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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä retorisia vaikutuskeinoja artikkelimuotoiset ravintolisämainokset 
ruotsalaisessa Året runt -lehdessä käyttävät vakuuttaakseen lukijan. Ravintolisät muistuttavat ulkonäöltään 
lääkkeitä ja niitä käytetään usein lääkkeiden tavoin pieniin terveydellisiin vaivoihin. Ravintolisät luokitellaan 
elintarvikkeiksi eikä ravintolisien markkinoinnissa saa esittää väittämiä, joiden mukaan tuotteet ehkäisevät, 
lievittävät tai parantavat sairauksia. Ravintolisämainosten täytyy vakuuttaa kuluttaja tuotteiden tehosta ilman 
tieteellisesti todistettuja terveysväittämiä ja tämä tekee mainoksista mielenkiintoisia retorisesta näkökulmasta. 
Tutkimieni mainosten ravintolisät ovat terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon tarkoitettuja tuotteita, eivät 
urheilijoille suunnattuja suorituskykyä tai palautumista edesauttavia lisäravinteita.  

Tutkimukseni aineisto koostuu viidestä artikkelimuotoisesta ravintolisämainoksesta, joissa tuotteen 
suosittelija on keski-ikäinen tai vanhempi nainen. Naiset ovat iältään 50-75-vuotiaita. Mainokset koostuvat 
tekstistä ja kuvasta ja muodostavat multimodaalisen kokonaisuuden. Pääasiallisena tutkimusmetodina käytän 
klassisen retoriikan mallia vaikuttavan tekstin luomiseksi. Sovellan mallia omaan tutkimukseeni sopivaksi. 
Kuvien tutkimukseen yhdistän semiotiikkaa ja Roland Barthesin kaksi merkityksen tasoa, denotaation ja 
konnotaation. Denotaatio tarkoittaa kuvan ensisijaista merkitystä. Konnotaatio on kuvan perusmerkitykseen 
liittyvä mielleyhtymä tai sivumerkitys. Tarkastelen myös, kuinka kolme retorisen vakuuttamisen peruskäsitettä 
eetos, paatos ja logos tulevat esiin mainoksissa. Eetos tarkoittaa puhujan olemusta ja luotettavuutta. Logos 
muodostaa puheen järkisisällön ja paatos vetoaa tunteisiin. 

Tutkimus osoittaa, että mainokset käyttävät retorisia keinoja vakuuttaakseen lukijan. Tärkeitä 
vaikutuskeinoja ovat mainosten kohdistaminen tietylle kohderyhmälle ja mainoksissa esiintyviin naisiin 
samaistuminen. Kuvien osalta tärkein vaikutuskeino on se, etteivät kuvat muistuta perinteisiä mainoskuvia. 
Sekä eetos, logos että paatos tulevat jossain määrin esiin mainoksissa. Pääasiallisin vaikutuskeino on eetos. 
Eetos tulee esiin mainoksissa esiintyvien naisten tavallisuudessa ja sen myötä rakentuvassa uskottavuudessa. 
Viittaukset ravintolisien pitkäaikaiseen käyttöön, eri tahoilta tulevat suosittelut ja vallitsevat arvot (ekologisuus, 
kotimaisuus) ovat muita eetokseen liittyviä vaikutuskeinoja. Mainoksissa teksti ja kuva tukevat toisiaan ja 
muodostavat yhdessä yhtenäisen kokonaisuuden. 

 
Avainsanat: retorik, reklam, kosttillskott, textreklam 
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1 Inledning 
 

Hälsa och aktivt liv är aktuella ämnen i dagens samhälle och människor blir hela tiden mer 

intresserade av välbefinnande. Tv, tidningar och andra medier stärker för sin del detta intresse och 

förmedlar information om hur man borde äta och leva för att hålla sig frisk. Marknaden för olika slags 

hälsoprodukter växer ständigt när livsmedels- och kosttillskottsbranschen utvecklar och marknadsför 

nya produkter med hälsa som förtecken (Konsumentföreningen 2015). Det finns ett kosttillskott för 

nästan varje besvär som en människa kan tänka och användning av kosttillskott erbjuds vara ett lätt 

och enkelt sätt att må bra och förbättra livskvaliteten.  

 

I min pro gradu-avhandling undersöker jag kosttillskottsannonser i tidningen Året runt och tar reda 

på hur annonser försöker påverka läsaren. Kosttillskottsannonser i min undersökning är så kallade 

textreklam. Textreklam är en reklamtyp som har utformats att likna journalistiska artiklar och 

innehållsmässigt går annonser också ofta ihop med tidningens andra texter. Som analysmetod 

använder jag den klassiska retorikens modell för ett bra tal. Jag tillämpar modellen och använder den 

för att undersöka färdiga texter, dvs. annonser, vars syfte är att marknadsföra kosttillskott. Retorik 

och reklam handlar båda om att övertyga och jag vill ta reda på hur den traditionella retorikens 

övertalningsmedel kommer fram i annonser.  

 

Jag valde kosttillskottsannonser som tema för min avhandling eftersom jag anser att 

kosttillskottsannonser, som har formats som textreklam, är en mycket intressant reklamtyp ur retorisk 

synvinkel. Kosttillskottsannonserna måste kunna övertyga läsaren om produktens verkan utan att 

stödja sig på medicinska argument eller bevisad effektivitet. Kosttillskott regleras i Sverige som 

livsmedel och de är alltså inte läkemedel som är godkända av Läkemedelsverket. Gränsen mellan 

kosttillskott och läkemedel kan i vissa fall vara svår att dra. En huvudregel är att man inte får påstå 

att kosttillskott förebygger, lindrar eller botar sjukdomar. (Livsmedelsverket 2019.) Kosttillskott 

påminner till utseendet om läkemedel och de kan vara t.ex. preparat som tas i form av tabletter, kapslar 

eller pulver (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 2019). Detta ställer för 

sin del krav på annonserna. Förordarens roll är stor i dessa slags annonser och det är viktigt att få 

läsaren att tro på annonsens budskap och att den annonserade produkten verkligen fungerar. 
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Retorik är en företeelse som är starkt närvarande i vårt vardagliga liv och med all slags 

kommunikation. En stor del av den mänskliga kommunikationen handlar om påverkan (Mral, Gelang 

& Bröms 2016:12). I dagens samhälle möter vi hela tiden ett flöde olika former av påverkningsförsök 

och därför behöver vi allmänna färdigheter och kunskap att tolka dessa budskap. Om man betraktar 

retorik ur språkvetenskapligt perspektiv kan man säga att retorik alltid är ett aktuellt ämne att forska 

i. Min analys ger ny information om kosttillskottsannonser och de verkningsmedel som de använder.  

 

Först definierar jag mitt syfte och berättar om tidigare forskning. Sedan definierar jag centrala 

begrepp och presenterar material och metod. Jag berättar om retoriken och om de tre centrala 

appellformerna ethos, logos och pathos. Sedan presenterar jag analysmodellen. Efter detta analyserar 

jag annonserna. Till sist sammanfattar och diskuterar jag mina resultat.   

 

 

 Syfte 

 

Syftet med min undersökning är att ta reda på vilka retoriska medel kosttillskottsannonser i tidningen 

Året runt använder för att få fram sitt budskap och övertyga läsaren. Annonser är textreklam som 

reklamtyp vilket betyder att de har utformats att likna journalistiska artiklar. Jag vill undersöka hur 

annonser av denna reklamtyp är konstruerade för att vara retoriskt effektiva.  Jag betraktar också hur 

ethos, logos och pathos kommer fram i mitt material.  

 

Forskningsfrågorna är följande: 

1. Hur är kosttillskottsannonser i tidningen Året runt uppbyggda för att nå retorisk effekt och 

övertyga läsaren? 

2. Hur kommer ethos, logos och pathos fram i kosttillskottsannonserna?  

 

 

 Tidigare forskning  

 

Retorik har under åren forskats mycket i ur olika synvinklar och den kan kombineras med många 

olika slags texttyper (t.ex. predikningar, reklam, bloggtexter, undervisning). Traditionellt har retorik 

kombinerats med politik. Textreklam och kosttillskottsannonser har ändå inte undersökts mycket ur 
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retorisk synvinkel eller inom språkvetenskapen över huvud taget fast de utgör en mycket aktuell och 

intressant företeelse.  

 

Orla Vigsøs doktorsavhandling Valretorik i text och bild (2004) redogör för valretorik ur ett 

multimodalt perspektiv i 2002 års svenska valaffischer. Syftet med undersökningen har varit att bilda 

en helhetsbild av valaffischerna.  Som analysmodellen i undersökningen har använts en kombination 

av semiotik och retorik. Studien visar bl.a. att användandet av visuella element i affischer är låg och 

tonvikten är på skriftligt material. 

 

Anders Björkvalls (2003) doktorsavhandling Svensk reklam och dess modelläsare tar reda på vilka 

modelläsare som konstrueras i reklamannonser riktade till olika målgrupper utifrån ålder och kön. 

Studien visar att de identiteter som i annonserna erbjuds till flickor/kvinnor och pojkar/män 

upprätthåller ett traditionellt genussystem. I annonserna med manliga målgrupper kretsar de erbjudna 

identiteterna kring framgång och ledarskap medan flera annonser med kvinnliga målgrupper 

tenderade koncentrera sig på utseendet. 

 

Reetta Katisko har i sin pro gradu-avhandling "VAPAUTA VATSASI"- Aikakauslehdissä esiintyvien 

lääkemainosten retoriikkaa (2012) undersökt hurdana verkningsmedel man använder i 

reklamannonser för receptfria läkemedel. De undersökta annonserna härstammar från tidskrifter som 

är avsedda för kvinnor. Forskningsmetoden är en retorisk analys. Enligt studien används det olika 

retoriska verktyg för att övertyga läsaren. Upprepning och positivitet är viktiga stilistiska drag. I 

annonser appellerar man mer till känslor än till förnuft.  

 

Tanja Tervonen (2013) har i sin pro gradu-avhandling Att skaffa nya medlemmar eller hålla fast vid 

de gamla? Hur Socialdemokratiska partiet och De Gröna påverkar på nätet – en jämförande retorisk 

analys av partiernas svenskspråkiga webbplatser gjort en jämförande retorisk analys av 

Socialdemokratiska partiets och De Grönas svenskspråkiga webbplatser. Tervonen har undersökt 

vilka retoriska medel dessa två partier använder på sina webbplatser för att påverka och övertyga 

webbplatsens besökare. Resultaten visar att logos och ethos är de medel som partierna använder mest. 

Att partiernas webbplatser påverkar genom logos beror på webbplatsernas informerande syfte. Ethos 

kommer fram i bilderna och logotyperna för de väcker uppmärksamhet och i synnerhet bilder på 

partiordföranden stärker ethos.   
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Sara Karlströms och Johanna Sjöbloms (2016) kandidatuppsats Reklamspråk i kosttillskottsannonser: 

En argumentationsanalys och visuell textanalys av försäljningstekniker inom advertorial reklam 

redogör språket och innehållet i fyra kosttillskottsannonser. Annonserna analyseras med hjälp av en 

visuell textanalys och en argumentationsanalys. Det viktigaste resultatet är att annonserna riktar sig 

till medelålders och äldre kvinnor och använder retorik och visuella medel för att verka trovärdiga.  

 

Linnea Apelman och Angelica Veskoukis (2017) kandidatuppsats Det rationella, det trovärdiga och 

det ideologiska: Budskap i marknadsföring av kosttillskott i svenska tidskrifter kartlägger och tolkar 

budskap i annonser som marknadsför kosttillskott i svenska tidskrifter. Metoden som användes var 

en kvalitativ innehållsanalys. Enligt studien förekommer det tre centrala teman i 

kosttillskottsannonser. Det första temat är att kosttillskott framställs som något rationellt, m.a.o. att 

det är nödvändigt att använda kosttillskott. Det andra temat är trovärdighet och detta kommer fram 

t.ex. som hänvisningar till vetenskapen. Det tredje temat är ideologiskt och detta betyder att man 

betonar produkternas naturliga ursprung och helande förmågor. 

 

 

 Beskrivning av begrepp 

 

I detta kapitel presenterar och tydliggör jag sådana begrepp som har en betydande roll i min 

undersökning. Först beskriver jag multimodalitet och sedan definierar jag vilka termer jag använder 

om kosttillskottsannonsernas avsändare och mottagare. Därtill tydliggör jag begreppen annons och 

artikel. 

 

Retorik är läran om talarkonsten och den har traditionellt förknippats med det talade språket. I min 

avhandling betraktar jag inte retoriska egenskaper i ett tal utan i reklamannonser som är multimodala 

produkter. Enligt Björkvall (2009:7–8) består multimodala texter av olika kommunikationsformer, 

det vill säga skrift, bild, tal, musik och rörliga bilder. En text bildar en materiell enhet som består av 

olika egenskaper och man kan inte skilja en del från helheten. Man kan säga att praktiskt taget alla 

texter är multimodala idag (Vigsø 2010:234). 

 

För att kosttillskottsannonser är multimodala texter använder jag i min undersökning i stället för 

termerna talare och lyssnare termerna förordare och läsare. Jag kunde också använda termerna 

avsändare och mottagare men jag anser att förordare och läsare är lämpligare och mer beskrivande i 
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detta sammanhang. När jag behandlar bilderna använder jag termerna den avbildade och betraktare. 

När jag skriver om retorikens teori och den retoriska processen använder jag däremot termerna tal, 

talare och lyssnare.  

 

Talaren och författaren kan vara olika personer. När en politiker håller ett tal är det ofta skriven av en 

talskrivare. Reklam är ett annat exempel där det finns många personer bakom texten. Företaget är 

avsändaren, reklambyrån har utformat texten och människan i reklambilden, som ofta är en 

skådespelare eller en modell, är talaren. (Karlberg & Mral 1998:26.) 

 

Den egentliga talaren i annonserna i mitt material är produkternas tillverkare och kvinnorna kan sägas 

framträda som tillverkarens språkrör. Fast annonserna baserar sig på kvinnornas berättelser om sitt 

användande av kosttillskott och de delar sina egna erfarenheter med läsaren är orden inte bara deras. 

Det är fråga om en annonsreklam vars syfte är att marknadsföra produkter. Ordet Annons i övre delen 

av sidan, bilden på produktförpackningar och information om produkten samt direkta erbjudanden 

tydliggör att det är fråga om reklam. (jfr Karlberg & Mral 1998:65.) 

 

En annons består av rubrik, brödtext, payoff, huvudbild, logotyp och bildtext. Strukturen kan också 

vara ett urval av dessa. I annonsen kan finnas en eller flera rubriker. Brödtexten utgör annonsens 

huvudsakliga verbala avsnitt som förekommer också i journalistiska artiklar. Brödtext kan också 

kallas för copy. Payoff är en kort, självständig text som kommer i samband med varumärket. 

Bildelementen som kompletterar texten är logotyp samt en bild eller flera bilder. I samband med 

bilder kan förekomma bildtexter. (Korpus 2008: 20–21.) 

 

En artikel består av rubrik, ingress och brödtext. Ingress är den inledande delen av en artikel. I 

ingressen sammanfattas artikeln genom att ta fram det viktigaste. Ingressen skiljer sig ofta 

typografiskt från brödtexten och kan vara skriven med fet stil eller olikt typsnitt än andra texten. 

(Suhola, Turunen & Varis 2005:132–135.) Enligt Melin (2000:49) strukturerar olika komponenter 

såsom mellanrubriker, bildtexter och faktarutor innehållet och gör texten lättare att läsa. Löpande text 

blir mindre tung när man skiljer några delar isär, t.ex. bildar en avskild faktaruta.  
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2 Kosttillskott  

 

Livsmedelsverket (2019) definierar kosttillskott på följande sätt:  

 
Vitaminer och mineraler i koncentrerad form kallas kosttillskott. Kosttillskott är tänkta att komplettera den vanliga 

kosten och säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande. Även 

aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika örter och växtextrakt i koncentrerad form, och som är avsedda att tas i 

små mängder, kan säljas som kosttillskott.” (Livsmedelsverket 2019.)  

 

 

I Sverige regleras kosttillskott enligt livsmedelslagstiftningen och betraktas som livsmedel 

(Livsmedelsverkets föreskrifter 2003). Kosttillskott kräver inte ett särskilt godkännande av 

myndigheten. Tillverkaren är ansvarig för produktens trygghet och att produkten innehåller rena 

ingredienser som uppfyller lagstiftningens krav. (Livsmedelsverket 2019.) Enligt Livsmedelsverket 

(2019) får säljaren ”inte påstå att produkten har någon medicinsk effekt, till exempel att den kan 

förebygga, behandla eller bota sjukdomar. Om man använder sådana påståenden i marknadsföringen 

klassas produkten som läkemedel.”  

 

Det finns olika användningsområden för kosttillskott. Vitaminer, mineraler och fettsyror stödjer 

kroppens normala funktioner. Det finns kosttillskott som renar kroppen, så kallade detox-produkter, 

samt produkter som används för viktkontroll. Prestationshöjande kosttillskott används till exempel 

för muskeltillägg och för att främja återhämtning efter träning. (Livsmedelsverket 2020.) 

 

Att användandet av kosttillskott har ökat kraftigt under det senaste decenniet och att det inte finns 

strikta regler för produkter har orsakat problem. Marknaden för kosttillskott är breda och det finns 

produkter som är farliga för hälsan och därför förbjudits i Sverige. Det är ändå möjligt att beställa 

produkter via Internet. Kosttillskott kan vara skadliga för hälsan om man inte följer dosering eller när 

man kombinerar kosttillskott med vissa läkemedel. Kosttillskott testas inte vetenskapligt så man kan 

inte vara helt säker på ingredienserna. Foster, barn, gravida och ammande kan vara extra känsliga för 

olika ämnen som finns i kosttillskott. Vid kosttillskott vill tillverkaren ofta betona att produkten är av 

”naturliga ursprung” fast några växtbaserade ämnen kan vara rentav giftiga. (Livsmedelsverket 2019. 

Risker för kosttillskott.) 

 

Livsmedelsverket (2019) anser att största delen av människor inte behöver äta kosttillskott för de får 

ingen nytta av produkter. Det finns grupper som har ökat behov av några vitaminer under begränsad 

tid, till exempel barn och gravida kvinnor, men kostundervisningar visar att de flesta människor får 

alla näringsämnen från vanlig mat. 
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3 Reklam 
 

Ordet reklam har sitt ursprung i latinets ord reclamare som betyder ”ropa högt” (Grusell 2008:22). 

Man kan säga att så länge som det har funnits mänskliga civilisationer har det också funnits reklam. 

I början var det fråga om enkla skyltar och först när industrialiseringen och produkternas 

massproduktion började på allvar började också den moderna reklamens uppkomst. I Sverige ägde 

denna utveckling rum i slutet av 1800-talet. När dag- och veckopressen utvecklades blev annonser en 

viktig del av tidningarna och därefter kom annonsbyråer som förmedlade annonser. Massproduktion, 

masskommunikation och marknadsföring är företeelser som har utformats sida vid sida och är mer 

eller mindre beroende av varandra. (Korpus 2008:14–27.)  

 

Avsikten med reklam är att få människor att intressera sig för nya saker och idéer samt påverka deras 

tänkande för att rikta det åt önskat håll. Genom aktuell reklam får vi information om vad som är på 

gång i samhället. (Grusell 2008:21–22.) Reklam kan ha mycket varierande framställningssätt och kan 

användas på olika områden. Med hjälp av reklam kan företaget introducera sig själv eller sitt 

varumärke för konsumenten. Gemensamt för alla reklam är att deras uppgift är att stödja 

försäljningen. (Gustafsson & Rennemark 1994:12–14.) 

 

För som producerar reklam är det viktigt att förstå människornas konsumtionsvanor och inställningar.  

Detta omfattar livets olika delområden gällande allt från klädval, matvanor och hobbyer till 

inställningar till politik. Man måste veta hur människor lever och vad de tänker för att kunna skapa 

sådana annonser som tilltalar dem. Reklamproducenterna måste hela tiden observera förändringar i 

samhället och hitta nya vägar för att övertala och överraska konsumenten. (Hansson, Karlsson & 

Nordström 2006:95.) 

 

 

 Nya reklamformer 

 

Traditionellt har reklam och journalistik försökts hålla åtskilda så att annonser inte har blandats ihop 

med redaktionellt material. Därför har annonser inte sett ut som nyhetsartiklar eller notiser. (Korpus 

2008:246.) Tiderna har förändrats och i takt med att mängden av reklam har ökat har också deras 

förmåga att påverka mottagaren minskat. För att skapa intresse måste reklam som uttrycksform hela 
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tiden förnyas och utvecklas. Ett exempel på nya reklamformer är inbäddad reklam och exemplen på 

dessa är produktplacering, textreklam, PR-kampanjer och sponsring. (Grusell 2008:37–39.) 

