S  V  Ideal als Make Up-Unterlage und zur Tagespflege.“   

 

4.1.3 Analyse på det stilistiske niveau 

Som skema 1 viser, er det stilistiske niveau det niveau, der findes færrest virkemidler på. Det er påfaldende, 

at jeg netop i den sproglig-stilistiske analyse må konstatere så få eksempler på netop det stilistiske niveau, 
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hvilket dog blot bekræfter Jørgensens (1996) konklusion om, at den stilistiske analyse kræver en 

inddragelse af flere forskellige niveauer.  

I det følgende præsenterer og uddyber jeg i afsnit 4.13.1 troper og i afsnit 4.1.3.2 figurer, herunder 

gentagelses- og modsigelsesfigurer. Sammenfatning følger i afsnit 4.1.3.3. 

 

4.1.3.1 Troper 

Troper kan defineres som en bestemt form for billedsprog, der såvel på udtrykssiden som på indholdssiden 

omskriver nogle elementer på ordniveau, idet de lægger op til at modtageren ser elementerne i nyt lys.  

(Jørgensen, 1996). Overordnet handler det ved brugen af troper om at sammenligne. I de danske 

naturkosmetiketiketter findes eksempler på metafor og besjæling, i de tyske på metafor samt synonym. 

(Jørgensen nævner ikke synonymet under troper, alligevel vælger jeg – ud fra dets sammenlignede 

betydning – at behandle det her.)  

Jørgensen (1996) definerer metaforen som en substitution, der på basis af en semantisk lighed erstatter ét 

element med et andet. Eksempler herpå finder man i Læsø Saltcares Body salt scrub (bilag 6, side 87) og 

Bergland Naturkosmetiks (Sauna Spa) Chocolate Dream Sauna-Honig-Gel (bilag 7, side 100):  

 

(1) ”Skrubbecreme fra LÆSØ SALTCARE med læsøsalt, læsøhonning og krusemynte er en ren 

nydelse for kroppen.” 

(2)  ”Absoluter Hochgenuss nicht nur für Naschkatzen.“ 

 

I det første eksempel kan man vælge at læse ren både som adverbial og adjektiv: Som adverbial fungerer 

det som henvisning til en egenskab, en absolut nydelse, som adjektiv som en henvisning til produktets 

indhold, der således defineres som rent. I eksempel 2 er det kunderne, der sammenlignes med 

Naschkatzen, hvilket svarer til den danske betegnelse sukkergris.  

I Læsø Saltcares Body salt scrub finder man ligeledes et eksempel på besjæling: 

 

(3) ”… havvandets gunstige salte.” 
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I stedet for at skrive havsalt personificeres havvandet ved hjælp af netop genitiven – for kan et havvand eje 

noget (salt)? 

Et andet eksempel på besjæling finder man i Nascent Organics Body Lotion (bilag 6, side 91), hvor det er 

kroppen, der tillægges egenskaben at ”vide noget”: 

 

(4) ”Vi tror nemlig, at din krop ved mere om økologi end de lovgivende myndigheder.” 

 

Primavera bruger i stedet et synonym til at sammenligne, her fra deres Active Aroma Badeöl (bilag 7, side 

112): 

 

(5) ”Tägliche Schönheitspflege: Mischen Sie (…)” 

 

Som det måske fremgår, er der her tale om information om anvendelse. Det er kun Primavera, der bruger 

en sådan forskønnende udgave af det normale Anwendung.  

Samtlige ovennævnte troper er med til at skabe opmærksomhed, hvad enten de sammenligner (som de 

overordnet altid gør), personificerer eller forskønner. Troperne understøtter argumentationen på en 

legende måde, og skaber derved en opløftet stemning. Jeg tillægger derfor troperne værdien LEGENDE. 

 

4.1.3.2 Figurer 

Figurer er bestemte former for billedsprog, der på ordstillings- eller sætningsniveau kombinerer nogle 

elementer, således at der lægges op til at modtageren fornemmer en ekstrabetydning i sammen- eller 

modstillingen af elementerne (Jørgensen, 1996). Også figurerne leger med sproget og appellerer dermed til 

følelserne, alle er de dog overvejende FREMHÆVENDE.  
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Gentagelsesfigurer 

Gentagelsesfiguren er en hyppig gæst i de tyske naturkosmetiketiketter, men også de danske producenter 

benytter sig af gentagelsesfigurer. Både i den danske og den tyske etiket finder man således eksempler på 

alliteration, anafor og symploke, i den danske yderligere epanastrofe, og i den tyske pleonasme og epifor.  

Alliteration (eksempel 6 og 7) er en gentagelse af et forbogstav eller en gruppe af forbogstaver, anafor 

(eksempel 8) en form for parallelisme, hvor det eller de første ord gentages i flere sætninger (Rask, 1995): 

 

(6) ”LACOSMEA Cosmetics.” 

(7) ”… das erfrischend fröhliche Duschvergnügen (…)“ 

(8) ”Die rasch einziehende Creme (…). Die zarte Creme (…)“ 

 

Eksempel 6: Lacosmea Cosmetics Gesichtswasser, bilag 7, side 104.  

Eksempel 7: Nature Friends Duschgel, bilag 7, side 110. 

Eksempel 8: Santaverde Naturkosmetiks aloe vera augencreme, bilag 7, side 116. 

 

Epanastrofe er gentagelse af et leds slutning i begyndelsen af næste, hvorved der opstår en kædevirkning 

(Jørgensen, 1996). Følgende eksempel er fra Læsø Saltcares Creme (bilag 6, side 88): 

 

(9) ”LÆSØ SALTCARE creme er fremstilet af restlagen fra Læsøs saltsydning – restlagen 

indeholder (…)” 

 

Pleonasme er egentlig overflødig selvgentagelse (Jørgensen, 1996), men kan i moderat brug alligevel 

betegnes som et positivt argument: 
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(10) ”Das aktivierende Aroma vitalisiert von Kopf bis Fuß (…)“ 

 

Eksempel 10: Primaveras Active Aroma Badeöl, bilag 7, side 112.  

 

Producenten kunne have nøjes med at skrive vitalisiert die Haut eller den ganzen Körper, i stedet vælger 

han at gentage informationen om, hvor produktet skal/ kan anvendes.  Udtrykket er samtidig en sproglig 

kliché, der pga. sine dagligdagssproglige egenskaber giver teksten en form for nærhed.  

Epiforen er, i modsætning til anaforen, en gentagelse i slutningen af flere sætninger eller led (Jørgensen, 

1996), her vist i Santaverde Natrukosmetiks aloe vera reinigungsemulsion (bilag 7, side 116):   

 

(11) ”Aloe Vera Saft kbA, Apfelsaft kbA, Kokosöl kbA (…)” 

 

(kbA står for ”kontrolliert biologischer Anbau”.) 

 

Symploken er en sammenfletning af både anafor og epifor (Jørgensen, 1996). Et eksempel herpå finder 

man i Terra Naturis Tagescreme (bilag 7, side 124), der netop både indleder og afslutter teksten med at 

nævne produktets navn, dog her i versionen ”natcreme” (jeg ønsker her ikke at gengive hele den samlede 

produktbeskrivelse, se derfor venligst ovennævnte bilag). 

 

 Modsigelsesfigurer 

Urtekram er den eneste producent, der benytter sig af det stilistiske virkemiddel paradoks, der rummer 

noget fornuftsstridigt, selvmodsigende eller absurd (Jørgensen, 1996). Eksempler er fra Urtekrams Aloe 

Vera Hand Soap (bilag 6, side 98): 
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(12)  ”Vand, aloe vera, forsæbet kokosolie og majsglukose, vegetabilsk glycerin, citronsyre, 

citronmelisse- og pebermynteekstrakt, æterisk appelsinolie. Intet andet.” 

