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Sven Anderson 

Doktoritöö kavand 
 

Teema: Brändi tähenduse objektiviseerimine formaalse narratiivi mudeli abil.  

 

Tulevase doktoritöö eelduseks on Tartu Ülikoolis kirjutatud brändisemiootika alane 

magistritöö - “Brändi igapäevaelu eluilm: tähenduse objektiviseerimine (Sangari ja Ewaldi 

brändi näitel)” ja minu asutatud ettevõtte Brandlyse OÜ1 teenus, meetod ning arendustöö.  

 

Doktoritöö eesmärgiks on uurida matemaatilise/formaalse narratiivi mudeli tähendust 

brändisemiootikas ja kuidas on võimalik rakendada erinevates turundussemiootika 

valdkondades formaalset narratiivi mudelit.    

Ülevaade 

Minu doktoritööd saab vaadelda kahe läbipõimunud tasandina - teadusliku probleemina ja 

rakendusliku tasandina. Teaduslikul tasandil keskendun formaalsele narratoloogiale ehk 

lugude tähendusloomele, mis on väljendatud matemaatiliselt/formaal-loogiliselt. Mainitud 

teaduslik tasand moodustab ühtlasi Brandlyse OÜ metoodilise põhituuma. Rakenduslikul 

tasandil keskendun doktoritöös teaduse tasandil uuritava rakenduslikele aspektidele, mis 

saavad rakendusliku tähenduse. Viimase osas kasutan ära Brandlyse OÜ tegevuses 

sündinud andmeid. 

 

Eelnevalt kirjutatu tähendab, et eesmärgiks on ühendada doktoritöö ja ettevõtlustegevus 

võimalikult suurel määral. Minu doktoritöö on Brandlyse OÜ tootearenduse osa ja vastupidi, 

kus doktoritöö tervikuna uurib interdistsiplinaarset turundussemiootilist tähenduseloomet. 

See tähendab, et loodav doktoritöö on vaadeldav innovatsioonina ja tähenduslikult ka 

enesereflektsioonina. Viimane on võimalik, sest teadusliku ja rakendusliku tegevuse 

ühisosaks on doktoritöö autori looming.                  

 

Põhjus, miks uurida semiootilise mudelina inimese arusaama ja käitumist semiootikas 

narratiivselt, on arusaam, et meid mõjutavad ärilises kontekstis lood (Rossolatos 2015), 

mida jutustame erineval moel ja viisil. Me uurime lugusid väga erinevatel tasanditel ja 

meetoditega (Väljataga, 2008; Bal, 2009; Chihaia, 2012), filosoofiliselt (Ricoeur, 1980; 

Livingston, 2009; Schäfer & Es, 2017), psühholoogiliselt (Fiese & Sameroff, 1999), 

sotsioloogiliselt (Abell, 2004; Bruner, 2004) ja matemaatiliselt (Christian, D. B., & Young, R. 

M. 2004; Tuffield, M. M. 2006; Whitman Richards, 2009; Baikadi, A. al. 2011; Bosser AG. al. 

2011; Zarri G.P. 2013). Me uurime sageli lugusid lähtuvalt etalonist, milleks on kirjandus ja 

kirjandusteadus. Samas me suhestume maailmaga läbi lugude ja nende ülesehituse väga 

erineval viisil. Äriliselt ja akadeemiliselt tekib küsimus, kui üldiselt saab mõtestada 

formaalselt ja rakendada narratiivi teooriat. 

                                                
1 Brandlyse OÜ tegeleb läbi automaatse visuaalse analüüsi brändi tähenduse uurimisega. Firma 
teenuseks on prognoosida, millisena tajutakse ja kuidas mõistetakse erinevates kultuurides brände. 
Selleks oleme loonud mitmetahulise mudeli, mis tugineb põhiosas formaalsel narratiivi mudelil. 
Viimase abil on võimalik põhjendada, kuidas inimesed näevad läbi visuaalide (nt bänner, CVI jne) 
firma brändi.          
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Rakenduslikul tasandil ühendan doktoritöös eelnevalt väljatoodud formaalse narratiivi mudeli 

erinevate distsipliinide (semiootika, psühholoogia, sotsioloogia ja matemaatika-

arvutiteaduste) sünergias terviklikuks tooteks-teenuseks. Viimane avab eelnevalt 

väljatoodud turundussemiootilise tähendusloome uurimise narratiivi teooria rakenduslikkuse 

perspektiivist, mis algab firmast (ehk Brandlyse OÜst) ja lõpeb klientidega/tarbijatega, kes 

kasutavad konkreetse teenuse-toote vormis narratiivi meetodit.        