På grund av det ökade utbudet av olika slags reklam är det ibland svårt att avgöra vad som är reklam 

och vad som är innehåll. Tendensen är att reklam allt oftare utnyttjar det redaktionella materialets 

trovärdighet till exempel genom att använda liknande layout. Den inbäddade reklamen i olika former 

är för sin del en lösning till en reklamtrötthet och försvarsattityd som kan uppstå mot traditionell 

reklam. Reklam finns överallt och människor kan bli trötta av att hela tiden bli påverkade för att de 

ska köpa något. Avsikten med inbäddad reklam är att vara mer subtil så att försöket att påverka 

mottagaren inte är så tydligt som vid vanlig reklam. Traditionell reklam har en tydlig avsändare men 

de nya reklamformerna bäddar in budskapet så att människor skulle tro att de själva har valt att köpa 

en specifik produkt eller tjänst. (Grusell 2008:37–39.) 

 

Gamla tiders familjetidningar hade en bred målgrupp för de vände sig såsom namnet anger till hela 

familjen. Familjetidningar finns fortfarande men en stor del av dem har förvandlats till veckotidningar 

med mycket segmenterade målgrupper. Att tidningar är inriktade på vissa målgrupper ger 

annonsörerna bättre möjligheter att nå en mottaglig publik. Hos reklam har segmenteringen ägt rum 

när livsstilsreklam har vidareutvecklats till livsstadiereklam. Livsstadiereklam betyder sådan reklam 

som vänder sig till människor i en viss livsfas. (Korpus 2008:84–85.)  

 

Det finns likheter mellan reklam och journalistik och tydligast är den gemensamma inriktningen på 

nyheter. Journalistik och reklam handlar båda om nyheter fast det är ofta fråga om väldigt olika slags 

nyheter. I synnerhet sensationsjournalistiken har fungerat som en inspirationskälla för reklam och när 

man presenterar en ny produkt och hyllar dess egenskaper kan det jämföras med 

sensationsjournalistikens sätt att yttra saker. Annonserna låter gärna den journalistiska diskursen 

komma in.  Olika drag från journalistiska artiklar är t.ex. citat, referat och intervju. Koppling till 

journalistik, såsom koppling till vetenskap, är också ett sätt att öka reklamens trovärdighet. (Korpus 

2008: 248–251.) 

 

 

 Textreklam 

 

Enligt Nationalencyklopedin är begreppet textreklam ”en form av publicitet som avser inslag i 

massmedier som inte är journalistiskt motiverade utan snarare kan uppfattas som reklam för en vara 
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eller tjänst” (Nationalencyklopedin). Svensk ordbok definierar begreppet som ”(oavsiktlig) reklam i 

den del av en tidning som skrivits av journalister” och Svenska Akademiens ordlista som ”dold 

reklam i t.ex. reportage.” Enligt Svenska Akademiens ordbok är textreklam ”reklam i tidningstext; 

äv. om reklam(annons) som (huvudsakligen) utgörs av text.” (Svenska Akademiens ordböcker.)  

 

Textreklam är närbesläktad med begreppet advertorial. Advertorial är ett så kallat teleskopord som 

är bildat av orden advertisment (annons) och editorial (redaktionell text). Advertorial är en 

kommersiell annons som publiceras i en tidning och som till sin form och innehåll liknar en vanlig 

tidningsartikel. Advertorial kan också som nyhetsbrev indelas i tidningar eller tidskrifter. För att skilja 

advertorial från ett journalistiskt material måste ordet "Annons" eller "Advertorial" förekomma i 

annonsens överkant. Det är inte alltid tydligt för läsaren att texten är en reklam utan läsaren kan tro 

att det är fråga om ett redaktionellt material. (Paloranta 2014:167.)  

 

Native advertising kan sägas vara advertorial på Internet. Det är en webbannons som är utformad som 

redaktionellt innehåll. Annonsen integreras med det redaktionella innehållet så att den inte stör 

konsumenten utan blandas med annat innehåll på webbsidan. (Campbell & Marks 2015.) 

 

Content marketing är en marknadsföringsstrategi på Internet, i synnerhet starkt förknippad med 

sociala medier, som syftar till att locka till och behålla kunder genom att skapa innehåll som sannolikt 

uppfattas som användbart och relevant av målmarknaden. Content marketing är särskilt förknippat 

med varumärkeswebbplatser där varumärkena berättar historier och bjuder in engagemang. (Chandler 

& Munday 2016.) 

 

Jag har valt att använda begreppet textreklam i min undersökning. Jag anser att det är en passande 

term för att beskriva kosttillskottsannonser i mitt material.  
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4 Material och metod 
 

Som material har jag fem kosttillskottsannonser från tidningen Året runt. Storleken av annonserna är 

en sida och alla annonser är textreklam som reklamtyp. I annonser är allt gjort i artikellayout som 

påminner i hög grad om tidningens egen. Annonserna består av rubrik, underrubrik, ingress, brödtext, 

mellanrubriker och bild eller många bilder. I en annons förekommer en bildtext. En avskild faktaruta 

där det berättas närmare om den annonserade produkten hör till en fast del i annonser. I slutet av 

annonser anges information om köpställen, telefonnummer för konsumentkontakt och e-postaddress 

samt www-address. I annonser står ordet annons i högre eller vänstra övre hörnet av sidan.  

 

I min undersökning koncentrerar jag mig på annonser om kosttillskott som är vitaminer och mineraler. 

Energitillskott och prestationshöjande preparat är olika slags produkter som är avsedda för idrottare 

och dem som tränar t.ex. på gym. Dessa produkter har en annan målgrupp än produkter i min 

undersökning och de annonseras i andra tidningar än i Året runt.    

 

Jag har valt att analysera annonser i en viss enskild tidskrift för jag antar att situationskontexten och 

målgruppsinriktningen i denna tidskrift är retoriska verkningsmedel som för sin del förstärker 

annonsernas budskap.  

 

De produkter som marknadsförs i annonserna i min undersökning är Buckthorn (Elexir Pharma) i nr 

20 den 12 maj 2016, Blue Berry (New Nordic) i nr 30 den 5 juli 2017, Movizin (Wellvita) i nr 25–26 

den 15 juni 2017, Meno Joy (New Nordic) i nr 29 den 14 juli 2016 och K2 Vitamin med D-vitamin 

(Friskare Liv) i nr 22 den 26 maj 2016. 

 

Först har jag bläddrat slumpmässigt igenom tidningar från åren 2016 och 2017, betraktat sammanlagt 

62 annonser och sedan indelat dem i grupper. Jag har grupperat annonserna enligt den person som är 

avbildad i huvudbilden i följande kategorier (se tabell 1). 
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Tabell 1:Antalet den avbildade som är avbildad i huvudbilden  

Den avbildade Antal 

Medelålders eller äldre kvinna i närbild                                                                         31 

Yngre kvinna i närbild                                                                           4 

Man i närbild                                                                           5 

Man i medel/lång distanserad bild                                                                           3 

Kvinna i medel/ lång distanserad bild                                                                         10 

Par                                                                           4 

Ingen huvudbild alls/bild på någon 

kroppsdel, t.ex. mage eller fötter   

                                                                          5 

Sammanlagt                                                                         62 

         

Största delen av bilder i kosttillskottsannonser i tidningen Året runt föreställer en medelålders eller 

äldre kvinna avbildat i närbild. Jag har valt att analysera i undersökningen sådana fem annonser som 

enligt min mening representerar bra denna kategori.  

 

Svenska Akademiens Ordbok definierar begreppet medelålder som ”den del av en människas liv som 

bildar ett skede mellan ungdomen och ålderdomen; numera företrädesvis tänkt såsom åldern mellan 

omkr. 35 à 40 och 55 à 60 år.” Medelåldern är ett begrepp som inte har en klart fastställd definition 

utan det finns olika uppfattningar om i vilken ålder man är i medelåldern. Jag tolkar bilder på annonser 

enligt den definition som ges i Svenska Akademiens Ordbok om medelåldern och kategoriserar de 

avbildade människorna i annonser i två grupper utifrån deras ålder. De avbildade som ser ut att vara 

under 35 år kategoriserar jag i gruppen yngre och de som ser ut att vara över 35 år kategoriserar jag i 

gruppen medelålders eller äldre. I många annonser berättas åldern på de avbildade, men om åldern 

saknas, tolkar och bestämmer jag åldern utifrån människans utseende.   

 

Året runt är en svensk veckotidning vars primära läsekrets är äldre kvinnor. 77 % av läsare är kvinnor 

och 23 % män. 78 % av tidningens läsare är 50–80 år gamla och deras genomsnittliga ålder är 60 år. 

Hälsa och välmående bildar en viktig del av tidningens innehåll och andra centrala ämnesområden är 

mat och mode. I varje nummer publicerar tidningen olika slags hälsoartiklar och -annonser. 58 % av 

läsare bor i ett hushåll på två personer och 50 % bor i ett enfamiljshus. (Aller.) 
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Undersökningen är kvalitativ till sin karaktär. Jag betraktar annonser som multimodala produkter som 

består av text och bild. Retoriken har traditionellt koncentrerat sig på det talade språket men en stor 

del av retoriska begrepp kan tillämpas också på bilder. Bilder har också en retorisk funktion. (Waern, 

Pettersson & Svensson 2004:55.) Jag analyserar texterna och bilderna separat och jag börjar med att 

analysera texterna. Som metod använder jag retorikanalys och den klassiska retoriska 

arbetsprocessen. Jag presenterar den retoriska arbetsprocessen noggrant i kapitel 5.2. Jag följer 

Lennart Hellspongs modell och använder samma begrepp som Hellspong. Jag tillämpar modellen så 

att den passar för min undersökning. Först analyserar jag texterna efter partesmodellens fem faser 

intellectio, inventio, dispositio, elocutio och emendatio. Jag behandlar inte faserna memoria och actio 

för de har inte en betydande roll i min undersökning.  

 

Sedan betraktar jag hur de tre grundläggande övertalningsmedlen ethos, logos och pathos kommer 

fram i annonser. Jag letar efter gemensamma teman och sådana drag som är typiska för annonserna. 

Det sista steget i analysen är att analysera bilderna. I bildanalysen har jag valt att koncentrera mig på 

denotation och konnotation samt distans och attityd. Denotation och konnotation är bildens två olika 

meningsnivåer som är lanserade av semiotikern Roland Barthes. Vid analysering av distans och 

attityd stödjer jag mig på sociosemiotik och Gunter Kress och Theo van Leeuwens (1996) visuella 

grammatik. Kress och van Leeuwens analysmodell baserar sig på M.A.K. Hallidays systemisk-

funktionella lingvistik. Kress och van Leeuwen har tillämpat teorin för att använda det vid analys av 

bilder. Den visuella grammatiken bygger på tre metafunktioner som är den ideationella, den 

interpersonella och den textuella metafunktionen. Jag presenterar analysmetoder för bilder närmare i 

kapitel 6. 

 

Analysen innehåller ett hermeneutiskt inslag. Hermeneutik betyder tolkningslära. Det är en subjektiv 

metod som inte har strikta regler för analysen utan analysen baserar sig på forskarens iakttagelser. 

Varje individ tolkar världen utifrån sin egen förståelsehorisont och använder sina egna resurser för 

att förstå olika budskap. I tolkningen använder man sin förförståelse som betyder den kännedom som 

man redan har till exempel genom utbildning eller livserfarenhet. (Skoglund 2012.)  

 

Tolkning kan inte i sig sägas vara exakt vetenskap utan det är en kombination av viljan att förstå och 

de sociala och kulturella omständigheterna som tolkaren befinner sig i. Tolkningen börjar bli 

vetenskaplig när forskaren argumenterar för den och förklarar varför den är rimlig. En helt subjektiv 

tolkning, ett rent tyckande, hör inte till vetenskapen. Man måste kunna förklara och motivera de 

påståenden och iakttagelser som man gör. Vetenskaplig analys bör alltid vara intersubjektiv, dvs. att 
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det är möjligt för alla som läser analysen att förstå och acceptera den. (Mral, Gelang & Bröms 

2016:16.) 

 

I analysen strävar jag efter att granska materialet enligt retoriska principer, men i någon mån är min 

egen tolkning med i undersökningen och jag tolkar vad annonserna enligt min mening vill säga. I den 

här undersökningen har jag valt att koncentrera mig på den traditionella retoriken och analysera både 

text och bilder enligt den retoriska modellen.  
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5 Retorik 
 

I detta kapitel berättar jag om retorik och de tre retoriska övertalningsstrategierna ethos, logos och 

pathos. Jag presenterar den retoriska processen som jag använder som analysmodell i min 

undersökning.  

 

Retorik betyder talarkonst och den har rötter över två tusen år tillbaka i antikens Grekland och Rom. 

Övertygande, persuasio på latin och peitho på grekiska, bildar kärnan i retoriken. Enligt Hellspong 

(2011:42) handlar övertygande om en avsiktlig påverkan på lyssnarna i riktning mot ett mål som 

talaren vill nå. Vigsø (2010:47) definierar retoriken som att ”någon försöker övertyga någon om något 

på ett visst sätt vid en bestämd tid och på en bestämd plats”. Retoriken ger en modell för hur man 

utarbetar och framför ett övertygande tal (Hellspong 2011:13). 

 

Under antiken lärde sig den härskade klassen hur man kunde använda språk och stil för att nå sitt 

politiska syfte. Retorik var ett viktigt medel för att utöva kontroll och styrning. Konsten att tala väl 

användes för att påverka samhällets utveckling i önskad riktning. (Möijer 1989:76.) 

 

Ibland används ordet retorik i negativ betydelse. Det anses syfta till tomma ord och prat utan innehåll. 

Politikernas tal anklagas ofta vara fyllt med vackra formuleringar men det som politikern egentligen 

lovar kan förbli oklart. Retorik kan också uppfattas som ett försök att vilseleda eller manipulera andra 

människor. Sofisterna, som var en grupp tidiga retoriker, tyckte att yttre framgång var det viktigaste 

för en talare. Sanningen och moralen var något som uppfattades som relativa, man ansåg att det inte 

fanns bara en enda sanning. (Hellspong 2011:21.) 

 

Det har funnits tider när retoriken inte har haft en så stark ställning som idag. Intresset för retoriken 

har ändå vuxit och retoriken är på många avseenden aktuell nuförtiden. I västvärlden lever vi i ett 

massmediesamhälle där vi hela tiden möter ett flöde av olika slags tal och texter som försöker påverka 

oss. Man behöver kunskap och medel att kritiskt granska denna information. (Hellspong 2011:38.) 

Reklambranschen utvecklar ständigt nya former och kanaler att marknadsföra produkter. 

Produktplacering, sponsring och konsumenternas egen spridning av marknadskommunikation i 

sociala medier är några exempel på nya typer av reklam som har vuxit fram vid sidan av traditionella 

reklam. Förändringar i den omgivning där vi möter reklam och förändringar i hur de ser ut kräver 
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kunskap att värdera dessa nya uttryck. (Rosengren & Sjödin 2011:8–13.) Generell mediekompetens 

blir hela tiden allt viktigare (Björkvall 2009).  

 

Allt fler människor arbetar inom kommunikationsyrken och det är viktigt att man kan tala effektivt. 

Den klassiska talarläran ger redskap för hur man når den avsedda verkan. (Hellspong 2011:38.) 

Utvecklingen av sociala medier har gett alla individer möjlighet att utge diverse material inte bara 

skriftligt utan också visuellt till exempel via Facebook, bloggar, Youtube och Instagram. 

Framförandet och icke-verbal kommunikation är betydande delar av retoriken och de kompletterar 

och förtydligar det talade ordet. Med icke-verbal kommunikation avses kroppsspråket dvs. gester, 

mimik, röst och kroppshållning. (Gelang 2014:353–354.)  

 

 

 Ethos, logos, pathos 

 

Aristoteles har presenterat de tre grundläggande talarorienterade övertalningsstrategierna ethos, 

pathos och logos. Ethos handlar om trovärdighet och det intryck som talaren ger och som avspeglar 

hans mänskliga karaktär. Det är fråga om talarens personlighet och hur pålitlig och kunnig talaren 

verkar vara. Denna bild av talaren kan vara sann eller falsk, den behöver inte nödvändigtvis vara 

talarens ”verkliga” natur. Den retoriska effekten beror på trovärdigheten, inte på äktheten. (Hellspong 

2011: 48.)  

 

Att skapa välvilja, samhörighet och ”vi-känsla” med publiken är kännetecknande för ethos. 

Samhörighet kan signaleras t.ex. genom att hänvisa till intressen, värderingar eller andra sådana saker 

som talaren delar med publiken. Gemensamma erfarenheter stärker vi-känsla samt liknande utseende. 

Politikern kan t.ex. genom klädvalet signalera sin delaktighet till gruppen. I stället för kostym och 

slips kan politikern vara klädd i en vanlig skjorta och fritidsjacka. På det här sättet kan politikern 

betona sin vardaglighet och mänsklighet, att han i grund och botten är en vanlig människa. (Mral, 

Gelang & Bröms 2016:37–38.) 

 

Logos syftar på förnuft och på att talaren vet vad hen talar om. Talaren pratar förnuftigt och talet 

innehåller fakta. Talarens avsikt är att ge en klok och sakkunnig bild av sig själv. På det här sättet 

vinner talaren auktoritet hos lyssnarna. (Hellspong 2011:47–48.) 
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Pathos syftar på känslor och det handlar om de känslor som talet väcker hos lyssnarna. Pathos kan 

bygga på såväl positiva som negativa känslor och kan användas medvetet för att väcka känslor, tankar 

och åsikter hos mottagaren. (Ramirez 2003:59, Vigsø 2010:221.) Talaren kan i talet visa sitt eget 

engagemang och intresse på saken och förmedla sina känslor till mottagaren (Hellspong 2011:47.) 

Ethos, logos och pathos utesluter inte varandra utan de kan förekomma i samma argumentation. De 

stöder varandra och kan bilda tillsammans den övertygande verkan. Talarens resonemang kan till 

exempel vara mycket logisk (logos) men om mottagaren uppfattar talaren som opålitlig (ethos) lyckas 

talaren inte övertyga mottagaren. Ethos, logos och pathos samspelar med varandra men ofta är någon 

av de tre appelformerna mest dominerande i en viss text eller ett tal (Longaker & Walker 2011:48–

49.)  Ethos, logos och pathos realiseras också i bilder och de kan alla förekomma i en och samma bild 

(Waern, Pettersson & Svensson 2004:61). 

 

Talets talarorienterade egenskaper ethos, logos och pathos fungerar i samverkan med de 

lyssnarorienterade och de ämnesorienterade egenskaperna. De lyssnarorienterade egenskaperna 

docere, delectare och movere bildar talets uppgifter eller plikter. Docere, att lära ut, syftar till 

förståndet och innehåller fakta och sakskäl. Docere kan kopplas samman med den talarorienterade 

egenskapen logos. Delectare, att behaga, syftar till att väcka stämningar som gör lyssnaren mottaglig 

för övertalning: intresse för det som sägs och sympati för talarens person. Delectare kan 

sammanlänkas med talarens ethos. Movere, att röra, syftar till känslor och viljan. Movere motsvarar 

pathos. (Hellspong 2011:46.) 

 

Talets ämnesorienterade egenskaper är troper, ornament och argument. Argument är skäl för talarens 

mening. Syftet är att få lyssnarens tvivel att försvinna. Troper betyder sådana uttryck som förändrar 

ordens vanliga mening och framställer något som något annat. Ornament är språkliga prydnader vars 

syfte är att öka intresset och välviljan hos lyssnarna. (Hellspong 2011:48–49.)  

De ämnesorienterade egenskaperna sammanlänks med de talarorienterade och lyssnarorienterade 

egenskaperna. Argument kopplas till logos och docere, troper till delectare och ethos och ornament 

till movere och pathos. Talets talarorienterade egenskaper (ethos, logos och pathos) och 

lyssnarorienterade egenskaper (docere, movere och delectare) samt ämnesorienterade egenskaper 

(argument, troper och ornament) samspelar med varandra.   

 

 

https://tamcat.finna.fi/Search/Results?lookfor=Longaker%2C+Mark+Garrett&type=Author&hiddenFilters%5B%5D=%23%3A%28building%3A0%2Ffsd%2F%29+OR+%28building%3A0%2FTAY%2F%29
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 Den retoriska processen 

 

Den retoriska processen är en modell för att konstruera ett övertygande tal (Hellspong 2011:14). 

Cicero har ursprungligen presenterat arbetsprocessen som består av fem delar: inventio, dispositio, 

elocutio, memoria och actio. Lennart Hellspong (2011) har tillagt två faser som är intellectio och 

emendatio. Intellectio kommer före inventio och emendatio efter actio. I min undersökning följer jag 

Hellspongs modell och använder de delar som han presenterar. Jag uteslutar faserna memoria och 

actio från analysen eftersom de inte spelar en betydande roll när jag analyserar annonser. 

