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Abstract  

Advertising and commercials is a big part of our everyday life, advertising has become 

part of the cultural scene. The methods of convincing the reader gets more advanced by 

the second. In this paper I have analyzed ads published in two different fitness 

magazines, one that targets women and one that targets men. I have looked at how the 

composition and the colors affect the message of the ad by doing multimodal analysis. I 

have also looked at how the companies appeals to the reader in the ad and how a 

relationship between these two are built through language. My result showed that a 

direct address of the reader is very common in ads to build something similar to a close 

relationship. The results also showed that the color compositions were different 

depending on if the target group where women or men. The ad’s version of the world 

from a female perspective is portrayed as simplified and optimistic, as from the male 

perspective the world is portrayed as tougher and more realistic.  

 

 

 

 

 

 

English title: Visual and linguistic resources for relationship-building in advertising. 

 - A multimodal analysis of the composition in fitness-ads.  
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1. Inledning  

Idag är ämnet träning mer aktuellt än någonsin. Det återfinns i bloggar, tidningar och tv-

program och tips och råd kring träning hörs och syns överallt. Men är träningen 

verkligen på allas lika villkor? Bara genom att titta på omslaget av två träningstidningar, 

Women’s Health som riktar sig till kvinnor och Fitness for men som riktar sig till män, är 

det lätt att se att träning framställs på olika sätt beroende på målgrupp. Men speglas 

detta även i tidningarnas annonser? Reklamen har blivit en så integrerad del av vårt 

samhälle, tagit så många nya former och introducerats i nya kanaler att vi kanske inte 

längre tänker på vad som faktiskt är reklam. Företagens syfte är att övertyga 

konsumenten att välja just deras produkt, men hur går företagen till väga? Ser reklamen 

för liknande produkter likadan ut eller finns det någon skillnad i annonsernas 

komposition beroende på om tidningen riktar sig till kvinnor eller män? Vilken 

betydelse har färg och andra visuella element för annonsens budskap? Jag kommer att 

studera hur kompositionen i annonser för liknande produkter ser ut,  hur läsaren och 

avsändaren omnämns samt hur språkanvändningen i dessa annonser ser ut. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag genom en annons övertygar 

läsaren till att konsumera just deras produkt. Jag analyserar annonser ur två tidningar 

som båda behandlar ämnet träning, med skillnaden att den ena riktar sig till kvinnor 

och den andra till män. Således syftar denna undersökning även till att synliggöra 

eventuella skillnader och likheter mellan annonser som riktar sig till kvinnor respektive 

män. Syftet är vidare att ta reda på vilka metoder företagen använder för att övertyga 

läsaren att konsumera en produkt. Detta genom att göra multimodala analyser av 

utvalda annonser där jag analyserar annonsens komposition samt färgens betydelse i 

annonsen. Jag undersöker även hur företagen försöker skapa en relation med sin läsare 
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genom språkanvändning och tilltal. Frågeställningarna som står till grund för arbetet 

presenteras nedan.    

 

- På vilka sätt konstrueras annonsen och hur påverkar komposition och färg 

annonsens budskap? 

- Hur bygger företaget en relation till mottagaren i annonsen med hjälp av 

språket?  

 

3. Forskningsöversikt  

I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning som gjorts inom det ämnesområde jag 

valt. Den forskning som presenteras nedan har alla relevans för mitt eget arbete och 

mitt resultat kommer således återkopplas till dessa tidigare studier.  

 

Livsstil och ideal  

Förr syftade reklam till att endast marknadsföra en produkt eller en tjänst, men det blir 

allt vanligare att reklam förespråkar en livsstil eller ett ideal som mottagaren enligt 

avsändaren bör eftersträva. I Language style and lifestyle: the case of a global magazine 

(2005) beskriver David Machin och Theo van Leeuwen olika typer av stil, dels 

individuell stil som innebär den personliga stil varje individ har i grunden, personlighet, 

handstil eller röst är exempel på detta. Social stil innebär vilka vi är i kategorier som 

klass, kön och ålder samt vilka aktiviteter vi deltar i och vilka roller vi tar i ett socialt 

sammanhang. Den sista typen, lifestyle eller livsstil, är en kombination av de andra två 

där det dels är något socialt som delas med andra, till exempel smak, åsikter och 

intressen. Livsstil är även individuellt eftersom det baseras på intressen och åsikter 

snarare än faktorer som kön och ålder. Tidigare målgruppsanpassades reklam endast 

utifrån kategorier som klass, kön och ålder men det har blivit allt vanligare att istället 

anpassa reklamen utifrån faktorer som konsumtionsmönster, intressen och 

värderingar.  Detta relateras till en ny typ av social gruppering, att människor som har 

ett visst intresse, en viss livsstil som delas med andra, vill förtydliga denna 

gruppidentitet genom exempelvis kläder eller produkter. Detta relaterar jag till det 

faktum att annonserna i mitt urval har publicerats i tidningar med det specifika 

intresseområdet träning.   
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Reklamspråk 