 

Det paradoksale er den lange opremsning af ingredienser og det afslutningsvise intet andet, der samtidig 

fungerer som Urtekrams slogan. Man læser således det selvmodsigende alt og intet, og også placeringen af 

dette slogan – som om det blot er en yderligere ingrediens – virker som et særligt fremhævende stilbrud.  

 

4.1.1.3 Sammenfatning  

Skema 1 viser, at de tyske naturkosmetikproducenter på såvel ord- som sætningsniveau samt på det 

stilistiske niveau langt hyppigere benytter sig af sproglig-stilistiske virkemidler, end de danske producenter. 

Til gengæld viser skema 2, ligeledes på alle tre niveauer, at de danske producenter benytter sig af flere 

forskellige stilistiske virkemidler, end de tyske producenter.  

Som nævnt i afsnit 4.2., er vurderingen af den overordnede stilmæssige placering (se ordniveau, skema 2) 

foregået på den måde, at producenten har fået ét ”point”, hvis jeg har kunnet definere det samlede indtryk 

af teksten som positivt. Jeg har således ladet mig overbevise af tre ud af fem danske producenter, og fem 

ud af syv tyske. Der er således en procentvis overensstemmelse mellem de danske og tyske 

naturkosmetikproducenter, der er i stand til at overbevise, nærmere udgør antallet 60 %. Dette betyder, at 

hverken de tyske producenters hyppige brug af de sproglig-stilistiske virkemidler, eller de danske 

producenters afvekslende brug af samme, kan siges at have en vindende fordel: Derimod kan jeg netop slå 

fast, at producenterne, både hvad angår antal og type, adskiller sig fra hinanden.  

 

4.1.4 Sammenligning ud fra appelformerne 

Jeg har nu vist hvilket antal og hvilken type af virkemidler, de hhv. danske og tyske producenter af 

naturkosmetik benytter sig af. En yderligere sammenligning med udgangspunkt i appelformerne skal nu 

som tidligere nævnt samle og understøtte dette resultat ved at vise, hvilken betydning brugen af de 

sproglig-stilistiske virkemidler har for den overordnede type af argumentation. Skema 3 viser 

sammenligneligt og ligeledes angivet i procent resultaterne af analysen af de sproglig-stilistiske virkemidler 

som værende af enten overvejende argumenterende, emotionel eller autoritær karakter: 
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APPELFORM Danske producenter Tyske producenter 

Den argumenterende appel 54 % 53 % 

Den emotionelle appel 27 % 40 % 

Den autoritære appel 19 % 7 % 

 

Skema 3: De hhv. danske og tyske naturkosmetikproducenters brug af appelformer fordelt på den argumenterende, 

emotionelle og autoritære type og angivet i procent. 

 

Jeg kan nu på baggrund af resultaterne i skema 3 konkludere, at de danske naturkosmetikproducenter 

overbeviser ved hjælp af 54 % argumenterende, 27 % emotionel og 19 % autoritær argumentation, de tyske 

ved hjælp af 53 % argumenterende, 40 % emotionel og 7 % autoritær argumentation. Således står den 

procentvise brug af sproglig-stilistiske virkemidler som en overordnet argumenterende appelform omtrent 

lige, idet både de danske og de tyske producenter mere end halvdelen af gangene benytter sig disse. 
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5. Konklusion 

Min hypotese om, at hhv. de danske og tyske producenter af naturkosmetik benytter sig af forskellige 

sproglig-stilistiske virkemidler i værditilskrivningen af deres produkter, er opfyldt, og jeg kan konkludere, at 

producenterne adskiller sig fra hinanden både hvad angår antal og type af anvendte virkemidler. Jeg kan 

ligeledes konkludere, at de tyske naturkosmetikproducenter både på ord- og sætningsniveau samt på det 

stilistiske niveau langt hyppigere benytter sig af sproglig-stilistiske virkemidler, end de danske producenter. 

Til sammenligning viser skema 2, at de danske producenter – ligeledes på samtlige analyserede niveauer – 

dog benytter sig af flere forskellige stilistiske virkemidler, end de tyske producenter.  

Hvad angår de danske producenter, kan jeg konkludere, at tre ud af fem producenter er i stand til at 

overbevise – for de tyske producenter gælder dette for fem ud af syv. Den procentvise overbevisning står 

dermed lige, og dette betyder, at hverken de tyske producenters hyppige brug af sproglig-stilistiske 

virkemidler, eller de danskes afvekslende brug af samme, kan siges at have en vindende fordel. Således 

udgør antallet af producenter, der er i stand til at overbevise, både for de danske producenter og de tyske 

producenter 60 %. 

En yderligere sammenligning med udgangspunkt i appelformerne har vist hvilken betydning, brugen af de 

sproglig-stilistiske virkemidler har for den overordnede type af argumentation, og jeg således på baggrund 

af resultaterne i skema 3 konkludere følgende: De danske naturkosmetikproducenter overbeviser ved hjælp 

af 54 % argumenterende, 27 % emotionel og 19 % autoritær argumentation, de tyske ved hjælp af 53 % 

argumenterende, 40 % emotionel og 7 % autoritær argumentation. Således står den procentvise brug af 

sproglig-stilistiske virkemidler som en overordnet argumenterende appelform omtrent lige, idet både de 

danske og de tyske producenter mere end halvdelen af gangene benytter sig af disse. 

Jeg har i analysedelen yderligere svaret på mit indledningsvise spørgsmål om, hvorfor den sproglige 

formulering i mange tyske naturkosmetiketiketter virker overdrevet på mig, hvilket netop sker i tilfælde af 

manglende (eller modsat for megen emotionel) argumentation.  

Stilistik har i opgaven fungeret som en overordnet styrepind, både for valget af analysens teoretiske 

baggrund samt for valget af stilistik som faglig metode. Med inddragelsen af stilteori og 

kommunikationsteori dannede jeg den teoretiske grundramme for 1) brugen af stilistik til at kommunikere 

med, 2) til at opnå virkning med, og 3) til at opnå en bestemt virkning med. Hermed definerer jeg 

stilistikken som et teoretisk udgangspunkt for at kommunikere, for at opnå virkning, og således også som 

kommunikationsredskab.  
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For at redegøre for sammenhængen mellem tekst, kommunikation og virkning, har jeg ikke alene taget 

pragmatikken men også retorikkens argumentatoriske aspekt i betragtning. Jeg har defineret den 

pragmatiske stilistik som den teori, der realiserer talehandlingen, og samtidig brugt retorikkens 

argumentationsteori som belæg for påstanden om, at også de sproglig-stilistiske virkemidler kan fungere 

som argumentation i en tekst. Begge definitioner har understøttet brugen af stilistik som faglig metode i 

analysen. Jeg har samtidig brugt retorikkens tre klassiske appelformer, logos, patos og etos, til at samle og 

understøtte resultaterne af den sproglig-stilistiske analyse. Set ud fra ønsket om virkning svarer 

argumentationsteorien således overordnet på, at producenten opnår sin modtagers tilslutning ved hjælp af 

argumentation.  

Jeg kan konkludere, at stilistikken som faglig metode kan bruges som et redskab til at analysere sproglige 

formuleringer med. Sammenfattende kan den bruges til at bestemme en teksts sproglig-stilistiske 

virkemidler samt sammenholde udtryk og indhold for at finde en forklaring på tekstens effekt på modtager. 