 

5.2.1 Intellectio 

 

Det första steget i den retoriska processen är intellectio. Detta betyder att man analyserar den retoriska 

situationen för talet. (Hellspong 2011:73.) Den retoriska situationen består av målgrupp, syfte, taltyp 

samt tid och plats.  

 

Målgrupp betyder de personer som talet är riktat till (Hellspong 2011:74). Målgrupp kan sägas vara 

det viktigaste för talet. För att uppnå det önskade resultatet måste talet vara anpassat till målgruppen. 

(Hellspong 1998:79.) Syftet är talets mål. Olika syften kan förknippas med de klassiska retoriska 

lyssnarorienterade egenskaperna docere, movere och delectare. Informativa och instruktiva syften 

sammankopplas med docere (lära ut). Informativa syften innebär att lyssnarna ska veta något och 

instruktiva syften att lyssnarna ska kunna göra något. Movere (att röra viljan) hänger samman med 

attitydskapande och handlingsutlösande syften. Attitydskapande syften går ut på att lyssnaren får en 

viss inställning till saken. Målet med handlingsutlösande syften är att väcka en yttre reaktion hos 

lyssnaren.  Delectare (att behaga) innefattar sociala och emotionella syften. Sociala syften stärker 

förbindelse och kontakt mellan talaren och lyssnarna eller mellan lyssnarna sinsemellan. Emotionella 

syften betyder att talaren påverkar lyssnarens känslor på ett positivt sätt. (Hellspong 2011:74.) 

 

De tre klassiska taltyperna i retoriken är rådstal, rättstal och festtal. Rådstal, politiska tal, innefattar 

att råda eller avråda någon handling. Rättstal, juridiska tal, var en åklagarens anklagelsetal inför en 

domstol eller den anklagandes försvarstal. Festtal, ceremoniella tal, kunde också kallas för 

uppvisningstal, eftersom syftet ofta var att talaren kunde presentera sina retoriska kunskaper. Den 

vanligaste formen av festtal var lovtalet. I lovtalet kunde man hylla t.ex. festvärden eller en berömd 
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människa, såsom kejsaren. Motsatsen till lovtalet var ett negativt smädetal vars syfte var att kritisera 

och anklaga någon, t.ex. en fiende. (Hellspong 2011:50–51.) 

 

De klassiska taltyperna finns kvar i dagens samhälle. Rättstalet används fortfarande i domstolar och 

anklagelsetal samt försvarstal förekommer ofta i den offentliga debatten. Festtal är det man nuförtiden 

syftar på när man menar att någon ”håller tal”. Det kan betyda t.ex. talet vid ett bröllop, en begravning 

eller en födelsedagsfest. Modern version om det antika lovtalet är reklamens hyllning till varan. 

(Hellspong 2011:50–51.) 

 

Tid och plats, de yttre omständigheterna, är viktiga i den retoriska situationen (Hellspong 2011:82). 

Kairos betyder situationskänslan. För att få ett lyckat resultat för sitt tal är det viktigt att man väljer 

den rätta tidpunkten. Man anpassar sitt tal efter situationen och om man t.ex. talar i bröllop eller i 

begravningar så väljer man en annan stil. (Gripsrud 2011:216.)  

 

5.2.2 Inventio  

 

Inventio betyder att man planerar vad talet ska innehålla. Innehållsproduktion och 

innehållsstrukturering bildar kärnan i förberedningen av talets innehåll. Innehållsproduktion betyder 

att man hittar tankar och idéer till talet. Med innehållsstrukturering menas att man organiserar 

innehållet i ett logiskt mönster. I detta steg disponerar man inte ännu materialet utan urskiljer 

tanketrådar som förbinder olika delar av det. (Hellspong 2011:85–86.) 

 

Toposläran är en metod att finna material till ett tal. Topos, plats, betyder de ställen och synpunkter 

där man kan finna stoffet. Det finns två typer av topos: särskilda topos och allmänna topos. De 

förstnämnda hör ihop med speciella fack, till exempel sådana som kan användas i rättegångar. De 

sistnämnda passar i princip i alla sammanhang. Allmänna topos består av logiska topos, som används 

för att belysa ämnet och göra det mer begripligt. Logiska topos är definition, generalisering, 

specificering och jämförelse. När man definierar talets nyckelbegrepp utreder man begreppets 

egenskaper och vad som ingår i begreppet. Generalisering utvidgar huvudtanken samt bidrar 

nyckelbegreppet till ett större sammanhang. Med specificering kan talaren ta upp olika delar av ämnet 

och skapa underbegrepp. Jämförelsen lyfter fram likheter och olikheter med andra begrepp som har 

någon slags förbindelse med nyckelbegreppet. (Hellspong 2011:87.) 
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5.2.3 Dispositio  

 

Dispositio är den delen av processen där man ordnar innehållet och bildar det för en sammanhängande 

helhet. Talets delar följer naturligt varandra. Dispositio innefattar två synpunkter som är att disponera 

och att komponera talet. (Hellspong 2011: 99–100.) 

 

Dispositionsprinciper 

Att disponera ett tal betyder att man väljer ett sätt att föra talet framåt. Ett sådant sätt kallas för 

dispositionsprincip. Med olika dispositionsprinciper kan man betona olika sidor av talets struktur. 

Olika dispositionsprinciper är tidsdisposition, rumsdisposition, orsaksdisposition, slutsatsdisposition, 

jämförelsedisposition och temadisposition. Tidsdispositionen betyder att innehållet presenteras i 

tidsföljd. Händelser följer varandra kronologiskt och man berättar dem i denna ordning som de har 

hänt. Ordningen kan också vara omvänd och då börjar man längre tillbaka i tiden för att sedan komma 

till nuet. Tidsdisposition ger talet en berättande struktur som är lätt att följa och begripa. (Hellspong 

2011:100–101.) 

 

När man ordnar innehållet efter platser är det fråga om rumsdisposition.  När talet skildrar en serie av 

förhållanden där den ena leden bildar grund till den andra kan man använda orsaksdisposition. 

Slutsatsdispositionen liknar orsaksdispositionen men i slutsatsdispositionen är sambandet mellan 

olika delarna mer logiska och analytiska än i orsaksdispositionen. Innehållet i talet vävs ihop till 

slutledningar. Jämförelsedispositionen bygger på en jämförelse mellan två eller flera element. I 

temadispositionen finns det en ämnesmässig samhörighet mellan talets olika delar men sambandet 

kan vara mycket ledigt/fritt. En senare del behandlar samma tema som en föregående del men den tar 

upp en annan aspekt och synvinkel. Temadispositionen kan indelas vidare i generaliserande, 

specificerande, additiv och emfatisk disposition. (Hellspong 2011:102–105.) Generaliserande och 

specificerande dispositioner rör sig antingen från delen till helheten eller från det underordnade till 

det överordnade. Additiv disposition innehåller sidoordnade aspekter av samma överordnade begrepp, 

till exempel en lista. Vid emfatisk disposition ökar eller sjunker viktighetsgraden, dvs. man 

presenterar först det som har mest intresse eller det som har minst intresse. (Hellspong 2011:106.) 

Olika dispositionsprinciper kan förenas i samma tal. De kan följa varandra horisontalt på samma nivå 

eller vertikalt på olika nivåer. (Hellspong 2011:107.) 
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Komposition 

När man komponerar ett tal betyder det att man ordnar talets delar så att man bestämmer vilken 

uppgift varje enskild del har. Talet kan bestå bara av en huvuddel men det är vanligt att talet består 

av en inledning, en huvuddel och en avslutning. I den romerska retoriken talar man om upptakt, 

mittparti och slutparti. Inledningen har tre funktioner som är att göra lyssnaren uppmärksam 

(atténtus), välvillig mot talaren (benevólus) och läraktig (docílis). (Hellspong 2011:100, 108.) 

 

Talets mittparti kan bestå av flera delar och så var fallet i det klassiska rättstalet. Efter inledningen 

kommer narrátio, som betyder berättelse. Talaren kan berätta vad som har hänt och hur man har 

hamnat i den situation som man nu befinner sig. I den nästa delen, propositio, framställer talaren sin 

huvudtanke och grunden till sitt tal. Efter propositio följer partítio. Ordet betyder uppdelning och 

avsikten är att hjälpa lyssnaren att följa talet. Enligt Hellspong (2011) är det viktigaste inslaget i det 

klassiska rättstalets mittparti argumentátio eller demonstrátio. I argumentátio bevisar talaren sin 

huvudtanke. Demonstrátio kan indelas i två underavdelningar som är probátio och refutátio. Den 

förra har positiv skäl för talarens synpunkt och den andra behandlar invändningar och motsatta 

meningar. 

 

Avslutningen har två funktioner. Den första är informativ funktion. Recapitulátio betyder att man 

avrundar talet genom en sammanfattning och conclúsio att man gör det genom en slutsats. Den andra 

funktionen är social. Talaren vänder uppmärksamheten från ämnet till publiken genom att till exempel 

tacka publiken för intresset. (Hellspong 2011:108–110.) 

 

5.2.4 Elocutio  

 

Elocutio innehåller den språkliga utformningen. Talaren måste bestämma hur hon uttrycker sina 

tankar och hitta de ord hon vill säga. Utformningen handlar inte bara ord, utan också andra 

uttrycksmedel som påverkar talets effekt, dvs. tonfall, gester och poser. Man kan säga att det arbete 

som hör till inventio och dispositio fullbordas under elocutio. (Hellspong 2011:113.)  

 

Stil 

Stil är en viktig del av elocutio. Talaren kan välja olika sätt att ge form åt sina tankar och hurdan stil 

hon använder har verkan för hela talet. Enligt Hellspong (2011:116) är stilen en överordnad princip 

för att välja mellan synonyma uttryckssätt. Peter Cassirer (1993:14–15) definierar stilen som det sätt 
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varpå en författare framställer ett visst innehåll. Stilen består av förhållandet mellan tre dimensioner 

som är form, innehåll och verkan. Detta tredimensionella förhållande utreder stilistikens främsta 

intresse: hur en viss effekt uppnås. 

 

Stilen är viktig för att skapa retorisk effekt (Hellspong 1997:197). Stilen har stor påverkan att talet 

fångar lyssnarens intresse och får lyssnaren att tro på det. Stilvalet signalerar hur talaren förhåller sig 

till situationen och därmed är stilen talarens sätt att anpassa sin framställning till dess sammanhang. 

Det finns olika sidor av stilen som har sin specifika retoriska funktion. Dessa dimensioner är en 

expressiv, en social, en referentiell och en estetisk stildimension. Dimensionerna hänger ihop och 

speglar talsituationens centrala delar talaren, publiken, ämnet och talet. (Hellspong 2011:116.)   

  

Stilens expressiva dimension betyder att talarens sätt att tala kan avgöra hur lyssnaren förhåller sig 

till talaren. Lyssnaren drar slutsatser om talarens personlighet och egenskaper, till exempel om talaren 

är varm eller kall, stark eller svag. Talets expressiva sida blir mer synlig ju mer talaren visar sina 

tankar, känslor och engagemang till saken. Att talaren är subjektiv gör henne bekant till lyssnaren. 

Den expressiva dimensionen bidrar till de tre klassiska retoriska appellformerna logos, ethos och 

pathos. Den logiska stilfaktorn syftar till talarens förnuft och hennes vilja att framträda som klok och 

kunnig. Den etiska stilfaktorn syftar till vilja och karaktär. Talaren vill visa sin ärlighet och 

bestämdhet. Den patetiska eller emotionella stilfaktorn handlar om känslor och att talaren vill 

framträda som en engagerad och positiv människa. (Hellspong 2011:117.) 

 

Den sociala stildimensionen speglar sociala situationer och relationer mellan talaren och lyssnaren. 

De tre stilnivåerna högstil, mellanstil och lågstil representerar olika grader av formalitet. Högstil kan 

definieras som formell, mellanstil vårdad men inte stel och lågstil ledig och enkel.  Stilläget måste 

anpassas efter graden av social prestige hos talaren, publiken och ämnet. Decorum betyder att talaren 

har sinne för det passande, dvs. att talaren vet hur man uppträder korrekt och hurdan stil är lämplig 

för just den publiken som talet är riktat till. (Hellspong 2011:119–121.) De tre stilnivåerna knöts till 

talarens plikter när det gäller movere, delectare och docere. Högstilen används för att röra (movere), 

mellanstilen för att behaga (delectare) och lågstilen för att förklara (docere). (Hellspong 2011:121.) 

Den referentiella stildimensionen syftar på att hur konkret eller abstrakt talaren uttrycker sig. Olika 

uttryckssätt förmedlar talets innehåll på olika sätt och talaren måste balansera mellan olika aspekter 

för att nå den bästa retoriska verkan. Att tala enkelt, dvs. att använda vanliga och välkända ord samt 

korta meningar, är ett sätt att öka begripligheten och göra talet lätt att förstå. (Hellspong 2011:123.) 
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Den estetiska stildimensionen består inte bara av ord utan också av språkets fysiska sida: språkets 

rytm, röstens klang och gesternas form. Ett bidrag till talets estetiska effekt ger órnatus, den språkliga 

utsmyckningen. Med olika stilfigurer kan talaren försköna språket och ge sina tankar styrka och 

effekt. (Hellspong 2011:126.) Jag presenterar olika stilfigurer nedan. 

 

Stilfigurer 

Stilfigurer är vissa fasta former och återkommande mönster som talaren kan använda för att förstärka 

sitt tal. Stilfigurer kan också kallas för retoriska figurer. (Hellspong 2011:128, 143.) Enligt Cassirer 

(1993:106) kan stilfigurer användas å ena sidan för att åstadkomma igenkännande och å andra sidan 

för att åstadkomma överraskning. Upprepning och variation är exempel på stilfigurer som stärker 

igenkännande och liknelser, ironi och paradox är exempel på överraskning.  

 

Repetition, variation och stegring är tre samverkande sätt att förstärka ett budskap. Repetition ökar 

budskapet kvantitativt. Variation förstärker det kontrastivt genom att ge budskapet en särskild form. 

Stegring höjer budskapets intensitet. Stilfigurerna kan kategoriseras i tre grupper enligt samma 

mönster och dessa grupper är upprepningsfigurer, variationsfigurer och stegringsfigurer. Förutom den 

ovannämnda kategoriseringen kan stilfigurerna också delas in i troper och ornament. Troper betyder 

sådana uttryck som förändrar ordens vanliga mening och framställer något som något annat. 

Ornament är språkliga prydnader vars syfte är att öka intresset och välviljan hos lyssnarna. (Hellspong 

2011:43, 49, 128.) Med hjälp av troperna och ornamenten kan man framhäva viktiga delar av texten 

och fästa läsarens uppmärksamhet på dem (Karlberg & Mral 1998:47).   

 

5.2.5 Emendatio 

 

Efter talet följer den sista fasen, emendatio. I denna fas analyserar och korrigerar talaren sitt tal samt 

reflekterar eventuella förbättringar för framtiden. (Hellspong 2011.) Emendatio är en viktig fas för 

att talaren kan utveckla sig och förbättra sina färdigheter som talare. Ur pedagogiskt perspektiv är det 

viktigt att elever i skolan får respons på sina muntliga föreställningar och lär sig både ta emot 

förbättringsförslag och själv ge konstruktiva kommentarer. (Beronius & Ekenvall 2011:16.) 
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6 Visuell retorik 

 

I detta kapitel berättar jag om visuell retorik och de analysmetoder som jag använder. I min analys 

har jag valt att koncentrera mig på denotation och konnotation samt distans och attityd. Jag 

presenterar också begreppet evidentia som är en central del av visuell retorik. 

 

Visuell retorik handlar om att tillämpa språkets retorik i bilder och de tre appelformerna ethos, logos 

och pathos realiseras också bildligt. Reklam säljer inte bara produkter utan också identiteter, drömmar 

och förhoppningar och dessa realiseras i bilder. En välplanerad bild är ett bra medel för övertalning. 

Därför används bilder mycket i reklam och propaganda. (Hansson, Karlsson & Nordström 2006:95.) 

Bilden kan väcka starka känslor och många anser att bilder tilltalar huvudsakligen med pathos 

(Waern, Pettersson & Svensson 2004:60). 

 

Bilder skapar konkretion och gör världen mer förståelig. I bilder ser vi hur de personer och händelser 

som vi har läst om ser ut. Bilder så att säga visar ”hur det är”. I veckotidningar skapar bilder en viss 

stämning och en personlig ton. Med hjälp av bilder skapar veckotidningar sina egna profileringar mot 

andra tidningar och tilltalar läsare på ett visst sätt. (Hirdman 2004:18.) 

 

Det finns olika metoder för att analysera bilder och retorikanalys är bara en av dem. Retorikanalys 

skiljer sig från andra discipliner genom att focus ligger på påverkan och den persuasiva nivån i ett 

budskap. Retorikanalys är kontextuell till sin karaktär för retoriska objekten är delar av retoriska 

situationer. Man måste ta hänsyn till kontexten för att inte tolka objekten isär från helheten, dvs. tolka 

enbart texten eller tolka bilder. Då kan objekten bedömas fel. (Mral, Gelang & Bröms 2016:98–99.) 

 

Semiotik och retorik har mycket gemensamt för de båda handlar om mänsklig kommunikation och 

betraktar hur man använder språk, bilder, metaforer och koder. Semiotikens grundläggande term är 

tecken. Tecken kan vara ikoniska, symboliska och indexikaliska. Alla tre har retorisk betydelse men 

i retoriken är det symboliska tecknet viktigast. Symboliska tecken är sådana som företräder något 

annat än sig själva, t.ex. som en metafor eller en metonymi. I en bild kan en viss klädstil vara symbol 

för t.ex. en klass eller ideologi. (Mral, Gelang & Bröms 2016:90–92.) 

 

Semiotikern Roland Barthes har skapat en teori om bildens två olika meningsnivåer som heter 

denotation och konnotation. Den första nivån, denotation, är den uppenbara meningen. Denotation är 
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det man ser på bilden. Den andra nivån, konnotation, är den underliggande meningen. Konnotation 

innehåller våra idéer och värden och den är vår tolkning av bilden. (Barthes 1964:89–92.) 

Konnotationerna kan vara kulturbundna eller beroende av situationskontext. Några konnotationer är 

sociala och underförstådda vilket betyder att man förstår dem utan att man behöver formulera dem 

med ord. Denotation och konnotation är mycket användbara medel för en visuell analys för när man 

betraktar dessa två meningsnivåer måste betraktaren skilja mellan bildens faktiska utformning och de 

associationer som bilden väcker. Bland de möjliga dolda budskapen förekommer också ofta retoriska 

syften i avsikt att påverka eller ändra värderingar och opinioner. (Mral, Gelang & Bröms 2016:94–

95.) 

 

Vid analysering av distans och attityd stödjer jag mig på sociosemiotik och Gunter Kress och Theo 

van Leeuwens (1996) visuella grammatik. Kress och van Leeuwens analysmodell baserar sig på 

M.A.K. Hallidays systemisk-funktionella lingvistik. Kress och van Leeuwen har tillämpat teorin för 

att använda det vid analys av bilder. Den visuella grammatiken bygger på tre metafunktioner som är 

den ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen.  

 

Bildens storlek eller begränsning definierar social distans mellan betraktaren och den avbildade. I 

vardagslivet påverkar sociala relationer hur stort avstånd vi håller till andra människor. Närbild ger 

ett intryck av nära relation medan större distans betyder mer formell kontakt. På det här sättet kan de 

avbildade framställas som vänner eller obekanta. (Kress och van Leeuwen 2006:124–126.)  

Halvbilden fokuserar på personens ansikte, armar och händer. Man kan tolka denna slags beskärning 

på det sätt att det finns ett samtalsavstånd mellan betraktaren och den avbildade. Betraktaren kan 

antas vara placerad mittemot den avbildade och de diskuterar med varandra. Med beskärning lyfts 

fram det som är viktigt i bilden. Ju större uppmärksamhet man vill fästa på någonting i bilden, desto 

mera av annan information måste skäras bort. (Carlsson & Koppfelt 2008:20–21.)    

 

Bilder med olika distanser kan delas upp i tre huvudgrupper: närbild, medelavståndsbild och 

distanserad bild. En närbild visar en persons huvud och axlar. En variant av närbilden är extrem 

närbild som visar en mindre detalj, till exempel en persons öga. Medelavståndsbilder kan delas in i 

tre typer: nära medelavstånd, medelavstånd och långt medelavstånd. Vid nära medelavstånd syns 

personen från midjan och uppåt och vid medelavstånd från knäna och uppåt. Vid långt medelavstånd 

syns hela människan. På en distanserad bild syns också hela människan men skillnaden till långt 

medelavstånd är att helfigurens storlek är mindre än hälften av bilden. (Björkvall 2009:39–44.)  
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Bildens perspektiv påverkar distansen och närheten mellan bilden och dess betraktare. Om den 

avbildade avbildas på långt avstånd blir distansen längre än till exempel i närbilder. Det uppstår olika 

slags maktrelationer mellan den avbildade och betraktaren beroende på kameravinkeln och 

perspektivet. Om bilden är tagen underifrån har den avbildade makten över betraktaren medan om 

bilden har en ovanifrån perspektiv har betraktare mer makten.  Om den avbildade och betraktaren är 

i samma höjd finns det inte någon maktrelation mellan dem. (Kress & van Leeuwen 2006:140.) 