Uuritav semiootiline probleem täpsemalt 

Oma kavandavas doktoritöös on püstitatud kolm põhiprobleemi, mida täpsustavad vastavalt 

töö osadele allküsimused. 

 

Töö põhiküsimused on:  

a) Mida tähendab narratiiv brändisemiootikas? 

b) Milline on brändisemiootikas kõige üldisem formaalne narratiivi mudel? 

c) Kuidas saab üldist narratiivi mudelit rakendada turunduses ja semiootikas? 

 

Töö allküsimused on jaotatud kolme ossa (teoreetiliseks, formaalseks ja rakenduslikuks) 

lähtuvalt eelnevalt kirjeldatud põhiküsimustest.  

 

Teoreetilise osa allküsimused on:  

a) Kuidas on narratiiv mõistetud brändisemiootikas? 

b) Kus narratiiv esineb turundussemiootikas? 

c) Mille põhjal on narratiivi väljendatud turundussemiootikas? 

 

Teoreetiline osa keskendub sellele, kuidas lugusid on mõistetud ja millised on nende 

avaldumise kohad. Seeläbi on võimalik välja selgitada narratiiviteooria piirangud ja 

võimalused tõlgendada maailma. Lähtuvalt narratiiviteooria osast on võimalik vastata 

põhiküsimusele, kuidas on narratiivi mõistetud.   

 

Formaalse osa allküsimused on:  

a) Kuidas on seni narratiivi väljendatud turundussemiootikas?  

b) Kuidas on seni semiootikas narratiivi formaalselt mudeldatud?  

c) Millised on turundussemiootikas narratiiviks ainuvajalikud mudeldatavad tunnused? 

 

Formaalne osa keskendub narratiivi mudeldamisele formaalsete keelte (nt loogika, 

graafiteooria) abil. Formaalse osa läbi on võimalik vastata üldisele küsimusele, milline on 

narratiivi kõige üldisem mudel formaalselt.  

 

Praktilise osa allküsimused on:  

a) Kuidas rakendatakse brändisemiootikas narratiiviteooriat?  

b) Kuidas on võimalik narratiivi formaalset mudelit turunduslikult rakendada?  

 

Rakenduslik osa keskendub brändi tähenduse väljaselgitamisele. Rakenduslik osa näitab, 

kuidas üldine narratiivi mudel formaaselt lahendab ära rakenduslikud probleemid 
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brändisemiootikas ja erinevates lugudena mõistetud valdkondades (nt arvutimängude 

tööstus), muutes lugude loome automatiseeritavaks.  

Meetodid probleemi(de) lahendamiseks 

Eelnevalt kirjeldatud probleemidele lähenetakse etapiliselt. Esmalt selgitatakse välja, kuidas 

ja kus on maailma tõlgendatud lähtuvalt formaliseeritud narratiivist. Sellele keskendutakse 

töö teoreetilises osas. Esimese osa põhjal pannakse paika, kuidas lugusid mudeldada 

süsteemselt brändisemiootikas. Sellele järgneb rakenduslike võimaluste uurimine ja 

väljatoomine seoses idufirma tegevusega. 

 

Doktoritöö põhiline osa keskendub formaalse narratiivi mudeli loomisele, mis on oma 

omadustelt üldine. Viimane tähendab, et loodav narratiivi mudel võimaldab luua ja vaadelda 

lugusid väga abstraktsel tasandil. Võimaliku mudeli ja ühe lahenduskäigu kohta olen 

kirjutanud valmis artikli käsikirja.2 Artiklis väidan, et üldine narratiivi mudel väljendatud 

formaal-loogikas on tähenduslikult ühest seisundist teise muutmine. See tähendab, et 

narratiivi tähendus selgub läbi selle seisundite muutumise. Seega, iga narratiivi on läbi 

seisundi võimalik tähenduslikult välja arvutada. 

 

Selleks, et vastata rakendusliku osa küsimustele on vaja omavahel ühendada narratiivi 

mudel, visuaalse ruumi ja lugemise suuna mudelitega, vt joonealust märkust3. Visuaalse 

ruumi analüüsiks rakendame erinevaid küljendus mudeleid, nt Kressi visuaalide mudel. 