Et tungtvejende kritikpunkt i brugen af stilistik som faglig metode er dog, at selvom man er opmærksom på 

faren for over-/misfortolkning, og søger at undgå dette ved altid at have tekstens formål for øje, samt søge 

at leve op til de krav, der gør sig gældende for den valgte fremgangsmåde, vil den subjektive faktor stadig 

veje tungt i en analyse. Dette kan man selv ved inddragelse af omfangsrig og anerkendt litteratur hverken 

undgå eller omgå, også selvom jeg konkluderer, at man ved hjælp af netop observation og sammenligning 

kan definere hvilke sproglig-stilistiske virkemidler, der kan betegnes som værditilskrivninger. Dog må det 

også siges, at selv en subjektiv analyse er i stand til at sige – i hvert fald noget overordnet – om forholdene i 

en given analyseret situation.  

Jeg indledte analysen med selve resultatet, og viste dermed allerede indledningsvist relevansen heraf. 

Analysens har således fulgt det deduktive dispositionsprincip, selve indholdsanalysen den komparative og 

kvantitative metode, idet jeg netop ud fra sammenligningen af en lille del konkluderer, at disse forhold også 

gælder for resten af den større mængde.  

Jeg har således opfyldt mit formål om at bestemme de sproglig-stilistiske virkemidler i etiketter på hhv. 

dansk og tysk naturkosmetik, der, i kraft af deres funktion som positive argumenter, kan bruges som 

værditilskrivninger, og samtidig analyseret hvilken overordnet appel, de enkelte virkemidler har.  

Med konklusionen om, at (kun) 60 % af de danske producenter og de tyske er i stand til at overbevise, 

mener jeg bestemt at have lagt op til en forbedring af kommunikationen mellem eksperter og lægfolk. Og 

sammen med de resterende resultater af og observationer i analysen mener jeg at have nærmet mig mit 

formål om at vise, at naturkosmetikken har vundet ved netop at blive belyst ud fra et sprogligt perspektiv. 
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Bilag 2: Tyske naturkosmetikproducenter fra BDIHs medlemsliste pr. 10.11.2008  

ABTSWINDER Naturheilmittel GmbH 

Gewürzstraße 1-3 

97355 Abtswind 

tel: 09383/ 9711-0 

fax: 09383/ 2210 

mail:  abtswindernaturheilmittel@t- 

online.de 

web:  www.abtswinder.de 

aloecare 

Rainbow Gesellschaft für Naturprodukte mbH  

Klärchenstrasse 11 

22299 Hamburg        

tel: 40 460 99 130 

fax: 40 460 99 199 

mail:  info@rainbow-naturprodukte.de 

web:  www.rainbow-naturprodukte.de 

Alverde       

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG     

Carl-Metz-Straße 1/ Postfach 10 02 33            

76185 Karlsruhe         

tel: 0721/ 55 92 0        

fax: 0721/ 55 22 13      

mail:   ServiceCenter@dm-

drogeriemarkt.de      

web:   www.dm-drogeriemarkt.de 

 

 

 

Alviana Naturkosmetik/ Bonano GmbH 

Darmstädter Str. 63 

64404 Bickenbach 

tel: 06257 - 9322 0 

mail: alviana@bonano.de     

web: www.alviana.de  

Alvito GmbH 

Hillerstrasse 25 

90429 Nürnberg 

tel: 0911/ 321521 

fax: 0911/ 321522 

mail:  info@alvito.de 

web:  www.alvito.de 

ANIKA Organic Luxury/ The Organic Spa GmbH 

Ettlinger Str. 11 

76297 Stutensee 

tel: 07249/ 952251 

fax: 07249/ 952252 

mail:  contact@theorganicspa.eu 

web:  www.theorganicspa.eu 

Anne Lind Natural Wellness 

BÖRLIND Gesellschaft für kosmetische 

Erzeugnisse mbH 

Lindenstr. 15 

75365 Calw-Altburg 

tel: 07051 - 9 67 70 

fax: 07051 - 96 77 13 

mail:  mail@boerlind.com  

web:  www.anne-lind.de 
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Apeiron Handels GmbH & Co. KG 

Robert-Bosch-Str. 6 

49134 Wallenhorst 

tel: (0) 54 07 - 34 69-1-0  

fax: (0) 54 07 - 34 69-1-69 

mail:  info@apeiron-gmbh.de  

web:  www.natur-apeiron.de 

AQUABIO Natural Cosmetics GmbH  

FITNE, LOGONA, SANTE (Unternehemsgruppe 

Logocos) 

Zur Kräuterwiese 

31020 Salzhemmendorf 

tel: 05153/ 809-00 

fax: 05153 /809-88 

mail:  info@aquabio.de/ post@fitne.de/ 

post@logon.de/ post@sante.de 

web:  www.aquabio.de/ www.fitne.de/ 

www.logona.de/ www.sante.de 

Aurica Naturheilmittel und Naturwaren GmbH 

Püttlinger Str. 121                             

66773 Schwalbach                                

mail:   info@aurica.de  

web:  www.aurica.de 

 

 

 

 

Avalon Naturkosmetik/ RADICULA  

Naturwarenherstellungs- und 

Vertriebsgesellschaft mbH 

Süderweg 2 

25887 Winnert 

tel: 04845 - 511 

fax: 04845 - 1233 

mail:  info@radicula.de  

web:  www.radicula.de 

Aviva/ Symero-Products GmbH 

Brüsseler Str. 2 

49124 Georgsmarienhütte 

tel: (0) 5401 - 34 66 94 

fax: (0) 5401 - 83 63 33 

mail:  info@aviva-natural-beauty.de  

web:  www.aviva-natural-beauty.de  

AyurNaturalis GmbH iG 

kontrollierte Naturkosmetik 

Lenbachstraße 9 

10245 Berlin 

tel: 030 - 28 44 50 64 

fax: 030 - 24 63 98 97 

mail:  mail@ayurnaturalis.com  

web:  www.ayurnaturalis.com 
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basic Life/ basic AG Lebensmittelhandel 

Richard-Strauss-Str. 48/ 1.OG 

81667 München 

tel: 089 - 3 06 68 96-0 

fax: 089 - 3 06 68 96-890       

mail:  info@basic-ag.de 

web:  www.basicbio.de 

Bergland Pharma GmbH & Co. KG 

Alpenstraße 15 

87751 Heimertingen/Allgäu 

tel: 08335/ 982101 

fax: 08335/ 982119 

mail:  info@bergland.de  

web:  www.bergland.de  

bioflore/ M.E.G.Gottlieb  

Diaderma-Haus GmbH + CO. KG        

Am Taubenfeld 25                                               

69123 Heidelberg 

tel: 06221 844820 

fax: 06221 844848 

mail:  info@bioflore.de 

web:  www.bioflore.de 

BIOTURM GmbH 

Turmstr. 29 

56242 Marienrachdorf 

tel: 02626-9262 10 

fax: 02626-9262 20 

mail:  info@bioturm.de  

web:  www.bioturm.de 

                    

Calu Naturkosmetik 

Wernher-von-Braun-Str. 21 

87700 Memmingen 

tel: 0 83 31/ 833 481 -0 

fax: 0 83 31/ 833 481 -9 

mail:  info@calu.de 

web:  www.calu.de 

CMD Naturkosmetik 

Hinter der Burg 8 

38729 Lutter am Bbge. 

tel: 05383-9686-0 

fax: 05383-9686-36 

mail:  CMD-Natur@t-online.de  

web:  www.cmd-natur.de 

Crameri-Natrukosmetik GmbH® 

Mannheimer Str. 17 

67098 Bad Dürkheim 

tel: 06322-5734 

fax: 06322-66071 

mail:  crameri@crameri.de 

web:  www.crameri.net 

Dr. Hauschka Kosmetik/ WALA Heilmittel GmbH  

Dorfstr. 1 

73087 Bad Boll/ Eckwälden  

tel: 07164/ 930-0  

fax: 07164/ 930-297  

mail:  info@dr.hauschka.de 

web:  www.dr.hauschka.de 
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élass Cosmetics GmbH 

Teinacher Straße 62 

71634 Ludwigsburg 

tel: 07141-32632 

fax: 07141-3770110 

mail:  info@elass-cosmetics.de  

web:  www.haus-der-naturprodukte.de  

essentialy e.K. 