 

Evidentia betyder att bilden övertygar mottagaren med konkreta visuella händelser. Evidentia kan 

sägas vara ett bevismedel som hjälper åskådaren se sanningen. Bilden visar åskådaren den situation 

eller person som den vill förklara och avsikten är att få åskådaren förstå och reagera. Den 

journalistiska trovärdigheten baserar sig till stor del på att man kan visa det man påstår om 

verkligheten. Inget argument har starkare beviskraft än det som bygger på att visa situationen. Därför 

har bilden så central roll i medierna. (Mral, Gelang & Bröms 2016:86–87.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

7 Presentation av kosttillskottsannonserna 
 

Här presenterar jag kosttillskottsannonser och beskriver annonsernas utseende samt olika element 

som finns på dem. De kosttillskottsannonser som ingår i mitt material är Buckthorn, Blue Berry, 

Movizin, Meno Joy och K2 Vitamin med D-vitamin. 

 

 

 Buckthorn 

 

Buckthorn bidrar till slemhinnornas funktioner i torra ögon, underliv och mun. I det övre högra hörnet 

av sidan finns ordet Annons. I övre delen av annonsen finns en bild av en kvinna som är avbildad i 

närbild och ler. Kvinnan har medellångt hår och hon tittar rakt in i kameran (se bilaga 1). Bakgrunden 

i bilden är lite oklar men det syns att det finns en stor grön växt bakom kvinnan och bilden har tagits 

inomhus. Höger om kvinnan finns rubrik Carinas knep mot klådan. Under bilden förekommer 

huvudrubrik ”Med Buckthorn blev mina slemhinnor mindre torra”. Under rubriken följer ingress och 

brödtext. I ingressen berättas det att Carina Johansson, 60 år, led för tio år sedan torra slemhinnor och 

detta gjorde hennes liv jobbigt. I brödtexten berättas generellt om torra slemhinnor och om hur Carina 

fick symtom när hon höll simlektioner flera gånger om veckan. Carina själv berättar om sina symtom 

och hur hon provade olika produkter och var nästan tvungen att byta jobb på grund av besväret. Sedan 

började Carina använda Buckthorn och hon blev av med sina torra slemhinnor. Carina berättar att det 

var det bästa som kunde ha hänt och hur underbart det var att besväret var borta. Det berättas att det 

nu har gått tio år och Carina använder produkten varje dag. Till slut säger Carina att produkten är 

hennes självklara val och också prisvärd. I nedre delen av annonsen förekommer en faktaruta. Där 

finns information och bilden på produkten samt beställningsinformation och tillverkarens 

kontaktuppgifter.  

 

I produktens förpackning är accentfärgen ljusorange och bakgrundsfärgen i faktarutan är av samma 

färg. I produktens förpackning, det i övre högra hörnet, finns en text: 25 % MER VÄRDE 100 KR som 

är skriven på rött band. Under texten har skrivits +30 kapslar på köpet med röd färg. I mitten av 

faktarutan finns en röd boll med texten Lanseringserbjudande 30 kapslar på köpet värde 100 kr!  
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 Blue Berry 

 

Blue Berry är ett kosttillskott som bidrar till hälsosamma ögon och dess funktion. I det övre vänstra 

hörnet av sidan finns ordet Annons. Överst till vänster finns rubriken Fokus på syntillskott och till 

höger rubriken Underbart med klara ögon. Mellan rubrikerna finns en bild av en kvinna som är 

avbildad i närbild och ler (se bilaga 2). Kvinnan tittar rakt in i kameran. Bakgrunden i bilden är 

mycket oklar. Under bilden följer en ingress där det står att Mona, 71 år, är en pigg kvinna som för 

några år sedan fick problem med ögonen. Men hon hittade lösningen. Efter ingressen följer brödtexten 

med två mellanrubriker. I brödtexten upprepas att Mona har många järn i elden men för några år 

sedan drabbades hon av problem med rinnande och irriterande ögon. Mona själv berättar att det sades 

till henne att det är naturligt för åldern och inget fanns att göra. Efter mellanrubriken Tipsades om 

blåbär berättas det hur Mona läste om produkten i en tidning och Mona berättar vilka ingredienser 

Blue Berry innehåller och att hon bestämde att pröva produkten. Efter mellanrubriken Jag är så nöjd 

berättar Mona att produkten fungerar bra och att hon berättar för alla bekanta om den. Till sist varnar 

hon att många produkter försöker kopiera Blue Berry och rekommenderar att köpa bara 

originalprodukten.  

 

Ungefär mitten på sidan finns en röd boll med texten Jag berättar för alla hur nöjd jag är med Blue 

Berry. Till höger på sidan finns en bild på produktförpackningen och under den en faktaruta. Färgen 

på produktförpackningen är lila och faktarutan är ljusrosa. Nederst till vänster finns en faktaruta som 

har linjerats med lila färg. Rubriken på rutan Varför Blue Berry är så bra! har också skrivits på lila. 

I en faktaruta nederst på sidan till höger finns en färgbild på blåbär och faktarutan är ljusrosa. 

 

 

 Movizin 

 

Movizin bidrar till broskets normala funktion. I det övre vänstra hörnet av sidan finns ordet Annons. 

Överst till vänster finns mellanrubriken Kan inte föreställa sig ett liv utan dans! Under det 

förekommer rubriken ”Så håller jag mina leder rörliga och smidiga”. Bredvid rubrikerna finns en 

bild av en kvinna som är avbildad i närbild och ler (se bilaga 3). Kvinnan tittar rakt in i kameran. 

Bilden har tagits ute och det syns gröna växter bakom kvinnan fast bakgrunden är suddig. Under 

rubriken och bilden följer brödtext med två mellanrubriker. I brödtexten berättas att Pia Mariah, 59 

år, har lyckats upprätthålla ett välbefinnande i sina leder och hennes hemlighet är Movizin Complex. 
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Pia Mariah är en energisk kvinna som arrangerar danskurser. Efter mellanrubriken Wakeup call 

berättas att förra sommaren hade Pia Mariah dansat för mycket och hon var helt slut för några veckor. 

Pia Mariah började fundera på om det skulle finnas någon lösning till saken. Efter mellanrubriken 

Bekymrad man berättas att Pia Mariahs man blev bekymrad och tog reda på olika produkter. Han 

hittade information om Movizin på nätet och berättade om produkten för Pia Mariah. Pia Mariah är 

tacksam för sin man och har tagit tabletterna regelbundet. Till slut berättar Pia Mariah att hon nyligen 

har avslutat ett stort dansevent som var mycket lyckad och full av livsglädje.   

 

I samband med brödtexten finns en bild där kvinnan leker med en vit hund. Kvinnan och hunden har 

båda avbildats i helbild. Till höger om bilden förekommer en bildtext Pia Mariah är fortfarande 

smidig och rörlig. Trots fullt schema och många aktiviteter kring alla dansevents orkar hon ändå 

leka med sin älskade hund ute i trädgården. Längst till höger på sidan förekommer en faktaruta där 

det berättas produktens verksamma ämnen. Rubriken lyder Movizin bra för dina leder! I rutan finns 

tre bilder som avbildar ingefära, nypon och boswellia. Under faktarutan kommer en avskild ruta med 

rubrik Prova Movizin för halva priset! I rutan berättas pris, beställningsinformation och tillverkarens 

namn och adress. I längst nedan till vänster finns tre spalter text som har avskilts från varandra med 

en svart linje mellan dem. Rubriker i spalter är Årets Produkt 2013, Nöjd kund garanti och Bidrar till 

broskets normala funktion.  

 

Bakgrunden i själva annonstexten är ljusgrå och bakgrunden i faktarutorna ljusgrön. En avskild 

faktaruta i längst nedan till höger har, såsom annonstexten, en ljusgrå bakgrundsfärg. Accentfärgen i 

annonsen är röd. Det förekommer i en del av rubriker och som bakgrundsfärg i bildtexten. Också ett 

stort semikolon i samband med huvudrubriken, en bokstav s i början av texten och ordet Garanti i 

nedre delen av sidan är röda.    

 

 

 Meno Joy 

 

Meno Joy bidrar till reglering av hormonaktiviteten. I det övre vänstra hörnet av sidan finns ordet 

Annons. Överst till vänster finns rubriken Nytt i övergångsåldern och under rubriken en ingress. 

Bredvid till höger finns en bild av en kvinna som är avbildad i närbild och ler (se bilaga 4). Kvinnan 

har glasögon och långt hår och hon tittar rakt in i kameran. Bakgrunden på bilden är grön men man 

kan inte se detaljerna för bakgrunden är suddig. Man kan anta att det finns träd eller buskar i 
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bakgrunden och bilden har tagits ute. Rubrik Det kändes som om KROPPEN KOKADE överlappar 

delvis bilden. Under rubriken följer brödtexten med tre mellanrubriker. I ingressen berättas att för två 

år sedan började Gitte känna av värmevallningar och mensen upphörde. Gitte fortsätter att hon inte 

visste att övergångsåldern hade så många olika uttryck och började söka efter alternativ och hittade 

Meno Joy. I brödtexten beskrivs Gittes värmevallningar och både Gitte och berättaren beskriver olika 

symtom. Efter mellanrubriken Behövde hjälp berättas att Gitte försökte klara sig på egen hand men 

insåg att hon behöver stöd. Gitte berättar att hon provade olika alternativ men inget hjälpte. Efter 

mellanrubriken Rekommenderades av Meno Joy berättas att Gitte kom i kontakt med Meno Joy och 

provade produkten. Gitte berättar hur hon har använt produkten tre månader och den verkar fungera. 

Efter mellanrubriken Jag fortsätter med Meno Joy berättar Gitte hur glad hon är att hon hittade 

produkten och att hon har rekommenderat Meno Joy till en kollega. 

 

Till vänster i nedre delen av annonsen finns en faktaruta som innehåller information om produkten 

och om sambandet mellan övergångsåldern och den bristande sexlusten. I faktarutan finns en tecknad 

bild på en naken kvinna och en blomma av damiana. Till höger i nedre delen av sidan finns en bild 

på produkten och kontaktuppgifter. Bredvid produkten finns en färgbild på rödklöver.   

 

Accentfärgen i annonsen är fuchsia. Färgen förekommer överst till vänster bakom rubriken Nytt i 

övergångsåldern och i rubriken Det kändes som om kroppen kokade. De tre mellanrubrikerna har 

understrukits med fuchsia.  Faktarutan, bilden på produkten och bilden på rödklövern är också 

fuchsia.  

 

 

 K2 Vitamin med D-vitamin 

 

K2 Vitamin med D-vitamin är ett kosttillskott som bidrar till normal blodkoagulation och bibehåller 

normal benstomme. I det övre högra hörnet av sidan finns ordet Annons. I övre delen av sidan finns 

en bild av en kvinna som är avbildad och ler (se bilaga 5). Bakgrunden i bilden är grön och det finns 

träd eller buskar bakom kvinnan men man kan inte se detaljerna för bakgrunden är suddig. Det syns 

att kvinnan är ute. Kvinnan har promenadstavar i sina händer. Kvinnan har solglasögon och långt hår. 

Kvinnan har klätt sig i en svart blus och röd jacka. Hon har rött läppstift och röda håraccessoarer som 

är av samma röda nyans som jackan.  
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Kvinnan tittar rakt in i kameran. Ovanför bilden till höger finns två små bilder på samma kvinna. I 

den första bilden är kvinnan avbildad med cykel och i bilden finns bildtexten Härligt att vara fysiskt 

aktiv! I den andra bilden håller kvinnan hunden i sin famn och kvinnan är avbildad i närbild. 

Bildtexten lyder: Gör det jag gillar bäst! Ovanför bilden till vänster finns rubriken K2 Vitamin med 

D-vitamin och hundpromenader håller Clary-Ann på topp! och under rubriken finns en ingress. I 

ingressen berättas att Clary-Ann Coldberger, 75 år, ser positivt med livet. Hon har 16 barnbarn och 

hon tränar aktivt.  

 

Efter ingressen följer brödtexten med två mellanrubriker. I brödtexten berättar Clary-Ann att hon inte 

använde tillräckligt bra skor när hon arbetade inom vårdyrket och därför fick hon problem med benen. 

Det berättas att hon opererades och idag har hon protes i både knäet och höften. Efter mellanrubriken 

Blåmärken berättas att normal blodkoagulation är viktigt för Clary-Ann samt det att slippa blåmärken. 

Clary-Ann själv berättar att hon läste om produkten och bestämde pröva det. Efter mellanrubriken En 

ny vana som gav resultat berättas att Clary-Ann har använt produkten i nästan tio är. Clary-Ann 

berättar att hon äter kapslar varje dag och kommer att fortsätta. Efter rubriken Clary-Ann berättar 

vidare berättar hon att hon har rekommenderat produkten till hennes man. I delkapitlet Uppmanar 

andra att prova berättas hur Clary-Ann promenerar med sina gångstavar och hundar och hur det är 

svårt att tro att hon har genomgått flera operationer. Till slut uppmanar Clary-Ann alla att ge 

produkten en möjlighet. Under bilden börjar brödtexten med fyra mellanrubriker. I nedre delen av 

sidan finns en faktaruta som innehåller information och bilden på produkten, beställningsinformation 

samt kontaktuppgifter. Under faktarutan förekommer tillverkarens namn och telefonnummer.  

 

På den lilla bilden där kvinnan håller hunden i famnen är bakgrunden mestadels röd. I bakgrunden 

syns träd med röda bär och en byggnad som har röda väggar. I den andra lilla bilden syns träden och 

byggnaden som suddiga långt borta men kvinnans röda jacka syns mer än i den sistnämnda bilden. 

Faktarutan på vänster innehåller bilden på produkten och en röd boll som har texterna ½ PRISET och 

JA TACK! I faktarutan finns också beställningsinformation samt bilder på telefon, mobiltelefon och 

dator som alla är röda. Längst nere på sidan skiljer ett rött streck tillverkarens namn och 

telefonnummer från varandra. Röd färg förekommer i alla delar i annonsen, i alla tre bilder, i 

annonstexten och faktarutan samt i tillverkarens information. 
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8 Analys 
 

I detta kapitel analyserar jag kosttillskottsannonserna och redovisar för hur de är uppbyggda för att 

nå retorisk effekt och övertyga läsaren. Först redogör jag den retoriska situationen i delkapitel 8.1 och 

presenterar syften och taltyper i delkapitel 8.2. Sedan klargör jag annonsernas dispositio i delkapitel 

8.3 och presenterar stil och stilfigurer i delkapitel 8.4. I delkapitel 8.5 betraktas annonstexternas yttre 

form och i delkapitel 8.6 bilder. Sist i delkapitel 8.7 redogör jag hur de tre retoriska medel ethos, 

logos och pathos kommer fram i annonserna. 

 

 

 Den retoriska situationen 

 

Veckopressen består av olika slags tidningstyper som har sin egen karaktär. Gemensamt för dem är 

det s.k. human-touch perspektivet som betyder att personliga och privata aspekter lyfts fram. Det 

personliga förverkligas på olika nivåer, till exempel i publikens användning, i temat och i formen. 

Kända och okända personer spelar en stor roll i veckotidningarnas innehåll och i artiklar berättar 

dessa personer om sitt liv, sina relationer och problem. Veckotidningar är en del av vår vardagsmiljö, 

oavsett om vi läser dem eller inte, för vi möter deras framsidor i mataffärer och skyltfönster. (Hirdman 

2004:17.) 

 

Kraven på nyhetsjournalistik är att den är objektiv, saklig och opartisk. Veckopressen har inte samma 

krav som nyhetsjournalistiken men den strävar också efter att vara sanningsenlig. Veckopressen är 

inte en fiktiv genre men till skillnad från nyhetsjournalistiken, är syftet med veckopressen inte bara 

att hålla sig till sanningen, utan också att vara underhållande. Många filmer, teater och böcker 

behandlar samma teman som veckotidningarnas artiklar, t.ex. skilsmässor och allvarliga sjukdomar. 

Dessa berättelser är ofta inte skildringar om verkliga händelser utan de är fiktiva historier om fiktiva 

personer. I veckotidningar är dessa ”melodramatiska representationer” av världen sådant som 

verkligen har hänt till någon.  (Hirdman 2004: 16.) 

 

Året runt innehåller en lämplig kontext för presentationen av olika hälsoprodukter och kosttillskott. 

Hälsa och välmående bildar en viktig del av tidningens innehåll och vanligen är både artiklar och 

annonser som behandlar hälsa placerade i slutet av tidningen som en egen sektion. När man samlar 

in texter från samma ämnesområde får enskilda artiklar och annonser mer uppmärksamhet än om de 
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skulle stå ensamma. En läsare som är intresserad av hälsofrågor kan antas om inte läsa, så åtminstone 

bläddra i, alla texter som behandlar detta tema.   

 

Kosttillskottsannonser går innehållsmässigt väl ihop med tidningens innehåll. En stor del av artiklarna 

i Året runt är olika slags berättelser om människors liv, till exempel en skådespelare berättar om sin 

karriär eller en vanlig människa berättar om sina livshändelser. I kosttillskottsannonser berättar 

vanliga människor om sina hälsoproblem och därigenom kombineras tidningens bekanta teman hälsa 

och personliga berättelser också i annonserna. Layout på annonserna påminner om tidningens andra 

artiklar och texttyper, rubriker, färger och bilder följer samma mönster. Annonserna smälter också in 

i veckotidningsgenren med human-touch perspektivet. 

 

Syftet med reklam är att marknadsföra produkter. För att marknadsföringen ska vara effektiv måste 

man veta vilka som är potentiella kunder. ”Målet är att påverka målgrupperna och sälja varor eller 

tjänster till dessa grupper av människor. Man måste veta om människors livsvillkor, tankesätt och 

värderingar.” (Wærn. Pettersson & Svensson 2004: 123.) 

 

Äldre kvinnor syns inte mycket i media, i synnerhet inte i reklambranschen. Enligt Edström 

(2018:84–86) är människor i åldersgrupperna mellan 15 och 44 oftast närvarande i media och efter 

45 års ålder blir åldersgrupperna mindre synliga.  Ju yngre en kvinna är desto mer sannolikt får hon 

plats inom media. Unga kvinnornas dominans fortsätter i dagens media men medelålders kvinnor har 

blivit synligare under 2010-talet. Synligheten för personer 60 år eller äldre är däremot mycket 

osannolikt. Macdonald (1995:194–195) anser att i media och reklam är kvinnans sexualitet vanligen 

förknippad med kroppslig perfektion och sexualiteten slutar när kvinnan fyller 40 år.   

 

Kosttillskottsannonser avviker från den typiska tendensen som råder i media därför att kvinnornas 

ålder i annonserna i mitt material är mellan 50 och 75 år. De avbildade personerna i annonserna är 

50, 59, 60, 72 och 75 år gamla. Många läsare av Året runt är av samma åldersklass som de avbildade 

och man kan konstatera att den primära målgruppen både för tidningen och annonserna är medelålders 

och äldre kvinnor. 

 

Grusell (2008:85–86) konstaterar att vara född i en viss tid betyder att man tillägnar sig sådana normer 

och värderingar som råder i samhället under denna tid. Utifrån olika socialiseringsprocesser är det 

logiskt att man uppfattar reklam som medieinnehåll olika utifrån ett generationsperspektiv. Att reklam 

uppfattas olika beror mestadels på att reklamförståelsen mellan olika individer varierar. 
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Reklamförståelse består bl.a. av genrekompetens och tidigare erfarenheter. Att ingå i en viss 

åldersgeneration betyder att man delar liknande värderingar och uppfattningar om reklam. Individens 

grundläggande värderingar formas i ungdomen och dagens yngre generationer uppfattar vissa 

reklamformer annorlunda än äldre generationer. 

 

Reklam har genomgått stora förändringar under årens lopp och tenderar att bli hela tiden mer 

gränsöverskridande. Reklam kan t.ex. utseendemässigt likna tidningens redaktionella material och 

ibland är det svårt att avgöra vad som är skrivet av en journalist och vad som är kommersiellt material. 

Kosttillskottsannonser är textreklam som reklamtyp och stilistiskt skiljer sig denna berättelseform 

från traditionell reklam och detta kan minska läsarens försvarsattityd mot dessa typer av annonser.  