I sin avhandling Reklamiska (2008) studerar Einar Korpus svenska annonser och 

språket i dessa. Korpus undersöker bland annat hur annonsen är uppbyggd samt hur 

annonsen tilltalar sin läsare genom pronomen, frågor eller uppmaningar. Även Machin 

& Van Leeuwen (2005) skriver om hur det direkta tilltalet används för att nå läsaren på 

ett personligt plan, läsaren ska känna sig träffad och tilltalad av annonsen både genom 

bildspråk och skriftspråk. Detta är något jag själv undersöker i denna uppsats, hur 

läsaren tilltalas i reklam och annonser. Korpus hävdar i sin avhandling att reklamen 

blivit en integrerad del av kulturen och samhället. Reklam är något de flesta kan relatera 

till och har därför blivit ett av de mer allmänna samtalsämnena. Annonsernas språk, det 

som Korpus kallar för reklamiska, har genomgått en rad förändringar över tid. Tidigare 

påverkades annonsens språk tydligt av affärs- och myndighetsspråk men har över tid 

blivit mer likt det privata samtalets språk, det har blivit mer vardagligt och liknar mer 

ett samtal.   

 

Annonsens komposition 

Anders Björkvall studerar i sin avhandling Svensk reklam och dess modelläsare (2003) 

hur annonser i svenska tidningar riktar sig till sina respektive modelläsare, i princip 

målgrupper. Avhandlingen tar avstamp i konsumentkulturen och könsroller inom 

reklam. Han utgår från olika målgrupper, barn, tonåringar och vuxna av båda könen och 

väljer ut totalt 14 annonser för de olika målgrupperna. Texterna är multimodala, vilket 

betyder att bilder, grafik, färger och text kombineras för att formulera ett budskap. 

Björkvall använder en kvalitativ analysmodell för att studera annonsernas komposition 

samt interpersonell och ideationell betydelse. Det är den modell jag själv använder för 

att studera annonserna i mitt urval. Ett av huvudresultaten i avhandlingen är att 

budskapet i annonserna med en manlig målgrupp är att modelläsaren reproducerar 

framgång, aktivitet och ledarskap genom att konsumera produkten. I annonserna med 

en kvinnlig målgrupp är budskapet att modelläsaren är mer brydd kring utseende och 

den kvinnliga kroppen, de är inte heller lika framgångsrika eller lika lämpade för 

ledarskap. Annonserna riktade till kvinnor förmedlar även att produkterna behövs för 

att förbättra eller förändra identiteten hos modelläsaren. Ett budskap där maskulinitet 

är överlägset och femininitet är underlägset kan därför identifieras i de analyserade 

annonserna.  
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4. Teori  

Nedan presenterar jag de teorier som ligger till grund för min kommande analys. Den 

multimodala analysen samt teorier om färgens betydelse använder jag för att studera 

annonsernas komposition. Jag studerar vilket tilltal som används i annonserna samt 

använder mig av begrepp och teorier från den systemisk-funktionella grammatiken 

(SFG) när jag undersöker annonsernas språk. Då min analys även innehåller en 

jämförelse av annonser som riktar sig till kvinnor respektive män, gör jag även en kort 

sammanfattning av begreppet genus och könsroller i reklam. Nedan följer en närmare 

presentation av de nämnda teorierna.  