Enzendorf 10 

91235 Hartenstein 

tel: (0)9152 - 926270 

fax: (0)9152 - 7111 

mail:  info@essentialy.de      

web:  www.essentialy.de 

Golden Heart Products GmbH 

Kirchstr. 21 a 

37120 Bovenden 

tel: (0) 5594 94 34 80 

fax: (0) 5594 94 34 81 

mail:  info@goldenheart.de  

web:  www.goldenheart.de 

I&M Natürliche Hautpflege 

Helmholtzstrasse 2-9 

10587 Berlin 

tel: 030-391 10 91 

fax: 030-391 10 93 

mail:  info@iumn.de  

web:  www.iundmnaturkosmetik.de 

 

IQV/ Amavio GmbH              

Am Klaiberfeld 6a                              

82269 Geltendorf 

mail:  info@amavio.net    

web:  www.iqv-cosmetics.com  

Lacosmea Cosmetics 

Konrad-Adenauer Ring 6 

69214 Eppelheim 

tel: 06221/ 76 77 32 

fax: 06221/ 76 77 92 

mail:  info@lacosmea-cosmetics.com  

web:  www.lacosmea-cosmetics.com 

Lavera/ Laverana GmbH 

Am Weingarten 4 

30974 Wennigsen 

tel: 05103/ 93 91-0 

fax: 05103/ 93 91-39 

mail:  laverana@lavera.de 

web:  www.lavera.de 

Heilerde-Gesellschaft 

Luvos Just GmbH & Co. KG 

Otto-Hahn-Straße 23 

61381 Friedrichsdorf 

tel: +49 (0) 6175 – 93 23 0 

fax: +49 (0) 6175 – 93 23 20 

mail:  info@luvos.de  

web:  www.luvos.de 
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Martina Gebhardt             

Naturkosmetik und Naturwaren GmbH 

St. Wendelinstr. 3 

86935 Rott / Pessenhausen 

tel: 08194/ 9321-0 

fax: 08194/ 1797 

mail:  info@martina-gebhardt-

naturkosmetik.de 

web:  www.martina-gebhardt-

naturkosmetik.de 

MARGIT FRANZ 

Kosmetik Aromachologie Prävention 

Berngehrerstrasse 7 

84307 Eggenfelden 

tel.: 08721/ 5869 

fax: 08721/911802 

mail:  mail@margit-franz.de     

web:  www.margit-franz.de 

Nature Friends GmbH 

Am Weingarten 4 

30974 Wennigsen 

tel: +49 (0) 5103 - 70 4500 

fax: +49 (0) 05103 - 704603 

mail:  info@nature-friends.de   

web:  www.nature-friends.de  

 

 

 

Neumond - Düfte der Natur GmbH 

Gewerbegebiet 2 

82399 Raisting 

tel: 08807-940 800 

fax: 08807-940 870 

mail:  info@neumond.de 

web:  www.neumond.de  

Pharmos Natur GmbH 

Hechenrainer Straße 14 

82449 Uffing am Staffelsee 

tel: 08846-9213-0 

fax: 08846-1651 

mail:  info@pharmos.de 

web:  www.pharmos-natur.de 

PRIMAVERA LIFE GmbH 

Am Fichtenholz 5 

87477 Sulzberg 

tel: 08376/ 808-0 

fax: 08376/ 808-39      

mail:  info@primavera-life.de 

web:  www.primavera-life.de 

Products of Nature 

Tantal GmbH 

Friedrich-Ebert-Str. 15 

71067 Sindelfingen 

tel: 07031/ 807587 

mob: 0178/ 514 56 00 

fax: 07031/ 764658 

mail:  info@tantalgmbh.com      

web: www.products-of-nature.com  
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Provida Organics Kosmetik und Umwelt GmbH 

Van-der-Reis-Weg 1 

59590 Geseke 

tel: 02942/ 1020 

fax: 02942/ 1029 

mail:  service@provida.de 

web:  www.provida.de 

Pure Elements Naturkosmetik GbR 

Erlenweg 16 

82393 Iffeldorf 

tel: 08856-802828 

fax: 08856-802829 

mail:  info@pure-elements.de  

web:  www.pure-elements.de 

Rock Star Baby GmbH 

Seeshaupter Str. 2 

82393 Iffeldorf        

tel: 8856-4873         

fax: 8856-83241        

mail:  info@rockstarbaby.de      

web:  www.rockstarbaby.de 

Safea / Daniela Kandrova Naturprodukte 

Zellerhornstraße 7 

81549 München        

tel: (0)89 68093405 

fax: (0)89 68093405      

mail:  info@safea.de     

web:  www.safea.de  

 

Saling Naturprodukte GmbH   

Rossentalstrasse 27    

72461 Albstadt       

mail:  info@rund-ums-schaf.de        

web:  www.rund-ums-schaf.de 

SANTAVERDE  

Gesellschaft für Naturprodukte mbH  

Klärchenstrasse 11  

22299 Hamburg       

tel:  040 - 460 99 110  

fax: 040 - 460 99 199       

mail:  info@santaverde.de     

web:  www.santaverde.de 

                             

Speick Naturkosmetik   

WALTER RAU GmbH & Co.KG   

Speickwerk 

Benzstr. 9 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

tel: 0711/ 1613-0 

fax: 0711/ 1613-100 

mail:  info@speick.de  

web:  www.speick.de 

Sanatur GmbH   

Gesellschaft für Naturprodukte  

Im Haselbusch 16 

78224 Singen 

tel: 07731/ 8783-0 

fax: 07731/ 8783-81 

mail:  info@sanatur.de 

web:  www.sanatur.de 
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TAOASIS GmbH 

Aroma-Kosmetik & Verlag 

Bismarckstraße 23 

32657 Lemgo 

tel: 05261/ 9383-0 

fax: 05261/ 9383-22  

mail:  info@taoasis.de 

web:  www.taoasis.de 

Tautropfen Naturkosmetik GmbH 

Rosenweg 1 

75365 Calw-Altburg 

tel: 07051 – 9 67 70 

fax: 07051 – 96 77 13 

mail:  info@tautropfen.de 

web:  www.tautropfen.de 

 

 

 

 

 

Terra Naturi/ Müller Ltd. & Co. KG 

Albstraße 92 

89081 Ulm-Jungingen 

tel: +49 (0) 731 174 - 0 

fax: +49 (0) 731 174 – 174     

mail:  info@mueller.de 

web:  www.mueller.de 

Töpfer GmbH 

Heisinger Straße 6 

87463 Dietmannsried 

tel: 08374-9340 

fax: 08374-93411 

mail:  kundenteam@toepfer-gmbh.de  

web:  www.toepfer-gmbh.de  

VERIMA Phytocosmetic GmbH          

Moritzenmatten 25                             

77815 Bühl          

tel: 07223 807 115        

fax: 07223 807 116      

mail:  info@verima.de     

web:  www.verima.de 
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Bilag 3: Danske naturkosmetikproducenter pr. 10.11.2008 