 

Att reklam utseendemässigt liknar en artikel är ett sätt att försöka öka dess trovärdighet (Grusell 

(2008:39). Yngre människor är mer vana vid olika slags reklamformer och är antagligen mer beredda 

att skilja sig reklam från annat informationsflöde än äldre människor. Kosttillskottsannonser som är 

avsedda för äldre människor är ofta utformade som artikelliknande textreklam och man kan fundera 

på om annonsörerna uppfattar denna reklamform som effektiv just bland äldre konsumenter. Kan 

annonsörerna kanske anta att eftersom äldre människor inte är så vana vid olika slags reklamtyper är 

textreklam ett bra sätt för marknadsföringen för annonsen smälter ihop med tidningsartiklar. Man kan 

också tänka sig att när en äldre person, t.ex. en pensionär, läser en tidning läser hen artiklarna 

noggrannare än en ung människa. Äldre personer har antagligen mer tid att läsa långa artiklar och de 

är också vana vid att läsa innehållet ordentligt. Yngre personer har däremot inte lika mycket tid och 

därför är det sannolikt att de brukar bläddra igenom innehållet. Äldre personer kan i sin tur antas 

verkligen läsa dessa typer av annonser.  

 

Medellivslängden har ökat och dagens medelåldringar använder mer pengar än förr (Grusell 2008: 

85–86). Människor lever allt längre och pensionärer på 2010-talet är ofta friska och aktiva. När man 

blir pensionerad börjar en ny period i livet. Man får fritid och därmed möjligheter att göra något nytt 

med sitt liv, kanske börja en ny hobby eller en hälsosammare diet. Olika hälsoprodukter erbjuds vara 

med i denna förändring och hjälpa att gå in för ett nytt levnadssätt. Många är intresserade av produkter 

som kanske förbättrar deras livskvalitet och hjälper dem må bättre.  
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 Syften och taltyper  

 

Kosttillskottsannonser är reklam och syftet med reklam är att marknadsföra och sälja produkter. 

Huvudsyftet i annonser är informativt därför att annonserna vill informera människor om att sådana 

produkter existerar. Annonserna vill först och främst berätta för läsaren vad det är för produkter och 

hur de påverkar. Informativt syfte förekommer i kvinnornas berättelser när de berättar om sitt 

användande av produkten och i faktarutor när det ges information om verkande medel, pris med mera. 

Instruktivt syfte ger anvisningar till läsaren vad läsaren kan göra. I annonser är det fråga om 

marknadsföring och läsaren ses som en konsument. Läsaren kan köpa och börja använda produkter.  

I faktarutor ges beställningsinformation och erbjudanden för att det skulle vara så lätt som möjligt att 

skaffa produkterna. 

 

Emotionella syften appellerar läsarens känslor positivt. Man vill ge en positiv bild på kosttillskott och 

man gör det genom att ge en positiv bild på produktens förordare. I annonsbilderna ler kvinnorna 

brett och färgerna i annonserna är klara och energiska. I texten beskriver man kvinnorna på positivt 

sätt. Helhetstonen i annonserna är positiv fast i alla annonser är positiviteten inte lika stark. I avsnitt 

8.4. redogör jag mer för skillnader i annonsernas positivitet. 

 

Sociala syften kommer fram genom viljan att bilda en samhörighet mellan läsaren och förordaren. En 

av de största kulturella trenderna som har börjat i slutet av 1900-talet är ett ständigt växande intresse 

för subjektivitet och personliga berättelser. Förr i tiden riktades publikens intresse mot kända 

människor men i dagens media, både i television och tidningar samt Internet, finns det massor av 

skildringar om verkliga människors intima erfarenheter, känslor och reaktioner. Autenticitet är det 

man strävar efter, att en verklig person berättar sin historia med äkta känslor. Televisionsprogram 

såsom den amerikanske Oprah baserar sig på vanliga människors bekännelser och människors vilja 

att berätta och dela sin livshistoria med andra. Vi vill ha erfarenheter från verkliga livet med alla 

möjliga detaljer. (Coward 2013:3, 88.) Möijer (1989:56) tillägger att veckopressen har samma 

egenskaper som betecknades ovan och veckopressen kan betecknas som en individriktad subjektiv 

journalistik. Artiklar om personernas privatliv samt enskilda händelser bildar en viktig del av 

innehållet. I populärstil spelar man antingen på kontraster och framhäver olikheter eller fokuserar på 

likheter och strävar efter att skapa identifikation mellan skildrade personer och läsargrupper.  
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I kosttillskottsannonser är det identifikation man strävar efter. Vanliga människor rekommenderar 

produkter och förutom att berätta om sitt användande av kosttillskott avslöjar människor också 

information om sig själv och sitt liv. Syftet är att läsaren kan identifiera sig med dem och känna 

samhörighet med dem. 

 

Informativa, emotionella och sociala syften är de viktigaste retoriska syftena i annonserna i min 

undersökning. De är förbundna med talfunktionerna docere, att lära ut (informativa och instruktiva 

syften) och delectare, att behaga (emotionella och sociala syften) (se 5.2.4).  

Som taltyp är kosttillskottsannonser en kombination av festtal och rådstal (se 5.2.1). Annonserna 

berömmer de annonserade produkterna och skildrar produkternas goda egenskaper och verkningar. 

Enligt Hellspong (2011:51) är reklamens hyllning till varan en modern version om det antika festtalet.  

Annonser har också element av rådstal. Annonser ger råd och informerar läsaren om produkter, i 

avsikt att läsaren skulle fatta ett köpbeslut. Alla de tre klassiska taltyperna rådstal, rättstal och festtal 

har handlingsutlösande och attitydskapande syften. Festtalets huvudmål är sociala och emotionella 

syften ”att förena talaren och publiken i en hjärtlig gemenskap och att roa och skapa en angenäm 

stämning”. (Hellspong 2011:75–76.) 

 

 

 Dispositio och kompositio 

 

Mårdsjö och Selander (2001:283) har undersökt texter från olika tider vars syfte är att upplysa 

människor om hälsofrågor. De har definierat en uppbyggnad av en hälsoartikel som handlar om den 

överviktiga kvinnans liv efter bantningen. ”Framställningen är just en berättelse, en personlig 

omvändelsehistoria för vår tid, och liknar såtillvida religiösa omvändelseberättelser, exempelvis av 

det slag som förekommer i kolportörsskrifterna.” Artikeln är uppbyggd kring hur det var förr (kvinnan 

var överviktig), hur förändringen skedde (hon lärde sig äta rätt) och hur det är nu (hon är själv 

konsulent hos Viktväktarna och ger råd för andra).  

 

Mårdsjö och Selander (2001:284) talar om en didaktiskt uppbyggd artikel där sakupplysningarna är 

invävda i texten. Berättelsen kan tolkas som ett erbjudande: Det som berättelsens människa har gjort 

är också möjligt för läsaren. Enligt Mårdsjö och Selander (2001:284) är narrativ struktur en typisk 

struktur som förekommer i hälsoartiklar. Det är en sådan struktur som lätt fastnar i minnet. Enligt 

Liljestrand (1993:142) innehåller narrativ struktur, m.a.o. berättelsestruktur, bakgrundsinformation 
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om personer och omständigheter, den egentliga berättelsen i kronologisk ordning och i slutet av 

berättelsen ofta en blick in i framtiden. Hellspong (2011:102) tillägger att en berättande struktur är 

lätt att följa, lätt att förstå och lätt att engagera sig i.   

 

Kosttillskottsannonser har tidsdisposition. När man presenterar innehållet i tidsföljd får texten en 

berättande karaktär. Tidsdispositionen sammanfaller med den ovannämnda narrativa strukturen. 

Tidsdispositionen kan vara rak eller omvänt. (Hellspong 2011:101–102.) Uppbyggnaden i 

kosttillskottsannonser är helt likadan som i Mårdsjö och Selanders hälsoartikel. I annonser berättar 

man hur människan led av något besvär, hur hon hittade kosttillskottet och blev av med besväret samt 

hur hennes livskvalitet förbättrades. I texterna beskrivs situationen innan människor började använda 

produkten, hur produkten påverkade och hur människan mår nu. I annonserna är tidsdispositionen 

inte hela tiden kronologisk utan det förekommer en vändning mellan nuet och tiden när problemet 

började. I början av texten i alla annonser beskrivs den nuvarande situationen. Enligt Liljestrand 

(1993:142) är det i ingressen berättaren identifieras och berättelsen sammanfattas. 

 

I annonser identifierar man kvinnan i ingressen och ger bakgrundsinformation om henne. I Meno  

Joy-, Blue Berry- och Buckthorn-annonserna är beskrivningen av nuet mycket kort medan i K2 

Vitamin med D-vitamin- och Movizin-annonserna är den längre. Efter beskrivningen av nuet går man 

bakåt i tiden då problemen började. Sedan går berättelsen vidare kronologiskt tills man är tillbaka i 

nutid. När man läser kosttillskottsannonser läser man texten som en berättelse. 

 

Komposition av kosttillskottsannonserna består av inledning, berättelse, huvudtanke och avslutning. 

Den första delen av talet är inledning. Inledningens tre funktioner är att den ska göra lyssnare 

uppmärksam, välvillig mot talaren samt läraktig (se 5.2.3). Enligt Rydstedt (1993:73) har man i talets 

början en personlig ton och talaren använder ethos för att nå inledningens retoriska funktioner.  

 

I kosttillskottsannonser består inledningar av en bild på en kvinna, rubriker och en ingress. I alla 

annonser är bilden på förordaren placerad uppe på sidan. Bilden täcker antingen nästan hälften eller 

två tredjedelar av annonssidan. Bilderna spelar ganska stor roll i annonserna för när man tittar på 

annonserna för första gången fäster bilder läsarens uppmärksamhet med sina klara färger och 

kvinnornas glada ansikten. Kvinnorna har ett brett leende och för att bilderna har linjerats så att det 

egentligen inte finns något annat i bilderna än kvinnan är det positivitet som är det centrala budskapet. 

Bildernas funktion är både att väcka uppmärksamhet och att skapa välvilja. 
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I annonserna väcker också rubriker uppmärksamhet. Enligt Karlberg och Mral (1998:64) är rubrikens 

funktion i en tidningsartikel att väcka uppmärksamhet och avsikten är att få läsaren att intressera och 

läsa texten vidare. Om det finns flera rubriker kan de ha olika retoriska funktioner. Syftet med 

underrubriken är att precisera huvudrubrikens budskap och ge mer information (Melin 2000:48). I 

kosttillskottsannonser liknar rubriker tidningarnas rubriker och de har olika retoriska funktioner. I 

Buckthorn-annonsen är den första rubriken Carinas knep mot klådan intresseväckande och stimulerar 

läsarens nyfikenhet. Att rubriken har placerats isär från andra element fäster också uppmärksamhet. 

Den andra rubriken Med Buckthorn blev mina slemhinnor mindre torra upplyser och ger 

faktainformation.  

 

I Meno Joy-annonsen fäster rubriken Det kändes som om KROPPEN KOKADE läsarens 

uppmärksamhet med ordval, typsnitt och färg. Rubriken liknar rubriker i kvällstidningarnas löpsedlar 

med sina chockerande och sensationslystna ordval. Rubriken är kraftigt visuellt framskjuten på grund 

av sin storlek och centrala placering samt användandet av en texttyp som skiljer sig från andra 

texttyper i texten. Särskilt slutet av rubriken, KROPPEN KOKADE som är skriven med stora 

bokstäver, fäster uppmärksamhet.  

 

Den tredje aspekten i inledningen är enligt Hellspong (2011:108) att göra läsaren läraktig. Detta 

betyder att man gör publiken mottaglig för informationen och att man t.ex. formulerar vad som är 

kärnfrågan i texten. Man kan också ställa en retorisk fråga eller göra en gåtfull formulering. (Mral 

2016:45.) Ingressens funktion är att identifiera berättaren och sammanfatta berättelsen (Karlsson 

2017:26). I ingressen i kosttillskottsannonsen presenteras den avbildade kort och görs henne bekant 

för läsaren. I ingressen sammanfattas också annonsens innehåll så att man berättar om problemet och 

lösningen (namnet på produkten).  

 

I tre annonser, Movizin, K2 Vitamin med D-vitamin och Blue Berry, förekommer några avvikelser 

från detta. I alla andra annonser utom Movizin-annonsen har inledningen markerats med fetstil och 

placerats så att den skiljer sig klart från textens övriga delar. I Movizin-annonsen kan första kapitlet 

i brödtexten tolkas som en inledning fast det inte har samma egenskaper som andra inledningar. Det 

är inte sammanfattande eller identifierande utan texten berättar allmänt om svenska folkets 

hälsotillstånd. Det är inte heller skrivet med fetstil och första kapitlet ser ut likadant som brödtexten. 

Däremot presenterar andra kapitlet kvinnan och att hon använder kosttillskott. Man anger också 

namnet på kosttillskottet.  
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I K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen sammanfattar inledningen inte annonsens budskap utan 

koncentrerar sig på att berätta om kvinnan. I ingressen avslöjas inte kvinnans problem och lösningen 

på problemet. Slutet av inledningen ”…ett långt arbetsliv inom vården lämnade sina spår” kan tolkas 

som en gåtfull formulering som lockar läsaren att läsa texten vidare och ta reda på vad man menar 

med detta (se exempel 1). 

 
Ex. 1. Med glatt humör ser Clary-Ann Coldberger positivt på livet. Trots att hon fyllt 75 räcker energin 

både till aktiv träning och att umgås med sina 16 barnbarn. Sedan tio år tillbaka är hon pensionär, men 

ett långt arbetsliv inom vården lämnade sina spår. (K2 Vitamin) 

 

I Blue Berry-annonsen anges inte produktens namn i ingressen utan det berättas att ”Hon hittade en 

enkel lösning.” Också här förekommer gåtfullhet i formuleringen som uppmanar läsaren att läsa 

vidare. 

 

Efter inledningen kommer berättelsen, narratio. Där skildrar man något som har skett. I fyra annonser 

berättar man hur problemen började och beskriver symtomen relativt detaljerat. I K2 Vitamin med 

D-vitamin-annonsen är berättelsen om problemets början och symtomen lite annorlunda än i andra 

annonser. Kvinnan berättar att hon har protes i både knäet och höften och en normal blodkoagulation 

är viktig för henne. En annan viktig sak är att slippa få blåmärken. Det förekommer ingen annan 

beskrivning om symtomen utom att kvinnan får lätt blåmärken fastän hon inte hade slagit sig. I alla 

andra annonser är beskrivningarna färgrikare och jag behandlar dem närmare i avsnitt 8.4.       

 

En huvudtanke, propositio, är det som är det viktigaste i annonsen och som annonsen handlar om. 

Annonserna vill få läsaren att använda kosttillskottet genom förordarens exempel och 

rekommendation. I Blue Berry och K2 Vitamin med D-vitamin-annonserna förekommer ungefär i 

mitten av sidan ett textstycke som är visuellt framskjutet. Dessa texter sammanfattar annonsernas 

budskap (se exemplen 2 och 3). I Blue Berry-annonsen är texten placerat inom en röd boll och i K2 

Vitamin med D-vitamin-annonsen är texten skriven med röd färg  

 
Ex. 2. Jag berättar för alla hur nöjd jag är med Blue Berry. (Blue Berry) 

Ex. 3. -Jag äter mina kapslar varje dag för att behålla en normal benstomme och kraftfulla muskler samt 

en normal blodkoagulering för att undvika blåmärken. Jag kommer definitivt att fortsätta. (K2 Vitamin 

med D-vitamin) 

 

Den sista delen av talet är avslutning. Rydstedt (1993:73) konstaterar att i talets sista del ska man 

använda känslosam ton och påverka genom pathos. Enligt Hellspong (2011:110) har avslutningen en 
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sammanfattande funktion och en social funktion. Den sistnämnda betyder att i slutet av talet vänder 

talaren uppmärksamheten från ämnet till publiken. Talaren kan t.ex. tacka publiken för intresset. 

 

I kosttillskottsannonser består den sista delen av annonstexten om kvinnornas skildringar hur 

produkten har fungerat och hur hon mår nu. Alla kvinnor är mycket nöjda med situationen och 

uttrycker sin tacksamhet och glädje över förbättrat hälsotillstånd. Avslutningen kan sägas vara 

känsloladdad (se exemplen 4, 5, 6, 7 och 8). 

 

Ex. 4. Jag är mycket glad att jag hittade tabletterna och jag kommer inte släppa dem förrän jag kommit 

ur klimakteriet. (Meno Joy) 

 

Ex. 5. Idag är både min omgivning och jag själv hänförda över hur bra mina ögon fungerar och jag 

berättar för alla mina vänner om hur nöjd jag är med Blue Berry Plus Ögonvitamin. (Blue Berry)  

Ex. 6. Pia Mariah är i dag synnerligen tacksam för sin mans omtanke. (Movizin)  

  
Ex. 7. För Carina blev den ekologiska havtornsoljan hennes egna lilla mirakel. (Buckthorn) 
 

Ex. 8. Den aktiva damen ser sina långa hundpromenader som en livförsäkring. Så varje dag greppar hon 

sina gångstavar, fäster hundkopplet i midjebältet och sedan bär det iväg. Ingen som ser henne kan tro att 

hon gjort flera operationer. (K2 Vitamin med D-vitamin) 

 

Faktarutor och bilder på produktförpackningar finns i alla annonser placerade i slutet av annonsen. I 

tre annonser är placeringen lite komplexare. I Meno Joy-annonsen har faktarutan placerats nere till 

vänster och bilden på produkten nere till höger. Fast dessa element är placerade på olika sidor av 

sidan finns det ett sammanhang mellan dem på grund av samma form (ruta), färg och en blomma vid 

kanten av rutan. Elementen hör ihop också innehållsmässigt för faktarutan behandlar information om 

den avbildade produkten. I Blue Berry-annonsen finns tre faktarutor och en ruta har placerats isär och 

den ligger ungefär mitten på sidan till höger. I Movizin-annonsen innehåller hela högra sidan av 

annonsen faktainformation bestående av två enskilda rutor och den hör ihop med den delen av 

faktainformation som är nederst på sidan. Den ljusgröna bakgrundsfärgen binder ihop all 

faktainformation.   

 

Faktarutan behandlar information om produkten och genom produktbilden och faktainformationen 

sammanfattas och tydliggörs det som man tidigare i annonsen har berättat om produkten. Faktarutan 

ger specifik information om produkten. Man kan anse att faktainformationen förverkligar 

avslutningens sammanfattande egenskap. 
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Avslutningen har också en social funktion när uppmärksamheten vänds till läsaren. I K2 Vitamin med 

D-vitamin-annonsen ger man läsaren ett erbjudande och anger också ett svarsalternativ (JA TACK!). 

På bilden är produktförpackningen på människans hand och handen erbjuder produkten till läsaren. I 

Buckthorn och Movizin-annonser vänder man sig också till läsaren och ger ett erbjudande (se 

exemplen 9 och 10).  

 
Ex. 9. Lanseringserbjudande 30 kapslar på köpet värde 100kr! (Buckthorn) 

Ex. 10. Prova Movizin för halva priset! (Movizin) 

 

I faktarutan av Blue Berry-annonsen används direkt tilltal för att ta kontakt med läsaren. Läsaren 

tilltalas med pronomenet du (se exempel 11).  Pronomenet du används som tilltal också i tre andra 

meningar. 

 

Ex. 11. Du kan köpa Blue Berry Plus Ögonvitamin i din hälsobutik, ditt apotek och på 

www.newnordic.se. (Blue Berry) 

 

Med uttrycken din hälsobutik och ditt apotek markerar man att produkten är lättillgänglig och nära 

läsaren, oberoende av var läsaren bor. I Meno Joy-annonsen förverkligas en social vändning till 

läsaren genom en enstaka imperativform ring (se exempel 12). 

 
Ex. 12. För mer information ring New Nordics kundtjänst. (Meno Joy)    

 

Avslutningen i kosttillskottsannonserna är tvådelad. Å ena sidan bygger avslutningen på känslosam 

stil och pathos, å andra sidan syftar den till faktainformation och logos. Enligt retoriska principer är 

det känslosam stil som förekommer oftast. Men som Hellspong (2011:110) påpekar, fast det finns 

normer och standarddispositioner, är avvikelser möjliga. Avgörande för ordningsföljden är den 

önskade effekten på publiken, inte de givna reglerna.  

 

 

 Stil och stilfigurer 

 

I detta kapitel analyserar jag olika sidor av stilen i kosttillskottsannonserna och lyfter fram sådana 

egenskaper som är intressanta och påverkar stilen. Jag betraktar den expressiva, den sociala, den 

referentiella och den estetiska stildimensionen. Varje dimension har sin specifika retoriska funktion.  
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Stilens expressiva dimension betyder att talarens sätt att tala kan avgöra hur lyssnaren förhåller sig 

till talaren (se 5.1.4). Informell stil är ledig, vardaglig och privat. Formell stil är däremot stel, högtidlig 

och offentlig. Det beror på textens ämne samt distansen och de sociala rollerna mellan skribenten och 

läsaren hur formell stilen är. (Hellspong & Ledin 1997:207.)  