4.1 Multimodal analys 

Den multimodala analysmetod jag använder är Anders Björkvalls svenska tolkning av 

Kress & van Leeuwens teorier om visuell kommunikation, Reading images - the 

grammar of visual design (2006). Multimodal analys lämpar sig för att studera texter i 

relation till deras kulturkontexter, vilket innebär det kulturella, historiska och sociala 

sammanhanget. Multimodal analys kan användas för att hitta vilka intressen och 

maktrelationer som styr textens utformning. Till exempel de förväntningar som finns på 

män och kvinnors roller i samhället. Genom texternas verb kan den tänkta målgruppen 

presenteras på olika sätt, forskning har visat att män oftare än kvinnor presenteras som 

aktiva i reklam. Maktrelationer i annonser kan även skapas genom olika perspektiv i 

bilder, som fågelperspektiv eller grodperspektiv (Björkvall 2009:10). I analysen 

används begreppet textelement, vilket inte bara syftar till text specifikt utan även kan 

syfta på bilder och illustrationer.  

4.2 Färgens betydelse 

Färg har länge använts för att symbolisera olika saker och många har försökt 

kategorisera och förklara färgens betydelse. Hur människor reagerar på olika färger har 

dels med association att göra, vad varje enskild individ associerar med en viss färg men 

det finns även forskning som visar hur vi påverkas psykiskt av särskilda nyanser och 

färger (Machin 2007:68). Kress & van Leeuwen urskiljer två faktorer som påverkar 

färgens betydelse. Den första är association, som har att göra med vilka kulturella 

associationer en viss färg har, till exempel att blått associeras med vatten. Blått kan även 
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associeras med vetenskap, sanning och kunskap. Ibland förknippas färgen även med 

kunglighet, vilket grundar sig i att vissa färger och pigment tidigare var så dyra att 

endast kungligheter hade råd (Machin 2007:69). Färger kan ha så många olika 

betydelser, så för att kunna förklara vad en färg har för betydelse i en specifik annons 

behöver man ta hjälp av andra delar i annonsen.  

 

Den andra faktorn som presenteras av Kress & van Leeuwen är features, vilka syftar till 

färgens egenskaper. Dessa egenskaper placerar färgen på olika skalor, ljust till mörkt, 

mättad eller omättad och så vidare. Genom att titta var på dessa skalor färgen befinner 

sig kan man dra vissa slutsatser. De skalor Kress & van Leeuwen presenterar är 

ljusstyrka, symboliskt sett förknippar vi ljust med godhet och glädje, och mörkt 

förknippas med ondska och nedstämdhet. Mättnad innebär färgintensitet, denna skala 

går från en ljus, pastellig variant av färgen till en dov, mörk variant där den mest 

intensiva nyansen är placerad i mitten av skalan. Renhet innebär en ren primär färg som 

röd, blå eller gul. Dessa färger används ofta på leksaker och i tecknade serier och kan få 

saker att verka mindre verkliga och därmed mer lättsamma. Modulation som innebär att 

det finns olika toner och skuggor som i verklighetens färger och genomskinlighet som 

syftar till opaciteten, genomskinliga element används ofta när avsändaren vill förmedla 

något övernaturligt (Machin 2007:70-80).  

4.3 Språk och tilltal 

När jag undersöker annonsernas tilltal utgår jag delvis från Einar Korpus avhandling 

Reklamiska från 2008. Annonsens syfte är att övertyga läsaren att konsumera en 

produkt. Detta kan göras på flera sätt, bland annat genom olika typer av tilltal i 

annonsen. Det mest vanliga är att avsändaren omnämns som vi och läsaren som du, 

detta etablerades redan på 1960-talet. När Korpus studerar tilltalet i annonserna utgår 

han från sex olika grundsituationer, det vill säga de kombinationer av pronomenbruk 

som återfinns i annonserna i hans urval. Följande grundsituationer presenteras av 

Korpus:   

 

1. Första och andra personens pronomen  

2. Första personens pronomen  

3. Andra personens pronomen  
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4. Första och tredje personens pronomen  

5. Andra och tredje personens pronomen  

6. Pronomen saknas.  

 

Den första grundsituationen, första och andra personens pronomen, är överlägset 

vanligast i Korpus material. Frågor och uppmaningar är även de vanliga i annonser och 

har länge använts som ett sätt att övertyga eller skapa relation med läsaren (Korpus 

2008:153). Att använda frågor och uppmaningar i reklam bjuder in till interaktion 

mellan avsändare och mottagare och används ofta för att minska distansen mellan dessa 

(Björkvall 2009:48). Personliga pronomen som du, dig och din används i reklam för att 

skapa något som liknar en personlig relation mellan avsändare och mottagare. Att inte 

tilltala eller nämna läsaren alls kan tvärtom skapa en mer distanserad relation 

(Björkvall 2009:47).   