Allison A/S 

Hjortkaervej 2 

6740 Bramming 

tel: 75 19 13 33 

fax: 75 19 10 12 

mail:  info@allison.dk           

web:  www.allison.dk 

Aloe Vera Group ApS   

Vangedevej 225      

2870 Dyssegård         

tel: 39 69 08 14        

fax: 39 69 08 30     

mail:  aloe1@aloevera.dk     

web:  www.aloevera.dk  

Aniel Care 

Ellekærvej 5                          

Kagstrup 

4160 Herlufmagle         

tel: 55 45 07 45      

mail:  info@anielcare.com    

web:  www.anielcare.com 

Anjo A/S              

Poppelgårdvej 17       

2860 Søborg                   

tel: 38 19 18 89         

fax: 38 33 33 45        

mail:  anjo@anjo.dk       

web:  www.anjo.dk 

 

Elizabeth Løvegal       

Brændesmark Urtegaard  

Svanekevej 42  

3740 Svaneke  

tel: 56 44 33 33  

mail:  elizabeth@loevegal.dk     

web:  http://loevegal.dk/  

Happy Heart 

Sauntevej 63A 

3100 Hornbæk 

tel: 35 22 09 23      

mail: birgitte@happy-heart.dk                             

web:  www.happy-heart.dk 

Læsø Saltcare Aps 

postbox 30 

9940 Læsø         

tel: 98 49 98 20 

fax: 98 49 98 21 

mail:  ls@laesoe-saltcare.dk      

web:  www.laesoe-saltcare.dk 

Mellisa Naturkosmetik                      

Hørsholm Kongevej 21      

2970 Hørsholm  

tel:  45 86 74 99      

fax : 45 86 74 35     

mail:  mellisa@post8.tele.dk       

web:  www.mellisa.dk  
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Munkholm Wellnessprodukter          

v. Kirsten & Bjarne Munkholm Hansen 

Smørengevejen 22                  

Vestermarie       

3720 Åkirkeby                             

tel: 56 97 27 70                                                     

mail:  mail@angoraland.dk      

web:  www.wellnessproducts.dk 

Nascent Organic ApS                   

Kongevejen 65 

2840 Holte 

tel: 33 32 64 66 

fax: 45 41 40 80                               

mail:  info@nascentorganic.com      

web:  www.nascentorganic.com  

NATURFARM® 

Torvegade 28 

6700 Esbjerg 

tel: 75 12 68 05 

mail:  info@naturfarm.dk       

web:  www.redgel.dk 

Pharma Scandia        

Lyngbyvej 317      

2820 Gentofte         

tel: 35 43 85 85 

fax: 35 43 87 87 

mail:  info@pharma-scandia.dk       

web:  www.pharma-scandia.dk 

Rømer Natur Produkt 

Lillehøjvej 18 

8600 Silkeborg 

tel: 86 80 37 67 

fax: 86 80 24 55 

mail:  roemerlager@naturfrisk.dk 

web:  www.romernaturprodukt.dk 

Saltskrub.dk v/ Alice og Ulrich  

Bjørnebakkevej 22     

3300 Frederiksværk          

tel: 29 89 14 71                              

mail:  info@saltscrub.dk      

web:  www.saltskrub.dk 

Seasalt Fanø ApS 

Mortenskærvej 6                           

Vrinners 

8420 Knebel       

mail:   seasalt@seasalt.dk 

web:  www.seasalt.dk 

Urtekram International A/S    

Klostermarken 20      

9550 Mariager           

tel: 98 54 22 88         

fax: 98 54 23 33       

mail:  info@urtekram.dk      

web:  www.urtekram.dk 
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Bilag 4: Forespørgsel, danske producenter   

Sammenligning af produktetiketter  
- bliv endnu klogere på dine etiketters udtryk 

 
10. november 2008 

Kære [producent] 
 
Jeg er ved at undersøge etiketter inden for naturkosmetik og har brug for jeres hjælp!     
 
 Jeg sammenligner, hvordan naturkosmetik bliver beskrevet i henholdsvis Danmark og Tyskland, nærmere 
hvilke værdier produkterne tillægges ved hjælp af sproglig-stilistiske virkemidler (ordvalg, sætningsbygning, 
stilfigurer mm.) - samt hvorfor?  
 
Jeg vil i den forbindelse meget gerne medtage jeres produktetiketter i undersøgelsen, helt konkret de 
etiketter, der trykkes til jeres kropsplejeprodukter til den voksne forbruger (udvortes brug). 
 
Hvis I vil lægge etiketter til, så send mig et udvalg enten pr. post eller på mail, hvis I har dem som billedfiler/ 
pdf. 
 
Projektet er et afsluttende speciale på Copenhagen Business School med temaet ”Værditilskrivningen af 
naturkosmetik i Danmark og Tyskland”. Det er færdigt i februar 2009.  
 
Hvis I deltager, sender jeg jer selvfølgelig efter ønske en sammenfatning eller kopi af specialet, når det er 
færdigt. 
 
Jeg ser frem til at høre fra jer! 
 
Med venlig hilsen 
Signe Kongstad 
Copenhagen Business School  

 
Hillerødgade 149           
2400 København NV 
 
Tlf. +45 61 339 175 / +49 176 4834 5552 
 
Mail: siha03ab@student.cbs.dk 
 

 

 

 

 



Værditilskrivningen af naturkosmetik i Danmark og Tyskland 

2009 

85 
 

Bilag 5: Forespørgsel, tyske producenter    

Produktlabels im Vergleich 
- erfahren Sie mehr über den Ausdruck ihrer Labels 

 
10. November 2008 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Studentin an der Wirtschaftsuniversität in Kopenhagen (Copenhagen Business School) schreibe ich bis 
Ende Februar 2009 eine Diplomarbeit zum Thema „Positive Bewertung von Naturkosmetik in Dänemark 
und Deutschland“.  
 
Durch eine vergleichende Analyse von Produktlabels möchte ich feststellen, welche sprachlich-stilistische 
Mittel die dänischen bzw. deutschen Hersteller von Naturkosmetik zur positiven Bewertung ihrer Produkte 
verwenden  - und warum?  
 
Meine Frage stellt sich aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen (das gesteigerte Interesse an 
Naturkosmetik) und kultureller Unterschiede. Geleitet wird die Beantwortung von stilistischen Theorien, 
bzw. sprachlich-stilistischen Merkmalen. (Wortarten, Satzformen, Stilfiguren u.a.m.) 
 
Um eine praktische Analyse durchführen zu können, bräuchte ich eine Auswahl von den für Ihre 

Körperpflegeprodukte gedruckten Labels (Produkte für Erwachsene und zum äußerlichen Gebrauch 
ausschließlich), und bitte deshalb um Ihre Teilnahme an diesem Projekt. 
Eine solche Auswahl könnten Sie mir per Post oder als Bilddatei/ PDF per E-Mail zuschicken. 
 
Mit Ihrer Teilnahme würde Ihnen natürlich auch – wenn Sie es wünschen – eine Zusammenfassung der 
fertigen Diplomarbeit auf Deutsch zugeschickt werden.  
 
Über eine positive Antwort würde ich mich sehr freuen. 