 

Stilen i kosttillskottsannonserna är informell. Avsikten är att distansen mellan läsaren och den 

avbildade personen är kort. Texterna är också mycket konkreta. Enligt Hellspong & Ledin (1997:204) 

betraktar man i en konkret framställning enskilda individer, handlingar och saker i stället för allmänna 

företeelser. Individualiseringen sker till exempel genom att man använder egennamn. Abstrakt stil 

syftar inte till bestämda personer utan gäller alla och den har inte ett individuellt perspektiv.  

 

Texterna i annonser koncentrerar sig på en persons berättelse om sitt liv och sitt besvär. Berättelserna 

är öppna och avslöjar detaljerad information om personen. Utöver att personen berättar om det besvär 

som hon har fått hjälp med får man också veta förordarens förnamn och åldern (alla annonser), 

efternamn (två annonser), yrke (fyra annonser) och fritidsintressen (tre annonser). Läsaren får bekanta 

sig med förordaren och lära känna henne lite grann.  

 

Alla annonser handlar om hälsoproblem men i två av annonserna kan besvären anses som mycket 

intima. Torra slemhinnor (Buckthorn) och klimakteriesymtom (Meno Joy) är sådana bekymmer som 

man inte vill diskutera med vem som helst. Dessa problem är vanliga i synnerhet bland medelålders 

och äldre kvinnor som också är den tänkta målgruppen för kosttillskottsannonser i tidningen Året 

Runt. Detta erbjuder läsaren en möjlighet att identifiera sig med förordaren och tar henne närmare 

läsaren.  Att den avbildade personen avslöjar information om sina privata problem syftar till ärlighet 

och trovärdighet. Människan framträder som en äkta människa som delar både glädjeämnen och 

bekymmer med läsaren. 

 

Berättelserna i kosttillskottsannonserna är tydligt subjektiva. Enligt Hellspong och Ledin (1997:208) 

framstår författaren i en subjektiv framställning som en individ som har egna åsikter och tycken. 

Objektiv stil strävar däremot efter en neutral och faktabaserade beskrivning. Författaren är anonym 

och vill inte direkt ta ställning till någonting. Ett exempel på objektiv stil är myndigheternas språk. I 

kosttillskottsannonser är personen i annonsen en individ som uttrycker sin förhållning till saken. 

Texter bygger på hennes åsikter och opinion. Hellspong (2011:117) påpekar att för att man ska kunna 

förhindra subjektiviteten att gå för långt för att man inte bara ska tala om sig själv och sina opinioner 
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måste talaren också komma ihåg faktaskäl. Faktainformation intygar läsaren om att saken baserar sig 

på verkligheten och har anknytning till större sammanhang.  

 

I annonser förekommer objektiv information huvudsakligen i faktarutor. I någon mån förekommer 

det faktainformation också invävda i texten och i kvinnans berättelse. I faktarutor anges information 

om produkten och där berättas om ingredienser, pris och dosering för att markera exakta mängder.   

 

Enligt Cassirer (1993:32) är det kännetecknande för veckotidningsstil att den innehåller ord med stark 

känslovalör och beskrivande adjektiv. Stilen är personlig med s.k. human touch-perspektiv som 

betyder att intimitet i olika grader och t.ex. avslöjanden och skvaller bildar en viktig del av innehållet. 

Med beskrivande adjektiv menas att de är utsmyckande till sin karaktär. Beskrivande adjektiv ger liv, 

stämning och känsla åt texten. (Cassirer 1993:76–78) Den andra typen av adjektiv kallas för tematiskt 

nödvändiga adjektiv som är innehållsligt motiverande. 

 

I Movizin-, K2 Vitamin med D-vitamin- och Blue Berry-annonser förekommer beskrivande adjektiv 

i synnerhet när man presenterar annonsernas förordare. Skildringarna är som helhet mycket positiva 

(se exemplen 13, 14 och 15). 

 
Ex. 13. Pia Mariah är en glad och energisk kvinna som älskar att dansa. Trots fullt schema och många 

aktiviteter kring alla dansevents orkar hon ändå leka med sin älskade hund ute i trädgården. (Movizin) 

 

Ex. 14. Med glatt humör ser Clary-Ann Coldberger positivt på livet. Trots att hon fyllt 75 räcker energin 

både till aktiv träning och att umgås med sina 16 barnbarn. Den aktiva damen ser sina långa 

hundpromenader som en livförsäkring. (K2 Vitamin med D-vitamin) 

 

Ex. 15. Mona, 71 år är en pigg och sprudlande kvinna. Mona har många järn i elden och ett aktivt socialt 

liv. (Blue Berry) 

 

Meno Joy- och Buckthorn-annonserna beskriver kvinnor sakligare, utan beskrivande adjektiv eller 

positivitet. Dessa annonser koncentrerar sig också mer på att beskriva själva problemet och symtom 

(se exemplen 16 och 17).  

 
Ex. 16. Gitte är 50 år och har under lång tid arbetat inom kronofogdemyndigheten. (Meno Joy) 

Ex. 17. När Carina Johansson började närma sig 50 fick hon problem med torra slemhinnor. 

                           (Buckthorn)  

 

Utom att vara sakligare, avslöjar Meno Joy- och Buckthorn-annonserna inte heller så mycket 

personlig information om kvinnorna som de tre andra annonserna. I annonserna berättar man 

kvinnornas namn, ålder och yrke. Däremot sägs det ingenting om deras hobbyer eller 

familjerelationer.  
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I alla andra annonser utom i K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen framkommer vilka slags symtom 

kvinnornas hälsoproblem orsakade. När man berättar om symtomen är skildringarna känslostarka till 

sin karaktär (se exemplen 18, 19, 20 och 21). Man kan konstatera att stilen i kosttillskottsannonser 

har mycket likheter med veckotidningsstil.    

 
Ex. 18. Det var verkligen störande och irriterande. (Blue Berry) 

Ex. 19. ...hon kunde vakna och bada i svett med en t-shirt som var dyngsur. (Meno Joy)  

Ex. 20. …vattnet i bassängen gjorde klådan outhärdlig. (Buckthorn)  

Ex. 21. …jag var helt slut och öm i mina ben. (Movizin) 

 

Den sociala stildimensionen speglar sociala situationer och relationer mellan talaren och lyssnaren. 

Den referentiella stildimensionen syftar på hur konkret eller abstrakt talaren uttrycker sig. (Hellspong 

2011: 119, 123).  

 

Stilnivån i annonserna kan kategoriseras som mellanstil. Stilen är vardaglig och ganska enkel men 

ändå korrekt. Att tala enkelt, dvs. att använda vanliga och välkända ord samt korta meningar, är ett 

sätt att öka begripligheten och göra talet lätt att förstå. (Hellspong 2011:123). Stilen i annonserna är 

konkret och texten är avsedd för alla, det handlar inte om något särskilt ämnesområde eller innehåller 

i stor mängd facktermer. I annonserna förekommer i någon mån sådana ord och uttryck som inte är 

särskild vanliga i vardagsspråket. Dessa ord är relaterade till hälsa och fysiologi, t.ex. 

blodkoagulation, luteinbaserat, immunförsvarets naturliga balans, kollagenbildning. I synnerhet 

faktarutorna som innehåller information om produkternas användning och verksamma ämnen har 

detta slags ordförråd.  

 

Enligt Hellspong (2011:121) används högstilen för att röra, (movere), mellanstilen för att behaga 

(delectare) och lågstilen för att förklara (docere) (se 5.2.4). Kosttillskottsannonserna kan sägas vara 

berättelser som har mycket likheter med veckotidningsstil och texter är beskrivande, dvs. innehåller 

lättlästa beskrivningar om en människans problem. Att annonsernas stil är mellanstil och avsikten 

med stilen är att behaga publiken betecknar texterna väl. Språket och stilen måste anpassas efter 

målgruppen, för det som tilltalar medelålders eller äldre konsumenter har kanske ingen effekt på 

tonåringar. Decorum betyder att talaren har sinne för det passande och hen vet hurdan stil är lämplig 

för den tänkta publiken (se 5.2.4). Kosttillskott som bidrar till slemhinnornas funktioner, rinnande 

ögon eller klimakterieproblem är inte avsedda för unga konsumenter. Annonsbilden som föreställer 

en äldre kvinna och texten som innehåller beskrivningar om hälsoproblem berättar också för sin del 

om den tänkta målgruppen som uppenbarligen är medelålders eller äldre människor.  
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Den estetiska stildimensionen innehåller den språkliga utsmyckningen och stilfigurer. Med olika 

stilfigurer kan talaren försköna språket och ge sina tankar styrka och effekt. (Hellspong 2011:126.) 

Jag presenterar här de stilfigurer som förekommer i materialet. Stilfigurer är delats i troper och 

ornament (se 5.2.4).  

 

8.4.1 Troper 

 

Troper är uttryck som förändrar ordens vanliga mening och framställer något som något annat 

(Hellspong 2011:49). Troperna som förekommer i mitt material är metafor, metonymi, besjälning, 

hyperbol och liknelse. Av dessa troper är hyperbol den som förekommer mest i annonserna. 

 

Metafor betyder en likhet mellan det begrepp som egentligen avses och det bildliga uttryck som 

används i stället. Metaforen har en likhetsrelation med det ersatta ordet. Metafor är en av de mest 

kända och använda stilfigurerna och det förekommer i många olika texttyper, i synnerhet i 

skönlitteraturen. (Cassirer 1986:109.) (se exemplen 22 och 23) 

 
Ex. 22. …blev den ekologiska havtornsoljan hennes egna lilla mirakel. (Buckthorn) 

Ex. 23. ...var utomhusvistelse en plåga. (Blue Berry) 

 

I metonymi är det fråga om ett ordbyte. Metonymin bygger på närhetsrelation till det ersatta ordet. I 

metonymin kan en del presentera en helhet eller tvärtom, helheten presentera delen. (Cassirer 

1986:109.) I exempel 24 kunde min omgivning ersättas med familjemedlemmar, vänner och bekanta. 

I exemplen 25, 26 och 27 används orden kapslarna och tabletterna i stället för produktens namn. 

 
Ex. 24. Idag är både min omgivning och jag själv hänförda… (Blue Berry) 

Ex. 25. ...så delar jag med mig kapslarna till honom. (K2 Vitamin med D-vitamin) 

Ex. 26. Hon har tagit tabletterna regelbundet... (Movizin) 

Ex. 27. Jag är mycket glad att jag hittade tabletterna... (Meno Joy) 

 

Besjälning betyder att döda ting behandlas som levande. Ting och begrepp förmänskligas och man 

ger dem liv. (Liljestrand 1993:78.) (se exemplen 28–30) 

 
Ex. 28. Jag upplever att min kropp fått ro. (Meno Joy) 

Ex. 29. För Carina kom problem smygande. (Buckthorn) 

Ex. 30. Men i precis rätt tid kom lösningen. (Buckthorn) 
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Hyberbol är en överdrift (Cassirer 1986:108). Man använder ett starkare uttryck än vanligt för att 

betona någonting (Hellspong 2011:40). I exemplen 31–33 används överdrift för att betona symtom. I 

exempel 34 används ordet alla för att beteckna att problem med torra slemhinnor är ett vanligt besvär. 

I exemplen 35–37 används överdrift för att signalera hur nöjd man är med produkten. Med hjälp av 

överdrift kan man fästa läsarens uppmärksamhet och väcka nyfikenhet.  

 
Ex. 31. Det kändes som om KROPPEN KOKADE. (Meno Joy)  

Ex. 32. …hon kunde vakna och bada i svett med en T-shirt som var dyngsur. (Meno Joy) 

Ex. 33. ...jag var helt slut och öm i mina ben. (Movizin) 

Ex. 34. Torra och sköra slemhinnor är något som alla kvinnor någon gång upplevt. (Buckthorn) 

Ex. 35. Jag berättar för alla hur nöjd jag är med Blue Berry. (Blue Berry) 

Ex. 36. Det var det bästa som kunde ha hänt. (Buckthorn) 

Ex. 37. Hon har inte haft besvär en enda dag... (Buckthorn) 

 

Liknelse är ett bildligt uttryck där jämförelsen tydliggörs. Liknelsen skiljer sig från metaforen 

därigenom att den har jämförelseord utsatta. Jämförelseorden är ofta som eller liksom. (Liljestrand 

1993:76.) (se exemplen 38 och 39) 

 

Ex. 38. Den aktiva damen ser sina långa hundpromenader som en livsäkring. (K2 Vitamin med D-

vitamin)  

 

Ex. 39. …munnen kändes som sandpapper. (Buckthorn) 

 

 

8.4.2 Ornament  

 

Ornament är språkliga prydnader vars syfte är att öka intresset och välviljan hos lyssnarna (Hellspong 

2011:49). Ornament som förekommer i mitt material är anafor, antites, assonans, exclamatio och 

upprepning. Anafor, antites och assonans förekommer bara enstaka gånger i två annonser. Exclamatio 

och upprepning däremot har en mer betydande roll och större påverkan på annonsernas stil.  

 

Anafor är ”en upprepning av ett eller flera ord i början av flera satser eller meningar. Antalet 

upprepningar har traditionellt varit tre men antalet kan variera.” (Liljestrand 1993:83.) (se exempel 

40) 

 

Ex. 40. Ingen klåda i underlivet. Ingen känsla av sandpapper i munnen och inga kliade ögon. (Buckthorn) 
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Antites är ”en motsats som skapar en kontrastverkan som höjer uttryckskraften hos båda leden och 

kontrasten blir tydligare” (Liljestrand 1993:87). (se exemplen 41 och 42)  

 

 Ex. 41. Jag tänker ofta på att så lite kunde förändra så mycket. (Buckthorn) 

 Ex. 42. Vallningarna kom och gick. (Meno Joy) 

 

Assonans betyder ljudlikheter inne i ord, m.a.o. inrim. Stavelser med flera ord rimmar med varandra. 

(Cassirer 2015.) (se exempel 43) 

 

Ex. 43. Carinas knep mot klådan (Buckthorn) 

 

Exclamatio betyder ett utrop (Johannesson 1991:150). Retoriska utrop används för att fästa 

uppmärksamhet och öka intensiteten (Rydstedt 1993:299). I exemplen 44–52 användandet av 

utropstecken ger satser effekt och slagkraft. Utrop förekommer i alla andra annonser utom Meno Joy-

annonsen. I K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen förekommer utrop fem gånger, i Movizin-

annonsen tre gånger, i Blue Berry-annonsen två gånger och i Buckthorn-annonsen en gång.  

 

Ex. 44. K2 Vitamin med D-vitamin och hundpromenader håller Clary-Ann på topp! (K2 Vitamin med 

D-vitamin)  

 

Ex. 45. Därför vill jag uppmana alla att ge Vitamin K2 med D-vitamin ett försök! (K2 Vitamin med D-

vitamin)  

 

Ex. 46. Härligt att vara fysiskt aktiv! (K2 Vitamin med D-vitamin) 

Ex. 47. Gör det jag gillar bäst! (K2 Vitamin med D-vitamin) 

Ex. 48. Kan inte föreställa sig ett liv utan dans! (Movizin) 

Ex. 49. Movizin bra för dina leder! (Movizin) 

Ex. 50. Prova Movizin för halva priset! (Movizin) 

Ex. 51. Underbart med klara ögon! Varför Blue Berry är så bra! (Blue Berry) 

Ex. 52. Nyhet! 30 kapslar på köpet värde 100 kr! (Buckthorn) 

 

Upprepning kan gälla ett enskilt fonem, ett ord, ett fras en sats eller en mening (Liljestrand 1993:69). 

I identisk upprepning är både innehållet och uttrycket exakt detsamma. Man upprepar talets 

huvudtanke. (Hellspong 2011:128.) Parafras betyder en varierad upprepning. Innehållet förblir 

detsamma men formen växlar. Genom detta får upprepning omväxling och blir inte monotont. 

(Hellspong 2011:129.) I K2 Vitamin med D-vitamin- och Movizin- annonser upprepas produktens 

verkan. Syftet med detta är att göra produkten mer bekant för läsaren så att inte bara namnet utan 

också orsaken till varför man använder produkten fastnar i minnet. I K2 Vitamin med D-vitamin-
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annonsen upprepas produktens verkan i fem meningar (se exemplen 53–57) och i Movizin-annonsen 

i tre meningar (se exemplen 58–61). När produktens verkan upprepas så många gånger som i dessa 

exempel förminskar detta textens trovärdighet som en autentisk berättelse. Upprepning gör annonsen 

mer reklamaktig och lyfter fram kommersiella intressen som ligger bakom berättelsen. Upprepning 

används i annonsen som stilmedel för att försöka påverka läsaren.  

 

Ex. 53. … viktig för Clary-Ann är en normal blodkoagulation och därmed slippa alla blåmärken.      (K2 

Vitamin med D-vitamin) 

 

Ex. 54. …för att behålla en normal benstomme och kraftfulla muskler samt en normal blodkoagulering 

för att undvika blåmärken. (K2 Vitamin med D-vitamin)  

 

Ex. 55. K2 kan bidra till normal blodkoagulation och bibehåller normal benstomme. D-vitamin bidrar till 

att bibehålla normal muskelfunktion och normal benstomme. (K2 Vitamin med D-vitamin) 

 

Ex. 56. …att upprätthålla en normal benstomme och god muskelfunktion. (K2 Vitamin med D-vitamin) 

Ex. 57. …inneburit positivt resultat för benbyggnad och muskelfunktion. (K2 Vitamin med D-vitamin) 

Ex. 58. Så håller jag mina leder rörliga och smidiga. (Movizin) 

Ex. 59.  …som kan hjälpa och understödja smidiga och rörliga leder. (Movizin) 

Ex. 60. …har lyckat upprätthålla ett befinnande i sina leder och hon bevarar dem smidiga och rörliga. 

(Movizin) 

Ex. 61. …för att bibehålla din rörlighet och smidighet. (Movizin) 

 

I alla andra annonser utom Blue Berry-annonsen upprepas symtomen eller det hälsotillstånd som man 

eftersträvar. I K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen förekommer orden blodkoagulation tre gånger 

och benbyggnad/benstomme samt muskelfunktion/kraftfulla muskler fyra gånger. I Buckthorn-

annonsen förekommer ordet klåda nio gånger och i Meno Joy-annonsen värmevallningar fem gånger. 

I Movizin-annonsen rörliga och smidiga leder fyra gånger. Namnet på produkten upprepas i alla 

annonser många gånger. Produktens namn förekommer utom i brödtexten också i 

produktförpackningarna och i faktarutorna.  

 

De mest förekommande stilfigurerna i kosttillskottsannonser är hyperbol, upprepning och exclamatio. 

Enligt Liljestrand (1993:137–140) är användandet av utropstecken och upprepningar vanliga 

språkliga drag i reklamspråket. I stället för att använda pronomen för att ersätta varunamn upprepas 

varunamnet för att nå effekt. Användandet av andra stilfigurer är avsevärt litet i annonserna i mitt 

material. Det förekommer bara några enstaka stilfigurer i andra än Buckthorn-annonsen. I Buckthorn-

annonsen används mest stilfigurer och antalet olika stilfigurer är åtta. I kosttillskottsannonser stärker 

stilfigurer igenkännande och genom upprepning gör man läsaren bekant med produkten. Upprepning 
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gäller också nyckelord som förekommer ofta i texten och som antingen definierar typiska drag för 

problemet eller orsaken till att man använder produkten. 

I Movizin- och Blue Berry-annonserna förekommer kommersiella intressen fram i konstateranden 

som inte låter äkta. I exempel 62 berättar förordaren i Blue Berry-annonsen om produktens äkthet 

och i exempel 63 kvinnans make i Movizin-annonsen produktens egenskaper.  

 

Ex. 62. Jag har förstått att många produkter försöker kopiera Blue Berry Plus Ögonvitamin från New 

Nordic men jag säger till dem att välja den med silverträdet som är originalet, avslutar Mona med ett 

leende. (Blue Berry)  

 

Ex. 63. Som han sa: Här får du ju Nypon, C-vitamin och boswellia för att bibehålla din rörlighet och 

smidighet, du får ingefäran för energi och immunförsvarets naturliga balans, samt lite vitamin D för att 

bibehålla musklernas funktion. (Movizin)  

 

 

I Meno Joy- och Buckthorn-annonserna förekommer inte sådana kommentarer som i de exemplen 

utan människornas beskrivningar av produkten är mer trovärdiga. Deras repliker påminner mer om 

vanligt, talspråkligt berättande utan att innehålla för detaljerad information om produkten som får 

uttalanden låta som marknadsföring. Berättelserna i dessa annonser har genom hela texten samma 

stil. 