Lugemise suuna mudelid (nt F-lugemine, Z-lugemine) põhinevad silmajälgijaga tehtud 

uurimustel, kuidas silmad liiguvad erinevate infoallikatega kokkupuutumisel. Viimast kahte 

mudelite komplekti on vaja selleks, et oleks võimalik tõlgendada arvuti poolset pildi analüüsi 

tulemusi automaatselt semiootika meetoditele vastavalt. 

Eeldatavad tulemused 

Eeldatavaks tulemuseks on kaks omavahel kooskäivat analüüsi ja järelduste komplekti. 

Doktoritöö tulemuseks on ühiskondlikus ja teaduslikus mõttes parem arusaam narratiividest 

ja selle formaliseerimisest, mis võimaldaks tuua tähelepanu valdkonna automatiseerimise ja 

edasiste investeeringute osas. Samuti näen, et lähtuvalt formaalse narratiivi teooria 

arendusest doktoritöös on võimalik anda ülevaade praktikas olevatest tähendustest vahetul 

moel Brandlyse OÜ tegevusest saadud andmete kaudu.  

 

Samuti olen läbiviinud koos idufirma meeskonnaga katse tõestada üldise narratiivi mudeli 

vajalikust ja töötamist. Esimesed tulemused seoses eelnevalt mainitud loogikas väljendatud 

formaalse narratiivi mudeli rakendamisega visuaalide (2D) tõlgendamisel on olnud edukad. 

Katse seisnes selles, et viisime läbi kolme visuaali (logo ja ühe kodulehe) analüüsi 

paralleelselt nii arvutades kui ka manuaalselt (mille viis läbi Katre Pärn4). Tulemusi näitasime 

                                                
2 Artiklit vaata: https://drive.google.com/open?id=1sFVvBRCY_8grvi0uQk0joXeIXkanRHHd  
3 Meetodi lühikest visuaalset ülevaadet vaata: 

https://drive.google.com/open?id=1A8OadGsmScpkxcbZVlT5XgQJm6uZABtg  
4 Tulemusi saad vaadata: https://drive.google.com/open?id=1PPSC3-
6nwSmMuFRsiwLO15Z7uuSD3KwN  

https://drive.google.com/open?id=1sFVvBRCY_8grvi0uQk0joXeIXkanRHHd
https://drive.google.com/open?id=1A8OadGsmScpkxcbZVlT5XgQJm6uZABtg
https://drive.google.com/open?id=1PPSC3-6nwSmMuFRsiwLO15Z7uuSD3KwN
https://drive.google.com/open?id=1PPSC3-6nwSmMuFRsiwLO15Z7uuSD3KwN
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ka agentuuridele, kes disainisid logod ja veebikeskonna. Viimaste sõnul oli informatsioon 

väärtuslik ja oleks veelgi parem, kui selline teave oleks olemas tööprotsessi käigus.     

 

Eelneva põhjal võib jääda mulje, et plaanitavas doktoritöös ainult rakendatakse erinevat 

moodi semiootilisi meetodeid brändi tähenduse väljaselgitamiseks. Doktoritöö üheks 

tulemuseks on ka edasiareng erinevate semiootiliste meetodite mõtestamisel 

turundussemiootika ja brändisemiootika raames. Doktoritöö avab sügavamalt, kuidas 

turunduslikult (täpsemalt brändingus) tähendused tekivad ja kuidas on võimalik 

tähendusloomet formaliseerida ning automatiseerida.     

Avaldatavad artiklid 

Doktoriõppe perioodi vältel on vaja kirjutada kolm teadusartiklit eelretsenseeritavas ajakirjas. 

Minu plaanide kohaselt on võimalik kirjutada ülevaate ja uuendusi pakuvad artiklid seoses 

doktoritöö teemaga/valdkonnaga. See vähendab ühtlasi killustatust ja laialivalgumist 

doktoriõppe vältel.  

 

Esimeses artikliks on plaanitud narratiivi formaalsete seisundite aspekte uuriv tekst. 