Mit freundlichem Gruß          
 
Signe Kongstad 
c/o Bastian Eggers                           
Großheidestraße 33          
22303 Hamburg 

Tel.: 040 6394 5552/ 0176 4834 5552 

E-Mail: siha03ab@student.cbs.dk 
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Bilag 6: Etiketter, dansk naturkosmetik    

Læsø Saltcare pr. 25.11.2008: 
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Mellisa Naturprodukt pr. 18.12.2008: 
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Nascent Organic pr. 10.11.2008: 
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Rømer Naturprodukter pr. 11.11.2008: 
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Urtekram pr. 12.11.2008: 
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Bilag 7: Etiketter, tysk naturkosmetik  

Bergland Naturkosmetik pr. 25.11.2008: 
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Lacosmea Cosmetics pr. 10.11.2008:  
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Nature Friends Naturkosmetik pr. 27.11.2008:

 

 

Reinigungsmilch 

mit Calendula aus Bio-Anbau  
die sanfte und milde Reinigung für jeden Hauttyp 

Inhaltsstoffe                                  
Wässrig-alkoholischer Bio-Calendulaauszug*, Bio-Sojaöl*, 
Triglyceride (pflanzliche Ölmischung), pflanzliches Glycerin, 
Kokosöl, pflanzliche Stearinsäure, Xanthan (natürlicher 
Gelbildner), Lecithin, Bio-Zaubernussessenz*, Bio-Aloe Vera-
Gel*, Bio-Mandelöl*, Bio-Sheabutter*, Pflanzensterole, 
Sonnenblumenöl, Vitamin E, Vitamin C, Mischung 
ätherischer Öle 

* aus kontrolliert biologischem Anbau 

Ingredients INCI        
Aqua, Glycine Soja Oil*, Alcohol*, Caprylic/Capric 
Triglyceride, , Glycerin, Hydrogenated Palm Glycerides, 
Stearic Acid, Xanthan Gum, Hydrogenated Lecithin, 
Calendula Officinalis Extract*, Hamamelis Virginiana Water*, 
Aloe Barbadensis Gel*, Lecithin, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Lysolecithin, Brassica 
Campestris (Rapeseed) Sterols, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Parfum**, Citral**, 
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool** 

*   ingredients from certified organic agriculture 
** natural essential oils  

 

 

Gesichtswasser 

mit Calendula aus Bio-Anbau  
die tägliche Erfrischung für jeden Hauttyp 

Inhaltsstoffe    
Wässrig-alkoholischer Bio-Calendulaauszug*, pflanzliches 
Glycerin, Bio-Aloe Vera-Gel*, Bio-Minzhydrolat*, Bio-
Zaubernussessenz*, Mischung ätherischer Öle 

* aus kontrolliert biologischem Anbau 

Ingredients INCI        
Aqua, Alcohol*, Glycerin, Calendula Officinalis Extract*, Aloe 
Barbadensis Gel*, Mentha Piperita Water*, Hamamelis 
Virginiana Water*, Parfum**, Citral**, Citronellol**, 
Geraniol**, Limonene**, Linalool**, Benzyl Benzoate** 

*   ingredients from certified organic agriculture 
** natural essential oils  
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Deospray 

mit Calendula aus Bio-Anbau  
die natürliche Frische für jeden Tag 

Inhaltsstoffe    
Wässrig-alkoholischer Bio-Calendulaauszug*, Glycerinester 
(natürlicher Deo-Wirkstoff), Bio-Aloe Vera-Gel*, Bio-
Salbeihydrolat*, Bio-Melissenhydrolat*, Bio-
Zaubernussessenz*, Mischung ätherischer Öle * Rohstoffe 
aus kontrolliert biologischem Anbau  

* aus kontrolliert biologischem Anbau 

Ingredients INCI    
Alcohol*, Aqua, Glyceryl Caprylate, Calendula Officinalis 
Extract*, Aloe Barbadensis Gel*, Salvia Officinalis Water*, 
Melissa Officinalis Distillate*, Hamamelis Virginiana Water*, 
Parfum**, Citral**, Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, 
Linalool** * ingredients from certified organic agriculture ** 
natural essential oils 

*   ingredients from certified organic agriculture 
** natural essential oils  
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Handcreme 

mit Calendula aus Bio-Anbau  
die natürlich schützende Pflege für zarte Hände 

Inhaltsstoffe    
Wässrig-alkoholischer Bio-Calendulaauszug*, pflanzliches 
Glycerin, Triglyceride (pflanzliche Ölmischung), Bio-Sojaöl*, 
Bio-Olivenöl*, Bio-Sheabutter*, natürlicher Stabilisator, 
natürlicher Emulgator, Bio-Bienenwachs*, Bambusfaser, 
Xanthan (natürlicher Gelbildner), Bio-Calendulaöl* (Bio-
Calendulaextrakt* gelöst in Bio-Olivenöl*), Bio-
Zaubernussessenz*, Bio-Aloe Vera-Gel*, Bio-Jojobaöl*, 
Shoreabutter, Sonnenblumenöl, Vitamin E, Vitamin C, 
Mischung ätherischer Öle 

* aus kontrolliert biologischem Anbau 

Ingredients INCI       
Aqua, Glycerin, Alcohol*, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Glycine Soja Oil*, Olea Europaea Oil*, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Cetearyl Alcohol, Myristyl Alcohol, Glyceryl Stearate 
Citrate, Cera Alba*, Cellulose, Xanthan Gum, Calendula 
Officinalis Extract*, Hamamelis Virginiana Water*, Aloe 
Barbadensis Gel*, Simmondsia Chinensis Oil*, Shorea 
Stenoptera Butter, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopheryl 
Acetate, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Parfum**, Citral**, 
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**, Benzyl 
Benzoate** 

*   ingredients from certified organic agriculture 
** natural essential oils  

 

Shampoo 

mit Calendula aus Bio-Anbau  
das natürlich sanfte Haarpflegevergnügen für jedes Haar 

Inhaltsstoffe    
Wässrig-alkoholischer Bio-Calendulaauszug*, Tenside auf 
Kokosöl- und Zuckerbasis, Bio-Mandelextrakt*, Bio-Aloe 
Vera-Gel*, Bio-Zaubernussessenz*, Bio-Haferextrakt*, 
Guarmehl, Pro Vitamin B5 (Panthenol), Mischung 
ätherischer Öle  

* aus kontrolliert biologischem Anbau 

Ingredients INCI       
Aqua, Lauryl Glucoside, Ammonium Lauryl Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Lauroyl Sarcosine, Calendula 
Officinalis Extract*, Prunus Amygdalus Dulcis Extract*, Aloe 
Barbadensis Gel*, Hamamelis Virginiana Water*, Avena 
Sativa Extract*, Hydroxypropyl Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Panthenyl Ethyl Ether, 
Panthenol, Alcohol*, Parfum**, Citral**, Citronellol**, 
Geraniol**, Limonene**, Linalool** 

*   ingredients from certified organic agriculture 
** natural essential oils  
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Duschgel 

mit Herbstprinz-Apfel und Mandel aus Bio-Anbau 
das erfrischend fröhliche Duschvergnügen für jeden 
Hauttyp 

Inhaltsstoffe    
Wässrig-alkoholischer Auszug vom Bio-Finkenwerder 
Herbstprinz*, pflanzliches Glycerin, Tenside auf Kokosöl- und 
Zuckerbasis, Xanthan (natürlicher Gelbildner), Bio-
Holunderblütenextrakt*, Bio-Mandelextrakt*, Fruchtwachs, 
Mischung ätherischer Öle 

* aus kontrolliert biologischem Anbau 

Ingredients INCI       
Aqua, Glycerin, Coco Glucoside, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Sodium Lauryl Sulfoacetate, Xanthan Gum, Pyrus Malus 
Extract*, Sambucus Nigra Extract*, Prunus Amygdalus Dulcis 
Extract*, Rhus Verniciflua Cera, Alcohol*, Parfum**, 
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool** 