 

 

 Yttre form  

 

Emendatio är den sista fasen i den retoriska processen och den handlar om att bearbeta och korrigera 

talet samt att fundera på som fungerade bra och vad som fungerade dåligt (se 5.2.6). Jag betraktar 

denna fas som annonstexternas yttre form i den avsikt att om det finns anledning för att korrigera 

texten. Jag granskar om det finns skrivfel, grammatiska fel, felaktiga styckeindelningar eller något 

annat som är konstigt.  

 

I Movizin-annonsen förekommer i en mening fel med interpunktion och i samma mening har namnet 

på annonsens förordare, Pia Mariah, skrivits ofullständigt.  I meningen saknas ett kommatecken efter 

ordet Ja och namnet Pia Mariah har skrivits utan Mariah (se exempel 64). I samma annons 

förekommer också i en mening en liten begynnelsebokstav i början av meningen. Ordet What i början 

av meningen har skrivits med en liten bokstav (se exempel 65). I Blue Berry-annonsen förekommer 

i en mening fel med interpunktion och ett kommatecken saknas efter ordet göra (se exempel 66). 
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Ex. 64. -Ja dansen fortsätter, ler Pia__. (Movizin) 

Ex. 65. what`s not to like? (Movizin) 

Ex. 66. Inget fanns att göra_sades det. (Blue Berry) 

 

I K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen har de delar i texten där Clary-Anns repliker börjar markerats 

med tankstreck och skrivits kursivt.  Det finns inkonsekvens i texten.  Generellt finns det en tom rad 

mellan stycken men i två ställen saknas en tom rad. Däremot är den tomma raden mellan första och 

andra stycket i texten större än i andra delarna i texten. I K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen 

förekommer också olika fel med interpunktionen. I en mellanrubrik förekommer ett onödigt kolon i 

slutet av rubriken (se exempel 67). I en mening saknas en punkt i slutet av meningen och i en mening 

saknas ett kommatecken efter ordet prova (se exemplen 68 och 69). Det förekommer också ett fel där 

det i stället för en punkt förekommer ett kommatecken i slutet av meningen (se exempel 70).  

Ex. 67. Clary-Ann berättar vidare: (K2 Vitamin med D-vitamin) 

Ex. 68. …säger Clary-Ann  (K2 Vitamin med D-vitamin) 

Ex. 69. Då bestämde jag mig för att prova_ förklarar Clary-Ann. (K2 Vitamin med D-vitamin) 

Ex. 70. …K2 Vitamin med D-vitamin, K2 kan bidra till… (K2 Vitamin med D-vitamin) 

 

I annonstexten används om produkten namnet K2 Vitamin med D-vitamin. I annonstexten 

förekommer en variant där orden K2 och Vitamin är omvänt och namnet lyder Vitamin K2 med D-

vitamin. I faktarutan har namnet skrivits med stora bokstäver och det förekommer ett bindestreck 

mellan orden K2 och Vitamin, K2-VITAMIN MED D-VITAMIN. I produktens förpackning har namnet 

skrivits K2 vitamin, alltså vitamin med en liten v och utan tillsättsdelen med D-vitamin.    

Produktens namn har i annonsen skrivits på fyra olika sätt (se exemplen 71–74): 

 
Ex. 71. K2 Vitamin med D-vitamin  

Ex. 72. Vitamin K2 med D-vitamin 

Ex. 73. K2 vitamin  

Ex. 74. K2-VITAMIN MED D-VITAMIN 

 

I andra annonser förekommer inte alls eller några enstaka grammatiska fel men i K2 Vitamin med D-

vitamin-annonsen förekommer inkonsekvenser i både grammatik och struktur. Dessa fel är sådana 

slarvfel som lätt kunde inträffa en vanlig människans text. Att punkt saknas i slutet av meningen eller 

att det inte finns en tom rad efter stycket är allmänna fel. Man kan tolka detta på det sätt att texten är 

en vanlig människas berättelse och man strävar efter äkthet och vardaglig stil. Texten försöker inte 

ge ett högtidligt eller utbildat intryck utan vara på samma nivå som läsare och verka trovärdig. 
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Att stilen i K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen inte är finslipad kan också tänkas spegla 

personligheten av annonsens förordare. Kvinnan ser ut som en mycket social, utåtriktad och färgstark 

person. Kvinnan har långt, lockigt hår med röda håraccessoarer och ett diadem. Hon är klädd i röd 

jacka och har solglasögon. Att det förekommer små fel i texten stör inte henne för hon har ett aktivt 

liv och mycket annat att tänka på. Att texten speglar på kvinnans personlighet bringar henne närmare 

läsaren.   

 

 

 Bilder 

 

I denna undersökning analyserar jag annonsernas bilder genom att koncentrera mig på bildens två 

olika meningsnivåer denotation och konnotation samt att betrakta bildernas distans och attityd (se 

kap. 6).  Jag granskar också evidentia som är en viktig del av visuell retorik (se kap. 6). Denotation 

är det man verkligen ser i bilden medan konnotation är betraktarens tolkning av bilden. Distans och 

attityd definierar hur stor social distans det finns mellan den avbildade och betraktaren och hur de 

förhåller sig med varandra. Närbild signalerar om nära relation medan distanserad bild betyder mer 

formell kontakt. Bildens perspektiv, om t.ex. den avbildade tittar öga mot öga betraktaren eller att 

den avbildade är avbildad underifrån, berättar om maktförhållandet mellan den avbildade och 

betraktaren. Maktförhållandet kan vara jämlikt eller någondera har mer makten. Evidentia betyder att 

bilden lyckas övertyga betraktaren och betraktaren litar på bilden och dess beviskraft.  

 

I alla andra annonser utom K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen är huvudbilden närbild. I K2 

Vitamin med D-vitamin-annonsen är huvudbilden medelavståndsbild. I K2 Vitamin med D-vitamin 

-annonsen finns också två mindre bilder som båda är medelavståndsbilder. I Movizin-annonsen finns 

utöver huvudbilden en mindre bild där kvinnan är avbildad i helbild.   

 

I alla bilderna tittar kvinnorna rakt på betraktaren och maktförhållandet mellan kvinnorna och 

betraktaren är jämlikt. De är i samma nivå med betraktaren. När kvinnorna tittar direkt på betraktaren 

uppmanar de betraktaren att identifiera sig med dem och tro på deras rekommendation om 

annonsernas produkter (jfr Björkvall 2009:71). I annonser kan distansen mellan de avbildade och 

betraktaren anses som kort. Kvinnor kommer nära betraktaren. 
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Bilderna på kosttillskottsannonserna är i grund och botten mycket enkla. Enligt Waern, Pettersson 

och Svensson (2004: 148–152) förmedlar en bild som är lätt att läsa och förstå information bättre än 

en sådan bild som är svårtolkad. Också en bild som uppfattas som ett positivt sätt förmedlar 

information bättre än den som uppfattas negativt.  

 

På den denotativa nivån föreställer alla huvudbilder en leende kvinna som är avbildat i närbild eller i 

medelavståndsbild och bilderna har avgränsats på så sätt att det inte finns mycket annat i bilden än 

kvinnan. Bakgrunden är oklar. I tre annonser har bilderna tagits ute och det syns växtlighet bakom de 

avbildade. I två annonser har bilderna tagits inomhus men i den ena bilden finns det en stor krukväxt 

bakom den avbildade och i den andra bilden en liten blomkruka i bakgrunden. 

 

Bildernas konnotativa nivå meddelar att de avbildade är vanliga människor som kunde vara vilka som 

helst omkring oss. Bilderna är mycket trovärdiga och äkta. Bilderna ser ut som om de hade tagits 

spontant utan att ha arrangerat fotograferingen. De ser inte ut som traditionella, professionella 

reklambilder med en genomtänkt ljusning, klädseln och sminkning. Det finns inte något 

överraskande, chockerande eller intresseväckande på bilderna. Med andra ord förekommer det inte 

element som kan användas hos reklambild för att nå effekt och fånga läsarens uppmärksamhet. 

Kvinnorna är klädda i vardagliga kläder, deras stil verkar sådan som de hör hemma och som är deras 

egen. Bilderna presenterar människor sådana som de är och de avbildade ser ut som sin ålder. Man 

har inte till exempel med bildmanipulering försökt jämna ut rynkor i ansiktet eller på något annat sätt 

eftersträva ett yngre utseende. Rynkorna i ansiktet syns mycket klart för bilderna har tagits från så 

nära håll.  

 

Bilderna ser inte ut som reklambilder. På samma sätt som kosttillskottsannonser som inte liknar 

traditionella annonser utan strävar efter att efterlikna en artikel, ser bilderna inte heller ut som 

traditionella reklambilder. Risto Heiskala (1991:46–47) har studerat hur kvinnor och män framställs 

i reklam. Kvinnokroppen och dess delar används i reklam för att fånga läsarens uppmärksamhet och 

skapa positiva associationer till produkten. Kvinnokroppen är en av de mest använda figurerna i 

reklam som kan associeras med nästan vilken produkt som helst och som kan framträda i reklam som 

är avsedda för mycket olika konsumentgrupper. I många annonser har kvinnan inte en väsentlig, eller 

över huvud taget något slags, samband till den annonserade produkten utan kvinnan är ett slags 

stämningsskapare. Intrycket på sådana reklam är estetisk-erotiskt och strävan är att skapa välbehag 

hos betraktaren. Carlsson & Koppfelt (2008:141) konstaterar att unga kvinnor fungerar som 

dekorativa blickfång i annonser. I dag är media och bildvärlden omkring oss mycket sexualiserade 
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och sexuella budskap förekommer både på kvälls- och dagstidningarna, i synnerhet i deras löpsedlar. 

Enligt Hirdman (2004:266) framställs den kvinnliga kroppen i reklambilder ofta som ett ständigt 

problem som behöver förändring, skötsel och förbättring.   

 

I mitt undersökningsmaterial finns det inget estetiskt-erotiskt i bilderna eller att bildernas syften skulle 

vara att skapa välbehag. De avbildades kroppspositioner är neutrala, de poserar inte för kameran i 

avsikt att vara erotiskt attraktiva. Kvinnorna är klädda i täckande kläder som inte framhäver 

kropparnas linjer eller på något annat sätt väcker läsarens uppmärksamhet. 

 

Att bilder inte ser ut som reklambilder beror på sändarens försök att minska försvarsattityd mot 

annonser och uppmana läsaren att bekanta sig med dessa ”vanliga människor”. De avbildade är av 

samma åldersklass som målgruppen, dvs. läsare av Året runt, så läsaren kan identifiera sig med de 

avbildade när hon ser att de avbildade har t.ex. likadana ålderstecken i ansiktet som läsaren. Att de 

avbildade ser så vanliga ut ger dem trovärdighet och minskar intrycket att det är fråga om en 

reklambild och att det bakom bilden finns kommersiella intressen. Att alla kvinnor ler brett på 

bilderna gör det lätt för betraktaren att förhålla sig positivt till kvinnorna. Bilderna ger ett ärligt och 

positivt intryck.  

 

I K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen har kvinnan på huvudbilden gångstavar i sina händer. I K2 

Vitamin med D-vitamin-annonsen finns också två mindre bilder varav den ena föreställer en kvinna 

med sin hund och den andra en kvinna med cykeln. I Movizin-annonsen finns också utöver 

huvudbilden en mindre bild där en kvinna leker med sin hund. Alla mindre bilder, både i K2 Vitamin 

med D-vitamin och i Movizin- annonser, har tagits utomhus. I alla kosttillskottsannonser lyfter 

annonstexterna fram att de avbildade är aktiva och energiska människor. Bilderna som har tagits 

utomhus stärker för sin del denna föreställning. Att man har tagit gångstavar, cyklar och hundar med 

i bilder kan tolkas som ett tecken på ett aktivt liv. Bilderna berättar att det är fråga om välmående 

människor som trivs utomhus med olika aktiviteter. Gångstavar, cyklar och hundar är bekanta, 

vanliga saker som är med i mångas vardag. I synnerhet gångstavar förknippas med medelålders eller 

äldre människor och att gå ut och ta en promenad är ett lätt och enkelt fritidsintresse som passar för 

alla. Aktiviteter på bilderna kan väcka familjära känslor hos läsaren och inbjuder till identifikation. 

Om kvinnan på bilden i stället för att gå och att cykla skulle ha haft någon extremsport som hobby 

eller att kvinnan i stället för hunden hade haft något mycket exotiskt djur med sig på bilden, skulle 

detta ha gett en annorlunda föreställning om kvinnan. Detta skulle ha minskat igenkännande hos 

läsarna och gjort avståndet mellan läsaren och kvinnan större.   
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Alla annonser har en accentfärg eller flera färger. Färgerna förekommer t.ex. i faktarutor, i rubriker 

samt mellanrubriker och som bakgrundsfärg. Färgerna fångar läsarens uppmärksamhet när de 

förekommer i olika delar av annonssidan och lyfter fram information om produkten. I alla annonser 

är färgerna sammankopplade till den annonserade produkten. I Meno Joy-annonsen är färgen fuchsia 

som syftar till ingrediensen rödklöver. I K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen används röd färg som 

förekommer i produktens förpackning. I Buckthorn-annonsen är färgen ljusorange som är färgen på 

produktens ingrediens havtorn. I Blue Berry-annonsen är färgerna röd, ljusrosa och lila där lila syftar 

till ingrediensen blåbär. I Movizin-annonsen är färgerna grön och röd och den röda färgen associeras 

med ingrediensen nypon. Färgkodning binder olika delar av annonsen ihop som en enhetlig helhet 

och stärker dess budskap.  

 

Färger används för att skapa stämningar och färgerna påverkar oss känslomässigt. Starka färger drar 

till sig uppmärksamhet. Färgerna kan ha lugnande eller aktiverande verkan och de kan användas som 

symboler. Röd färg anses som varm och aktiv färg medan grön färg är sval och associeras med 

naturen. (Carlsson & Koppfeldt 2008:21.)  

 

I alla kosttillskottsannonser finns en produktförpackning avbildad i färgbild. Läsaren ser hur 

produkten ser ut och faktainformation som är skriven bredvid bilden förknippas med 

produktförpackningen. Mårdsjö och Selander (2001:284) konstaterar att grafisk markering av 

huvudbudskapet är ett typiskt retoriskt drag som förekommer i hälsoartiklar.  

 

 

 Ethos, logos, pathos 

 

Här presenterar jag hur de tre appelformerna ethos, logos och pathos kommer fram i annonser. Jag 

betraktar både text och bilder. 

 

8.7.1 Ethos 

 

Att man kan lita på talare och på det som talaren berättar syftar till ethos. Talaren visar vem hen är. 

Nu för tiden är det vanligt att författarens porträtt finns på baksidan av en bok. På det här sättet visar 

författaren vem hen är och att hen står bakom det hen har skrivit. (Waern, Pettersson & Svensson 

2004:58.) 
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Hänvisningar till tidsperspektiv 

Tidsperspektiv är ett sätt att öka trovärdighet. Att produkten har varit länge på marknaden eller att 

den är en nyhet är båda egenskaper som kan antas göra produkten värd att köpa (Liljestrand 

1993:132). I alla annonser förekommer hänvisningar till tiden. I tre annonser har personen använt 

produkten många år (se exemplen 75, 76 och 77) och i en annons är produkten en nyhet (se exempel 

78). I en annons förekommer hänvisning till båda: produkten är relativt ny i Sverige men har funnits 

många år i Danmark (se exempel 79). 

  
Ex. 75. Nu har det gått tio år och Carina använder Buckthorn varje dag. (Buckthorn) 

 

Ex. 76. Nu har det snart gått tio år, och hon har inga planer på att sluta. (K2 Vitamin med D-Vitamin) 

 

Ex. 77. För några år sedan upplevde Mona problem med ögonen. Hon hittade en enkel lösning. (Blue 

Berry) 

 

Ex. 78. Jag har nu tagit Meno Joy i 3 månader och jag upplever verkligen en förändring. (Meno Joy) 

 

Ex. 79. Trots att Movizin är en relativt ny produkt i Sverige har den redan blivit mycket populär. I     

Danmark, där Movizin har funnits i flera år, utsågs den 2013 till årets Produkt av läsarna i landets största 

hälsotillägg. (Movizin) 

 

 

Hänvisningar till rekommendation  

Rekommendation skapar förtroende för produkten. Rekommendation kan basera sig på experternas 

omdöme och man betonar att produkten är vetenskapligt utprovad eller bevisligen effektiv. En annan 

variant är att en vanlig konsument rekommenderar produkten och läsaren kan identifiera sig med hen. 

(Liljestrand 1993:135.) Att en utomstående röst talar positivt om produkten är ett sätt att ge 

objektivitet åt reklamen och öka dess trovärdighet (Korpus 2008:246). Korpus (2008:85) tillägger att 

i veckotidningsannonser kombineras produktens fördelar med en uppmaning för läsaren att ta hand 

om sig själv.  

 

Enligt Darroch (2014:178) litar kvinnor på familjen, vänner och kolleger samt lyssnar på andra 

människors opinioner när de gör köpbeslut. De är mer benägna att prova produkten om en vän eller 

en familjemedlem rekommenderar den. Kvinnor tenderar också att tycka att eftersom de själva har 

fått tips och information från andra, är deras plikt i sin tur ge råd och berätta om sina erfarenheter. 

Kvinnor rekommenderar produkter eller berättar om sina åsikter i sociala sammanhang, t.ex. på 

arbetsplatsen eller andra liknande situationer, där man möter människor personligen öga mot öga. 

Social media blir hela tiden en mer och mer inflytande kanal att skriva bedömningar och dela sina 

tankar.  
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Grundidén med alla annonser i mitt material är att en vanlig människa rekommenderar produkten till 

läsaren. Människan har hört talas om kosttillskottet eller någon har rekommenderat produkten till 

hen. Nu vill hen i sin tur rekommendera produkten. Att människan är mycket nöjd på produkten är 

ett bevis för läsaren på att detta slags rekommendation fungerar och är värt att tro på. Om det har 

fungerat för annonsens människa det kan fungera också för läsaren. 

 

I tre annonser berättar människan i annonstexten att hen har rekommenderat produkten till någon. I 

K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen har personen rekommenderat produkten till alla, i Meno Joy-

annonsen till en kollega och i Blue Berry-annonsen till alla mina vänner. I Movizin och Buckthorn-

annonser förekommer inte en rekommendation.  

 

I alla annonser förs fram varifrån människan hade hört om produkten. I två annonser hade människan 

läst om produkten (se exemplen 80 och 81), i två annonser hade en bekant eller make berättat om den 

(se exemplen 82 och 83) och i en annons kom människan av en tillfällighet i kontakt med 

kosttillskottet (se exempel 84). 

 
Ex. 80. En dag läste jag om kosttillskottet K2 Vitamin med D-vitamin. (K2 Vitamin med D-vitamin)  

 

Ex. 81. I en tidning läste Mona om Blue Berry Plus Ögonvitamin och hur många som var nöjda med 

preparatet. (Blue Berry) 

 

Ex. 82. Av en bekant fick Carina talas om Buckthorn, en kallpressad ekologisk havtornsolja. (Buckthorn) 

 

Ex. 83. Pia Mariah berättar att det slutligen var hennes man som reagerade. -Han kollade själv upp olika 

möjligheter på nätet och hade kommit fram till Movizin Complex som det naturliga valet. (Movizin)  

 

Ex. 84. Av en tillfällighet kom Gitte i kontakt med det nya kosttillskottet Meno Joy och bestämde sig att 

pröva. (Meno Joy) 

 

 

Hänvisningar till värderingar  

Reklamtexter och reklambilder är ofta tidstypiska dokument som både speglar sin tid och förmedlar 

uppfattningarna i respektive samhälle (Waern, Pettersson & Svensson 2004:123). Under 2000-talet 

har ett hälsosamt liv och det gröna tänkandet varit några populära teman som förekommer i reklam 

och reklambilder. Det gröna tänkandet realiseras t.ex. på bilder som presenterar människan i harmoni 

med naturen. (Carlsson & Koppfeldt 2008:52.) För ett företag är ett sätt att förbättra sin image och 

öka sin trovärdighet att uttrycka sina värderingar. Företaget kan till exempel betona sitt miljöansvar. 

(Karlberg& Mral 1998:33.) Andra erkända värden är t.ex. hälsa, glädje, trivsel, fritid och familjeliv 

(Liljestrand 1993:135). 