Eesmärgiks on näidata, kuidas teades narratiivi seisundeid kvantitatiivselt on võimalik esmalt 

luua vastav kvantitatiivne süsteem ja seejärel arvutada välja erinevate lugude tähendused 

teineteise suhtes. Esimese artikli plaani kohta on olemas magistrantuuris alustatud 

seminaritööst edasiarendatud artikli kavand.5 

 

Teiseks artikliks on plaanitud kirjutada eri märgisüsteeme vaatlev teoreetiline ülevaade 

formaalloogika/matemaatika perspektiivist. Minu artikli eesmärgiks on näidata, et 

märgiloome protsessi formaliseerimiseks on vaja rakendada uuemaid matemaatilisi 

meetodeid. (Sama teema arendusega on tegelenud ajalooliselt semiootikas Tartu-Moskva 

koolkond. Viimast peab doktorantuuri vältel sügavalt uurima.) Minu praeguseks eelduseks 

on, et semiootikat püütakse väljendada olemasoleva matemaatilise maailmapildi kohaselt, 

millega tegeleb arvutuslik semiootika (inglise keeles: compotational semiotics) ka 

tänapäeval. Lihtsustatult tähendab see semiootika nö surutakse matemaatika reegleid 

järgima, mitte ei panda matemaatika semiootikat järgima. Minu arvates peaks semiootika 

formaliseerimine käima nagu ajalooliselt James Clerk Maxwell tegi Saturni rõngaste 

väljaarvutamiseks kui veel ei teatud, millisel kujul rõngad eksisteerivad. Maxwell rakendas 

matemaatika reeglid tollel ajal teadaolevatele füüsikaseadustele. Selle tulemusena lõi 

Maxwell vastava matemaatilise käsitluse (ehk tänapäevases mõttes teoreetilise füüsika 

raamistiku), mitte ei surunud teadaolevat füüsikat matemaatika raamidesse, vaid rakendas 

teadaolevat füüsikat kui alust matemaatika reeglitele. Tegemist oleks sissejuhatava artikliga 

kolmandasse plaanitud artiklisse. Teise ja kolmanda plaanitud artikli kohta on olemas kava. 

 

Kolmandaks artikliks on plaanitud eelneva artikli põhjal avada formaalselt mudeldatud 

märgisüsteemi üks võimalik unikaalne suund. Plaanitud artiklis kirjutan, et semiootikas on 

vajalik rakendada, sarnaselt matemaatika ajaloole seoses arvuga null, märgi enese kohta 

käivat sümbolit. Viimase abil on võimalik esmalt luua vastav kvantitatiivne süsteem ja 

seejärel on võimalik arvutada välja erinevates loodavates märgisüsteemides olev tähendus. 

Kavandatava süsteemi järgi on võimalik arvutada välja selle sama süsteemi tähendus teiste 

                                                
5 Vaata artiki kavandit: https://drive.google.com/open?id=1sFVvBRCY_8grvi0uQk0joXeIXkanRHHd  

https://drive.google.com/open?id=1sFVvBRCY_8grvi0uQk0joXeIXkanRHHd
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sama mõtteviisi kasutavate süsteemide suhtes. Tegemist pole siis enam tõlkega visuaalsest 

maailmast verbaalsesse ja verbaalsest maailmast numbritesse, vaid visuaalsest maailmast 

otsetõlkega numbrilisse maailma.             

Varasemad saavutused 

Plaanitava doktoritöö õnnestumisele aitab kaasa aastal 2017 loodud aktiivselt tegutsev 

idufirma ja selle laienev meeskond. Meie esimesele teadus-rakendus tegevusele on kaasa 

aidanud TÜ semiootika osakonnast nt Kalevi Kull, Katre Pärn, Remo Gramigna, Gleb 

Netchvolodov. Samuti oleme kaasanud erinevaid teadureid turundusesest nt Andres Kuusik 

ja psühholoogiast nt Maria Tamm. 

 

Ettevõtluse osas oleme võitnud nt TÜ Vega Fondi 2016 teadus-äri rahastuse (5000 eurot) ja 

viimasena oleme läbinud 2018 mai seisuga Tallinnas rahvusvahelise kiirendi/inkubaator 

programmi Elevator Startups.  

 

Samuti on plaanis taotleda Tartu Ülikooli spin-off ettevõtte staatust, et saaksime paremini 

ühendada ülikooli võimalused ja ettevõtluse.  

Doktoritöö kirjutamiseks olemasolevad 

eelkokkulepped 

Olen rääkinud Anti Randviiriga ja eelkokkulepe on temaga olemas juhendamise osas.  
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