*   ingredients from certified organic agriculture 
** natural essential oils  

 

 

 

 

 

 

Bodylotion 

mit Orange & Avocado aus Bio-Anbau 
das fruchtig belebende Pflegevergnügen besonders für 
sensible und empfindliche Haut 

Inhaltsstoffe    
Wässrig-alkoholischer Bio-Orangenblütenauszug*, Bio-
Sojaöl*, pflanzliches Glycerin, Triglyceride (pflanzliche 
Ölmischung), natürlicher Stabilisator, natürlicher Emulgator, 
Xanthan (natürlicher Gelbildner), Lecithin, Bio-Avocadoöl*, 
Mangokernbutter, Bio-Macadamianussöl*, Bio-Aloe Vera-
Gel*, Bio-Grapefruitextrakt*, Bio-Sheabutter*, Kokosöl, 
Sonnenblumenöl, Vitamin E, Pflanzensterole, Vitamin C, 
Mischung ätherischer Öle 

* aus kontrolliert biologischem Anbau 

Ingredients INCI       
Aqua, Glycine Soja Oil*, Glycerin, Alcohol*, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Glyceryl Stearate Citrate, Cetearyl Alcohol, 
Myristyl Alcohol, Xanthan Gum, Hydrogenated Lecithin, 
Citrus Aurantium Amara Flower Distillate*, Persea 
Gratissima Oil*, Mangifera Indica Butter, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil*, Aloe Barbadensis Gel*, Citrus Grandis 
Extract*, Butyrospermum Parkii Butter*, Lecithin, 
Hydrogenated Palm Glycerides, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Lysolecithin, Brassica 
Campestris (Rapeseed) Sterols, Ascorbyl Palmitate, 
Parfum**, Citral**, Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, 
Linalool**, Benzyl Benzoate** 

*   ingredients from certified organic agriculture 
** natural essential oils  
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Lippenbalsam 

mit Rose aus Bio-Anbau 
für natürlich zarte und seidig schimmernde Lippen 

Inhaltsstoffe    
Rizinusöl, Bio-Olivenöl*, Candelillawachs, Bio-Bienenwachs*, 
Carnaubawachs, Glimmer, Titandioxid, Bio-Jojobaöl*, Bio-
Wildrosenöl*, Bio-Mandelöl*, Shoreabutter, Vitamin E, 
Vitamin C, Bio-Weingeist*, Sonnenblumenöl, Mischung 
ätherischer Öle, Titandioxid, Eisenoxide  

* aus kontrolliert biologischem Anbau 

Ingredients INCI     
Ricinus Communis Oil, Olea Europaea Oil*, Candelilla Cera, 
Cera Alba*, Cera Carnauba, Mica, [+/- CI 77891], Simmondsia 
Chinensis Oil*, Rosa Moschata Oil*, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil*, Shorea Stenoptera Butter, Tocopherol, 
Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Palmitate, Alcohol*, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Parfum**, Citral**, 
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**, Benzyl 
Benzoate**, [+/- CI 77163, CI 75470] 

*   ingredients from certified organic agriculture 
** natural essential oils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Værditilskrivningen af naturkosmetik i Danmark og Tyskland 

2009 

112 
 

Primavera pr. 12.11.2008: 
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Santaverde Naturkosmetik pr. 11.11.2008

 

 

aloe vera reinigungsemulsion ohne Duft 
Schonende Gesichtsreinigung für trockene, 
empfindliche und reife Haut 
Art.-Nr. 40301, 100 ml 
Die cremige Reinigungsemulsion aus reinem Aloe 
Vera Saft, Apfelsaft und rückfettenden Ölen aus 
Kokosnuss und Sesam löst Schmutz und Make-up, 
ohne die natürliche Hydro-Lipid Schutzschicht der 
Haut anzugreifen. Extra milde Waschsubstanzen 
reinigen sanft und schonend. Bewahrt vor Feuchtigkeitsverlust 
und hinterlässt Ihre Haut entspannt 
und zart. 
Inhaltsstoffe 

Aloe Vera Saft kbA, Apfelsaft kbA, Kokosöl kbA, 
Weingeist, Sesamöl kbA, pflanzl. Fettalkohol, 
Zuckeremulgator, pflanzl. Emulgator, Natriumlaktat, 
Xanthan, Aminosäureester, Levulinsäure aus Reis, 
Hopfenextrakt, Natriumphytat aus Reis, Milchsäure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

aloe vera spray sensitiv 

Zarte Frische für trockene, anspruchsvolle und 
empfindliche Haut 
Art.-Nr. 21601, 100 ml 
Das feine, feuchtigkeitsspendende Spray wirkt 
aufbauend und ausgleichend, belebt auf sanfte 
Weise und stärkt die Eigenkräfte Ihrer Haut. 
Reiner Aloe Vera Saft und feines Rosenblütenhydrolat 
regenerieren, vitalisieren und erfrischen. 
Ihre Haut wirkt zart, belebt, klar und gestärkt. 
Nach der Reinigung angewendet, wird Ihre Haut 
optimal auf die nachfolgende Pflege mit unseren 
Cremes und Emulsionen vorbereitet. An heißen 
Tagen, bei trockener Raumluft und auf Reisen 
belebt und erfrischt das leichte Spray auch 
zwischendurch. 
Inhaltsstoffe 

Aloe Vera Saft kbA, Rosenwasser kbA, Weingeist, 
Weidenrindenextrakt, Levulinsäure aus Reis. 

 

aloe vera augencreme ohne Duft 
Intensivpflege für die zarte Augenpartie 
Art.-Nr. 23801, 10 ml 
Die rasch einziehende Creme enthält reinen Aloe 
Vera Saft und wertvolle Öle aus Mango, Maracuja, 
Aprikose und Sanddorn. Tigergras und Hopfen stärken 
die empfindliche Hautstruktur. Die zarte Creme 
spendet intensiv Feuchtigkeit, glättet sanft, hält die 
zarte Augenpartie elastisch und verleiht ihr Frische 
und Klarheit. 
Inhaltsstoffe 

Aloe Vera Saft kbA, Weingeist, Jojobaöl kbA, 
Sheabutter kbA, Traubenkernöl, pflanzl. Glycerin, 
pflanzl. Fettalkohol, Natriumlaktat, hydriertes 
Pflanzenöl, pflanzl. Zuckeremulgator, Aprikosenkernöl 
kbA, pflanzl. Glycerinfettsäureester, Mangokernbutter, 
Maracujasamenöl aus Wildsammlung, 
Tigergrasextrakt, Sanddornfruchtfleischöl kbA, 
pflanzl. Polysaccharid, Rosmarinextrakt kbA, Hopfenextrakt, 
pflanzl. Emulgator, Maltodextrin, Xanthan, 
Levulinsäure aus Reis, Natriumphytat aus Reis. 
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extra rich beauty elixier 

Extra reichhaltige Solo- oder Intensivpflege 
für trockene, sensible und reife Haut 
Art.-Nr. 23901, 30 ml 
Die zarte Komposition 100% reiner und kontrolliert 
biologischer Samenöle pflegt intensiv, unterstützt 
die natürliche Regeneration Ihrer Haut und fördert 
die hauteigende Collagenproduktion. Versorgt besonders 
trockene, sensible und reife Haut intensiv 
mit Nährstoffen und Antioxidantien und hinterlässt 
sie spürbar geschützt, geschmeidig und geglättet. 
Eine ergänzende Intensivpflege oder, pur angewendet, 
eine besonders reichhaltige Solopflege. 
Inhaltsstoffe 

Aprikosenkernöl kbA, Mandelöl kbA, Sesamöl kbA, 
Nachtkerzenöl kbA, Hagebuttenkernöl kbA, 
Maracujasamenöl aus Wildsammlung, Orangenöl, 
Rosenholzöl, Bergamotteöl, Geraniumöl, Vitamin E. 