4.4 Systemisk-funktionell grammatik  

Den systemisk-funktionella grammatiken, SFG, är en grammatikmodell som utgår från 

den betydelse språket har i en viss kontext. Modellen är framtagen av den brittiske 

lingvisten Michael Halliday men har beskrivits på svenska av bland annat Holmberg & 

Karlsson (2006) samt av Holmberg, Karlsson & Nord (2011). SFG lämpar sig väl för 

analys av multimodala texter, där även bilder och layout ingår, där man kan se att texten 

inte bara speglar verkligheten utan även är med och skapar vår bild av världen 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011:7). Inom SFG återfinns tre metafunktioner, den 

ideationella, den interpersonella och den textuella. I denna uppsats analyserar jag 

annonser utifrån den interpersonella metafunktionen och lägger därför fokus på att 

presentera denna nedan.  

Den interpersonella metafunktionen lägger fokus på hur interaktion sker mellan 

människor genom olika språkhandlingar (Holmberg 2011:97). Det finns fyra olika typer 

av språkhandlingar, där uppmaningar används för att kräva varor och tjänster, ett 

erbjudande används för att ge varor och tjänster. Ett påstående används för att ge 

information och en fråga används för att be om information (Holmberg 2011:97). 

Språkhandlingarna påstående, uppmaning och fråga kan antingen realiseras kongruent, 

det vill säga som sin egen form, eller inkongruent genom att låna formen från någon av 

de andra språkhandlingarna. Erbjudande är den enda språkhandling som inte kan 
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realiseras kongruent, endast inkongruent genom att låna någon av de andra 

språkhandlingarnas form (Holmberg 2011:103).     

4.5 Könsroller i reklam 

Begreppet genus används när vi talar om vad som socialt eller kulturellt sett anses vara 

kvinnligt eller manligt, ett socialt konstruerat perspektiv på kön. Det vill säga de 

föreställningar som finns om vad som anses vara just kvinnligt eller manligt (Norrby & 

Håkansson 2010:128). Det pågår en ständig debatt om hur företag framställer kvinnor 

och män i reklam och varför skillnaderna ofta är så stora. Då reklam är en del av 

kulturen hjälper den till att skapa vår bild av vad som är just kvinnligt eller manligt.  

 

5. Material  

Mitt material för denna analys består av två tidningar inom ämnesområdet träning. De 

tidningar jag valt ut är Women´s health, ett livsstilsmagasin inriktat på träning och hälsa, 

vars målgrupp är kvinnor mellan 20-40 år. Tidningen innehåller artiklar om bland 

annat träning, mat, skönhet och karriär. Samt Fitness for men, vars målgrupp är män 

som lever ett aktivt liv och vill få ut så mycket som möjligt av sin träning. Tidningen 

innehåller bland annat träningsguider, reportage och recept. Women´s health (WH) 

innehåller totalt 16 annonser och Fitness for men (FFM) innehåller totalt 10 annonser, 

exklusive de annonser som marknadsför det egna varumärket samt deras egna 

produkter eller tjänster. I första steget i mitt urval har jag har valt ut alla annonser som 

innehåller någon typ av text på svenska, jag väljer således bort annonser som endast 

innehåller text på något annat språk eftersom denna uppsats behandlar ämnet svenska. 

En annan avgränsning i mitt urval är att jag endast analyserar annonser som 

marknadsför en produkt, ej tjänster. 

 

Kategorisering av annonser 

För att få en överblick av vilken typ av produkter som marknadsförs i de två 

tidningarna, samt vilken typ av produkter som återfinns i båda tidningarna, delar jag in 

annonserna i kategorier baserade på vilken typ av produkt som marknadsförs i 

annonsen. Mitt urval för den slutliga analysen är annonser ur de produktkategorier som 
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innehåller fler än en annons i respektive tidning samt annonser ur de kategorier som 

återfinns i båda tidningarna. Produktkategorierna som redovisas nedan 

sammanställdes efter en genomgång av hela materialet, det vill säga alla annonser som 

återfinns i de båda tidningarna. De annonser som hamnat under kategorin övrigt är 

annonser som antingen marknadsför tjänster, endast innehåller text på engelska eller 

annonser som inte passar in under någon av de övriga kategorierna. Ingen av 

annonserna i kategorin övrigt kommer att analyseras. För att få ett mer överskådligt 

material väljer jag ut en annons ur varje produktkategori jag valt att fokusera på. Det vill 

säga de kategorier som innehåller fler än en annons samt de kategorier med produkter 

som återfinns i båda tidningarna. Det slutliga urvalet av den specifika annonsen ur varje 

produktkategori sker slumpmässigt genom att jag väljer ut den annons som placerats 

först i tidningen. Detta ger mig ett urval på åtta annonser. På grund av mina 

urvalskriterier blir materialet något ojämnt då fem annonser ur Women’s health 

analyseras men endast tre annonser ur Fitness for men. Detta kommer jag givetvis att ta 

hänsyn till i mitt resultat.  