 

56 

 

Att vara ekologisk eller naturlig är sådana värden som uppskattas mycket i dagens samhälle och dessa 

egenskaper kan ha positiv verkan när konsumenten gör ett köpbeslut. Kosttillskott i mitt material är 

naturliga kosttillskott i stället för syntetiska kosttillskott som är andra slags produkter. Naturliga 

kosttillskott innehåller ofta ingredienser av växtdelar samt vitaminer och mineraler. Naturlighet lyfts 

fram i alla andra annonser utom i K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen. Verksamma ämnen i 

kosttillskottet K2 Vitamin är K2-vitamin och D-vitamin så produktens naturlighet är inte på samma 

nivå som t.ex. i Blue Berry vars verksamma ämnen är blåbär och ögontröst. I Buckthorn-annonsen 

nämns tre gånger att produkten är tillverkad av en ekologisk havtornsolja. I Meno Joy-annonsen sökte 

människan efter naturliga alternativ för att må bra. I Blue Berry-annonsen hade kvinnan förstått att 

produkten innehöll en mängd naturliga ämnen och även vitamin och mineral. I Movizin-annonsen 

konstateras att det finns ämnen från naturliga växter. 

 

I tre annonser finns en växt eller många växter avbildade i färgbild. I Meno Joy-annonsen finns bilder 

på rödklöver och en blomma som heter damiana. I Movizin annonsen finns bilder på ingefära, nypon 

och boswellia och i Blue Berry-annonsen en bild på blåbär. Dessa växter är ingredienser i produkterna 

och genom att avbilda dem vill man betona att preparatet är av naturliga ursprung.  

 

I tre annonser har bilderna tagits ute och det syns växtlighet bakom de avbildade och bakgrunden är 

helt grön. I två annonser har bilderna tagits inomhus men i den ena bilden finns det en stor krukväxt 

bakom den avbildade och i den andra bilden en liten blomkruka i bakgrunden. Grönskan kan antas 

syfta till naturlighet och naturligt ursprung, såsom färgbilderna på växter. 

 

Att produkten är inhemsk och först på marknaden är värden som förs fram i Blue Berry-annonsen. I 

annonsen berättas att Blue Berry är en originalprodukt som är tillverkad i Sverige med kontroll 

avseende säkerhet och renhet. Med termen originalprodukt avses att Blue Berry är den första svenska 

ögontillskottet med lutein. Både talaren och de två separata faktarutorna betonar att det är viktigt att 

välja originalprodukten för den är garanti för kvalitet och säkerhet. Att produkten är tillverkad i 

Sverige är också ett värde som förknippas med tanken på att en inhemsk produkt är ett tryggt och 

autentiskt val. Det finns andra produkter som har kommit på marknaden senare men Blue Berrys 

originalitet är ett sätt att stärka produktens ethos.  
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Hänvisningar till åldern 

Traditionellt har man i den västerländska kulturen idealiserats ungdom och åldrandet är något som 

anses vara något mycket negativt. I synnerhet kvinnas ålder är en sådan sak som många kvinnor 

undviker att tala om och som de inte vill avslöja. 

 

Att åldras är något som kvinnor måste vara rädda för och försöka kämpa emot så länge som möjligt. 

Däremot anser man att åldrandet hos män inte är negativt och män får till exempel mer pondus och 

status när de blir äldre. Olika ålderstecken, till exempel håravfall, har inte så stor betydelse för män, 

men ålderstecken kan få kvinnor att oroa sig för att de förlorar sitt sociala värde. Hos kvinnor är 

utseende och identitet mycket starkare kopplade ihop. Attityder till åldrandet sitter djupt i samhället 

och förändringen sker långsamt. Historiskt har man i västerländska industrialiserade länder ofta 

skildrat äldre kvinnor som häxor, harpor eller gamla ungmör. I många andra kulturer har man däremot 

haft ett helt annorlunda synsätt på åldrandet och äldre kvinnor har till exempel setts som ledare och 

källan för visdom. (Macdonald 1995:194–195.) 

 

I kosttillskottsannonser försöker man inte dölja kvinnornas ålder utan åldern berättas i varje annons 

redan i början av texten. Att annonserna anger kvinnornas ålder är ett sätt att betona ärlighet och att 

det finns en verklig människa bakom berättelsen. Annonserna signalerar att en medelålders och äldre 

kvinna kan vara nöjd med sitt liv och sin ålder. Medelålders eller äldre kvinnor syns inte mycket i 

reklam men i kosttillskottsannonserna är deras andel stor. 

 

Vardags- och modeord  

I en del annonser, i synnerhet i veckotidningsannonser, används vardags- och modeord som antas 

ligga nära talarens eget talspråk. Syftet är att skapa kontakt mellan talaren och läsaren samt signalera 

att de tillhör samma generation (Liljestrand 1993:140). 

 

I Movizin-annonsen förekommer några uttryck på engelska (se exemplen 85–89). Att använda 

engelskspråkiga ord kan tolkas som att talet är fritt och talspråkligt och talaren berättar en historia 

såsom för en väninna. Det kan också tolkas som ett försök att vara ungdomlig. 

 
Ex. 85. Wakeup call 

 

Ex. 86. Men dans är krävande för kroppen och på ett Powerdance-event förra sommaren fick Pia Mariah 

lite av ett wakeup call, efter hon hade haft för mycket dans på programmet. 

 

Ex. 87.  En klar favorit är en återkommande powerdancefestival. 
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Ex. 88. what´s not to like? `ler Pia. 

 

Ex. 89. Jag har precis avslutat ett jättestort Powerdance-event där människor i alla åldrar avslutade eventet 

med att dansa till Queens “We Will Rock You. 

 

 

 

8.7.2 Logos 

 

Att annonsören är pålitlig och kunnig framhävs med en lista med kontaktuppgifter. I alla annonser 

finns namnet på tillverkare, telefonnummer och webbadress. I Movizin- och Buckthorn-annonser 

förekommer också postadress och e-postadress. I K2 Vitamin med D-vitamin- och Movizin-annonser 

anges telefontid när man kan ringa och beställa produkten via telefon. 

 

I varje annons finns en eller flera faktarutor där det ges olika information om produkten. Man berättar 

om verksamma ämnen och hur produkten fungerar. Det finns information om dosering, styrka och 

paketstorlek. I varje annons har faktarutan markerats så att den skiljer sig från den övriga delen av 

annonsen. Antingen har rutan linjerats med svarta streck eller sedan har den en annan bakgrundsfärg. 

Faktarutorna ger mer information om produkten, men annonsernas tyngdpunkt ligger i förordarens 

berättelse. 

 

I Buckthorn- och K2 Vitamin med D-vitamin-annonserna finns också erbjudande där man anger 

antal/mängd och pris (30 kapslar på köpet värde 100 kr och 3 mån. NU ENDAST 199;-). I Movizin-

annonsen ges en garanti att om kunden inte är nöjd med Movizin kan hen utan kostnad byta den mot 

tillverkarens andra produkt som heter Cartiflex. Hurdan produkt Cartiflex är och hur den fungerar 

berättas inte. Det är vanligt att vid köpet av olika slags varor finns det en bytesrätt. Men att det finns 

en viss produkt som är den andra möjligheten för bytet är inte så allmänt. När man inte ger någon 

information om produkten antas läsaren redan ha kunskap om den.     

  

I faktarutan av Meno Joy-annonsen finns utom information om produkten också information om 

sambandet mellan övergångsåldern och bristande sexlusten. Man hänvisar till en undersökning om 

klimakteriesymtomens påverkan på sexlusten. Hänvisningen till undersökningen är mycket kort men 

man kan tolka att den här vetenskapliga insatsen för sin del stärker logos. Att man hänvisar till 

vetenskapen och forskningsresultaten är ett sätt att öka trovärdighet. Många gånger är dock 

beskrivningar av hur resultaten har uppnåtts och hur man har gjort undersökningen bristfälliga, och 

det är omöjligt för mottagaren att bedöma om resultaten är hållbara eller inte (Kivirauma 2015:17).   



 

59 

 

8.7.3 Pathos 

 

Bilder tilltalar för det mesta genom pathos. Det är känslan som förmedlas genom en bild mer än 

förnuftet eller värderingen av sändaren. Pathos är med i många av livets viktiga händelser och 

realiseras till exempel genom bilder på bröllop, dop och begravning. (Waern, Pettersson & Svensson 

2004:60.)  

 

Ett effektivt sätt att påverka andra människors känslor är att visa sina egna: Både gråt och skratt 

smittar. Fruktan och hopp är de motsatta känslorna som förekommer ofta i reklam och politik. 

Politiker kan till exempel först måla upp olika slags hotbilder om kriminalitet eller arbetslöshet. Sedan 

erbjuder de en lösning på dessa problem och ger hopp om framtiden. I reklam sägs den annonserade 

produkten vara en lösning på problemet och ett löfte om en bättre framtid. (Karlberg& Mral 1998:35.) 

Att det finns olika möjligheter ger också hopp. En möjlighet i form av ett positivt framtidsperspektiv 

eller ett tillfälle för en förnyelse väcker förväntningar och känslor. (Mral, Gelang & Bröms 2016:56.)  

 

Leende  

Det vanligaste ansiktsuttryck som förekommer i reklam är kvinnans leende. Leendet är ett mångsidigt 

budskap och i dess vanligaste betydelse visar det nöje och glädje, men det kan också betyda 

underkastelse eller förlikning. När man ler med stängda läppar kan leendet tolkas som förförande 

eller uppmuntrande. Ett öppet leende signalerar livaktighet eller att personen njuter av någonting. 

(Knuuttila 1991:121.)  

 

I alla kosttillskottsannonser ler de avbildade och ser mycket glada ut. Leendet är öppet, brett och 

verkar äkta. De avbildade är nöjda med sig själva och sina liv. De njuter av känslan att de har med 

hjälp av kosttillskottet blivit av besväret och mår bra. Därför har de skäl att le. Leenden signalerar 

också kvinnornas attityd mot betraktaren. De delar en öppen berättelse och sina erfarenheter med 

betraktaren och genom sitt exempel vill ge råd till andra som är i samma situation.  Det är troligt att 

människor förhåller sig positivt till betraktaren. 

 

Hänvisningar till fruktan och hopp  

I fyra annonser förekommer tydligt de motsatta känslorna fruktan och hopp. I K2 Vitamin med D-

vitamin-annonsen fattas denna motsättning. Först målar man upp hotbilder och sedan hittar lösningen 

på problemet. Lösningen kommer i form av kosttillskottet. I Bukthorn-annonsen var hotbilden att 
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Carina skulle vara tvungen att byta jobb på grund av sitt problem (se exempel 90) och i Meno Joy-

annonsen var symtomen för övergångsåldern så kraftiga att de sänkte livskvaliteten (se exempel 91). 

 
Ex. 90. Klådan blev ett så stort problem efter babysimlektionerna att Carina övervägde att byta jobb. 

(Bukthorn) 

 

Ex. 91. När vällningarna kom kändes det som om hela kroppen kokte, berättar Gitte. (Meno Joy) 

 

I Movizin-annonsen hade kvinnan överansträngt sig på grund av för mycket dans och kunde inte 

fortsätta utan något stöd för sina leder. I Blue Berry-annonsen sade den allmänna opinionen att det 

inte finns någon lösning till problemet (se exempel 92). 

 
Ex. 92. Det var verkligen störande och irriterande och sades vara naturligt för åldern. Inget fanns att göra 

sades det. (Blue Berry) 

 

I två annonser, Meno Joy och Buckthorn, hade förordarna också prövat andra produkter men dessa 

hade inte fungerat (se exemplen 93 och 94).    

 

Ex. 93. Jag provade flera olika alternativ men jag tyckte inget hjälpte mig. (Meno Joy) 

Ex. 94. Under en period testade Carina olika produkter, men ingenting fungerade. (Buckthorn) 

 

I K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen hade kvinnan inte något lika störande problem såsom 

kvinnorna i andra annonser utan hon ville med hjälp av kosttillskottet upprätthålla det hälsotillstånd 

som hon redan hade. Kvinnan hade protes i knäet och höften och hon ville upprätthålla en god 

muskelfunktion. Hon ville också slippa att få blåmärken. I annonsen förekommer inte fruktan om 

framtiden utan hopp och positivitet om att kvinnans hälsa förblir densamma också under de 

kommande åren.  
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9 Sammanfattning och diskussion 

 

Syftet med denna undersökning har varit att analysera texten och bilderna i fem kosttillskottsannonser 

i tidningen Året runt. Jag har tagit reda på vilka retoriska medel kosttillskottsannonser använder för 

att få fram sitt budskap och för att övertyga läsaren. Annonserna är textreklam vilket betyder att de 

har utformats att likna journalistiska artiklar. Jag har velat undersöka hur annonser av denna 

reklamtyp är konstruerade för att vara retoriskt effektiva. Jag har betraktat också hur de tre 

grundläggande övertalningsmedlen ethos, logos och pathos kommer fram i materialet.   

 

Som metod har jag använt retorikanalys och den klassiska retoriska arbetsprocessen. Jag har använt 

Lennart Hellspongs modell som består av sju delar: intellectio, inventio, dispositio, elocutio, 

memoria, actio och emendatio. Jag har tillämpat modellen så att den passade för min undersökning 

och har inte behandlat faserna memoria och actio i min analys. I bildanalysen har jag valt att 

koncentrera mig på denotation och konnotation samt distans och attityd. Jag har granskat också 

evidentia som betyder att bilden lyckas övertyga betraktaren och betraktaren litar på bildens 

beviskraft. Denotation och konnotation är bildens två olika meningsnivåer som är lanserade av 

semiotikern Roland Barthes. Vid analysering av distans och attityd har jag stött mig på sociosemiotik 

och Gunter Kress och Theo van Leeuwens modell för visuell grammatik. 

 

Resultaten baserar sig på mina tolkningar om annonser och därför är resultaten i någon mån 

subjektiva. Min förförståelse om temat påverkar tolkningar. Retorik är en vetenskap som inte bara är 

deskriptiv utan också tolkande och t.o.m. värderande (Mral, Gelang & Bröms 2016:17). 

Undersökningen grundar sig på fem annonser så iakttagelserna kan inte generaliseras att gälla alla   

kosttillskottsannonser. Resultaten fungerar bäst som exempel på denna reklamtyp som är textreklam.  

 

Analysen visade att kosttillkottsannonser som representerar textreklam har många likheter med 

varandra och annonserna är gjorda efter samma mönster. Annonserna ger en positiv bild av både 

produkten och dess förordare. Kosttillskott presenteras som en hälsoprodukt som har haft en stor 

påverkan på kvinnornas liv och har gjort livet bättre. Kvinnorna presenteras som produkternas 

energiska och glada användare.  

 

Målgruppsinriktning är en mycket stark och viktig del av annonserna. Läsare av Året runt är av 

samma åldersklass som de avbildade personerna i annonserna och den primära målgruppen både för 
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tidningen och annonserna är medelålders och äldre kvinnor. Huvudsyftet i annonserna är informativt 

men emotionella och sociala syften spelar också en mycket stor roll. Annonserna vill bilda 

samhörighet och igenkännande mellan läsaren och förordaren.   

 

Annonserna är strukturerade på så sätt att läsaren läser texten som en berättelse. Annonserna är 

subjektiva och koncentrerar sig på en människas berättelse om sitt liv och sitt problem. Objektiv 

information kommer fram i faktarutor och i någon mån i kvinnornas berättelser. Annonserna har 

mycket likheter med dagens trend i tv och media som handlar om autenticitet och strävan efter 

verkliga människors intima känslor och erfarenheter. Detta s.k. human touch-perspektivet, som är 

betecknande också för veckotidningsstilen, kommer fram i annonstexterna genom användandet av 

ord med en stark känslovalör och beskrivande adjektiv. Stilen i annonserna är konkret, informell, 

vardaglig men ändå korrekt. I synnerhet i K2 Vitamin med D-vitamin-annonsen förekommer 

grammatiska fel och stilen i texten är inte finslipad. Dessa inkonsekvenser i grammatik och struktur 

är sådana fel som en vanlig människa kunde göra och kan i analysen tolkas som ett tecken på 

autenticitet och äkthet. De mest förekommande stilfigurerna i annonserna är hyperbol, utrop och 

upprepningar. Dessa stilfigurer är vanliga i reklamspråket över huvud taget.  

 

Bilderna på annonserna är mycket enkla. Alla huvudbilder föreställer en leende kvinna som är 

avbildad i närbild eller i medelavståndsbild och bilderna har avgränsats på så sätt att det inte finns 

mycket annat på bilden än kvinnan. Kvinnorna ser ut som sin ålder. Bildernas konnotativa nivå 

meddelar att de avbildade är vanliga människor som kunde vara vilka som helst omkring oss. Bilderna 

ser inte ut som reklambilder och detta är sändarens försök att minska försvarsattityd mot annonser 

och uppmana läsaren att bekanta sig med annonsen och den annonserade produkten. Bilderna är 

mycket trovärdiga. 

 

Bilderna i annonserna kompletterar texten och stärker för sin del annonsernas budskap. Bilderna är 

mycket positiva och i Buckthorn- och Meno Joy-annonserna är bilderna mer positiva än texten. I 

dessa annonser är texten sakligare än i andra annonserna och texten koncentrerar sig mer på att 

beskriva själva problemet och olika symtomen. I andra annonser förekommer mer positivitet i texten 

och man ger också personligare information om kvinnorna. Färgerna i annonserna är klara och 

energiska. Färgerna är förknippade med produkternas ingredienser och hänvisar till kvinnornas aktiva 

liv samt till naturen och naturligheten.  
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De alla tre appelformerna ethos, logos och pathos kommer i någon mån fram i annonserna. 

Annonserna använder mest ethos för att övertyga läsaren. I annonser framträder människor med sina 

egna ansikten och sitt eget namn. På så sätt bevittnar de att deras berättelse i texten är sant. Kvinnorna 

tittar öga mot öga rakt på läsaren och de är på samma nivå som läsare. Kvinnorna är klädda i 

vardagliga kläder och man kan se rynkorna i deras ansikten. Allt detta skapar igenkänning och 

förstärker relationen med berättaren och läsaren. Vanliga, äkta individer har varit färdiga att uppträda 

i annonserna och dela sina bekymmer med läsaren. Om dessa personer egentligen existerar eller inte 

kan man inte vara säker på. Kvinnornas rekommendation verkar vara ärlig och det är lätt att tro att 

det är verkliga människor som använder produkterna.  

 

Produkternas trovärdighet ökas genom hänvisningar till tidsperspektiv och rekommendation. Man 

behandlar också värderingar genom att betona att produkten är ekologisk och av inhemskt ursprung. 

Pathos kommer fram främst i kvinnornas leenden och de motsatta känslorna fruktan och hopp. 

Leenden verkar mycket äkta på alla bilder och bilderna tilltalar betraktaren med sin positivitet. 

Fruktan och hopp kommer fram när man i berättelsen först målar upp hotbilder om livet med olika 

hälsoproblem och sedan hittar lösningen som får problemet att försvinna. Logos kommer fram i 

faktarutor där man berättar om verksamma ämnen och hur produkten fungerar. I varje annons finns 

en lista över kontaktuppgifter och information om priser och olika beställningsmöjligheter.  

 

Det skulle vara intressant att fortsätta att undersöka kosttillskottsannonser för de utgör en mycket 

mångsidig reklamtyp. Man skulle också kunna fortsätta att använda retoriska verktyg vid analysen, 

och koncentrera sig t.ex. på argumentation och göra en djupare textanalys. Annonser och bilder på 

annonser skulle kunna betraktas med hjälp av Gunter Kress och Theo van Leeuwens visuella 

grammatik. I den här undersökningen har jag använt delar av deras modell men man skulle kunna 

göra en undersökning som baserar sig enbart på Kress och van Leeuwens analysmodell och innehåller 

alla tre metafunktioner: den ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen.  

 

Man skulle kunna jämföra retoriken i kosttillskottsannonser och retoriken i annonser för receptfria 

läkemedel och undersöka om det finns skillnader mellan dem. Det vore också intressant att undersöka 

om retoriken är annorlunda i sådana kosttillskottsannonser där en känd person rekommenderar 

produkten. I annonserna i mitt material är produktens förordare en vanlig människa och en viktig del 

av annonsernas retorik är att bilda samhörighet och igenkännande mellan förordaren och läsaren. 

Påverkningsmetoder kan vara olika när t.ex. en artist eller en elitidrottare rekommenderar produkten. 
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Medelålders och äldre kvinnor i media och reklam är ett intressant och mångfaldigt tema som erbjuder 

olika möjligheter för undersökning. Man skulle t.ex. kunna undersöka i vilka slags reklamannonser 

man ser medelålders och äldre kvinnor och hurdana roller dessa kvinnor har. Äldre människor har 

traditionellt varit osynliga i reklam men situationen har ändrats så småningom. Jag antar att rollerna 

med tiden blir mer och mer varierande. De äldre och personerna i medelåldern är nu för tiden ofta 

aktiva och intresserade av att ta hand om sin hälsa och sitt utseende. Reklambranschen måste anpassa 

sig efter deras behov för äldre generationer kan också ses som köpstarka konsumenter.   
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