 

 

aloe vera creme medium 

Aufbauende Tages- und Nachtpflege 
für normale und empfindliche Haut 
Art.-Nr. 23201, 30 ml 
Art.-Nr. 23501 ohne Duft, 30 ml 
Die sanfte, aufbauende Creme aus reinem Aloe 
Vera Saft fördert die Zellneubildung und optimiert 
den Feuchtigkeitshaushalt Ihrer Haut. Wertvolle 
Öle aus Traubenkernen, Avocadofrüchten und 
Kukuinüssen schützen und bewahren Elastizität 
und Geschmeidigkeit. Die leichte Creme beruhigt 
die zu Rötungen neigende Haut und glättet sanft. 
Inhaltsstoffe 

Aloe Vera Saft kbA, Mischung aus Kokos- und 
Palmöl, Sesamöl kbA, Traubenkernöl, Avocadoöl kbA, 
pflanzl. Fettalkohol, pflanzl. Glycerin, Sheabutter kbA, 
Sanddornextrakt kbA, Weingeist, Natriumlaktat, 
pflanzl. Glycerinfettsäureester, Eisenkrautextrakt 
kbA, Kukuinussöl, pflanzl. Emulgator, Hyaluronsäure, 
Vitamin E, Vitamin C Palmitat, Natriumphytat aus 
Reis, (bei Art.-Nr. 23501 zusätzlich Levulinsäure aus 
Reis; bei Art.-Nr. 23201 zusätzlich ätherische Öle). 

 

 
aloe vera creme medium ohne Duft 
Aufbauende Tages- und Nachtpflege 
für normale und empfindliche Haut 
Art.-Nr. 23201, 30 ml 
Art.-Nr. 23501 ohne Duft, 30 ml 
Die sanfte, aufbauende Creme aus reinem Aloe 
Vera Saft fördert die Zellneubildung und optimiert 
den Feuchtigkeitshaushalt Ihrer Haut. Wertvolle 
Öle aus Traubenkernen, Avocadofrüchten und 
Kukuinüssen schützen und bewahren Elastizität 
und Geschmeidigkeit. Die leichte Creme beruhigt 
die zu Rötungen neigende Haut und glättet sanft. 
Inhaltsstoffe 

Aloe Vera Saft kbA, Mischung aus Kokos- und 
Palmöl, Sesamöl kbA, Traubenkernöl, Avocadoöl kbA, 
pflanzl. Fettalkohol, pflanzl. Glycerin, Sheabutter kbA, 
Sanddornextrakt kbA, Weingeist, Natriumlaktat, 
pflanzl. Glycerinfettsäureester, Eisenkrautextrakt 
kbA, Kukuinussöl, pflanzl. Emulgator, Hyaluronsäure, 
Vitamin E, Vitamin C Palmitat, Natriumphytat aus 
Reis, (bei Art.-Nr. 23501 zusätzlich Levulinsäure aus 
Reis; bei Art.-Nr. 23201 zusätzlich ätherische Öle). 

 

 

aloe vera handcreme 

Regenerierende Pflege für strapazierte Hände 
Art.-Nr. 25501, 50 ml 
Die rasch einziehende Handcreme aus reinem 
Aloe Vera Saft mit reichhaltigen Ölen aus Mandel, 
Olive und Kokosnuss sowie Shea- und Kakaobutter 
spendet intensiv Feuchtigkeit und regeneriert 
trockene und müde Haut. Selbst raue und stark 
beanspruchte Hände erhalten ihr gepflegtes, 
glattes Aussehen, ihre Geschmeidigkeit und 
Zartheit zurück. 
Inhaltsstoffe 

Aloe Vera Saft kbA, pflanzl. Glycerin, pflanzl. 
Emulgatoren, Mandelöl, Sheabutter kbA, Olivenöl 
kbA, Kakaobutter, Mischung aus Kokos- und Palmöl, 
Kokosöl, pflanzl. Emulgator, Zitronensäure, 
Kaliumsorbat, ätherische Öle. 
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aloe vera cellulite gel 

Straffendes Körpergel für Haut und Bindegewebe 
Art.-Nr. 26201, 100 ml 
Das straffende Cellulite Gel aus reinem Aloe Vera 
Saft aktiviert intensiv die Mikrozirkulation und den 
Stoffwechsel des Hautgewebes. Dermatologische 
Tests bestätigen bereits nach zweiwöchiger Anwendung 
eine deutliche Hautstraffung, eine Verbesserung 
des Cellulite-Grades sowie eine Verringerung 
des Oberschenkelumfanges. Die hohe Wirksamkeit 
beruht auf der synergetischen Wirkung von reinem 
Aloe Vera Saft, ergänzt durch Heilpflanzenextrakte 
aus jungen Efeublättern, Mäusedorn, Rosmarin und 
Tigergras. Reines Coffein aus grünem Tee und belebende 
ätherische Öle aus Grapefruit und Mandarine 
unterstützen die straffende Wirkung auf Haut und 
Bindegewebe. 
Inhaltsstoffe 

Aloe Vera Saft kbA, Weingeist, pflanzl. Betain, Efeu 
Tinktur, Mäusedorn Tinktur, Natriumlaktat, Jojobaöl 
kbA, pflanzl. Ölkomponente, Grünteeextrakt, 
Rosmarinextrakt kbA, Irisch Moos, Tigergrasextrakt, 
Grapefruitöl, Mandarinenöl kbA, Lemongrasöl, 
Natriumphytat aus Reis, ätherische Öle. 

 

 

aloe vera sonnenschutzemulsion LSF 18 
Sonnenschutz mit natürlichem Anti-Aging-Komplex 
Art.-Nr. 24401, 100 ml 
Die leichte Sonnenschutzemulsion LSF 18 enthält 
alle Schutz- und Pflegestoffe frischer Aloe Vera 
Blätter. Zusammen mit wertvollem Macadamia- und 
Kukuinussöl sowie Extrakten aus der weißen Lilie 
bilden sie einen natürlichen Anti-Aging-Komplex, 
bewahren vor Feuchtigkeitsverlust und unterstützen 
schon während des Sonnenbadens den hauteigenen 
Zellschutz und Repair-Mechanismus. Natürliche 
Mineralpigmente schützen zuverlässig und beugen 
der lichtbedingten Hautalterung vor. 
Inhaltsstoffe 

Aloe Vera Saft kbA, Titandioxid, Squalan aus der 
Olive, pflanzl. Lipid, Jojobaöl kbA, Sheabutter kbA, 
Zuckeremulgator, pflanzl. Glycerin, Weingeist, 
Polyglycerinfettsäureester, pflanzl. Betain, pflanzl. 
Fettalkohol, Mädesüßextrakt kbA, pflanzl. Emulgator, 
Kokosöl kbA, pflanzl. Stearinsäure, pflanzl. 
Polysaccharid, Mandelöl kbA, Macadamianussöl 
kbA, Reiskeimöl, Kukuinussöl, Weiße Lilie Extrakt 
kbA, Xanthan, Hopfenextrakt, Natriumphytat aus 
Reis, Rosmarinextrakt kbA, ätherische Öle. 
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Speick Naturkosmetik pr. 11.11.2008: 
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Terra Naturi pr. 25.11.2008: 
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