 

Kategorisering av annonser  

 Women’s health Fitness for men 

Elektronik Tomtom fitnessklocka  

Gymkedja Nordic Wellness  

Heminredning  Proformat tavlor 

Hudvård Cetaphil, True Organic, Evy, Nuxe  

Kosttillskott Silicea, Pharbio Swedish supplements 1,  

Svenskt kosttillskott, Swedish supplements 2 

Livsmedel Risenta proteinflingor, P.lex pure   

Sportdryck Gatorade  Celsius 1, Celsius 2 

Träningsredskap Abilica Västsvenska träningsprodukter 

Övrigt Bröstcancerfonden, Springtime, 

Johnells, Brooks  

Dcore, KronBee, Faktaböcker 

Tabell 1. Sammanställning av de annonser som återfinns  i de båda tidningarna.  
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Utifrån kategoriseringen av annonserna i tabellen ovan blir det tydligt att tidningarna 

marknadsför olika typer av produkter. Av mina tio produktkategorier är det endast tre 

av dem som återfinns i båda tidningarna. Då båda tidningarna behandlar samma 

intresseområde finner jag detta något förvånande, att skillnaderna i vilka produkter 

som marknadsförs är så stora. Något som jag även finner intressant är att heminredning 

som ofta kodas som något kvinnligt, endast marknadsförs i tidningen med män som 

målgrupp. Samt att elektronik som ofta är manligt kodat endast marknadsförs i 

tidningen med kvinnor som målgrupp. Annonser för hudvårdsprodukter återfinns 

endast i tidningen Women’s health, där de är en av de största produktkategorierna, 

detta är inte förvånande i sig men att dessa produkter helt utelämnas ur Fitness for men 

är anmärkningsvärt. Reklam för hudvårdsprodukter just för män återfinns idag i de 

flesta kanaler.      

6. Metod  

I detta avsnitt presenterar jag metoden för min analys. Jag börjar med den multimodala 

analysen där jag tittar på annonsens element, visuell framskjutenhet och avgränsningar 

samt visuella rim och färger som återfinns i annonsen. Därefter beskriver jag hur jag går 

till väga i analysen av annonsens tilltal och språk. 

6.1 Multimodal analys  

För analysen av annonsernas komposition utgår jag från Den visuella texten av Anders 

Björkvall som i sin tur utgår från Kress & van Leeuwens teorier om multimodala 

analyser. I kompositionsanalysen studerar jag hur annonsen är uppbyggd av olika 

element. I min analys använder jag termerna element eller textelement, båda dessa 

begrepp syftar till samma sak, ett element i annonsen. Termen textelement kan trots sitt 

namn syfta till både bilder och text. Annonsens textelement är alltså alla de delar 

annonsen är uppbyggd av.  

 

Jag inleder analysen med att göra en dekonstruktion av annonserna där jag listar 

annonsens alla element, uppifrån och ned, från vänster till höger. Utifrån denna lista 

med element diskuterar jag vilka av dessa som är mest visuellt framskjutna. Den visuella 
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framskjutenheten vittnar oftast om vilka element som är de mest viktiga i annonsen. Det 

finns flera resurser för att tilldela element visuell framskjutenhet, de främsta är storlek, 

typsnitt, färg, fokus och överlappning (Björkvall 2009:100-101). Framskjutenheten 

påverkas även av elementens placering i förhållande till varandra.  

 

Jag tittar även på de visuella avgränsningarna i annonserna, avgränsningar i annonser 

gör textelementen mer eller mindre åtskilda från varandra och används antingen för att 

avgränsa eller för att skapa samband mellan elementen. Resurser för avgränsning och 

sambandsskapande kan vara inramning, överlappning, avstånd, visuella rim eller 

kontrast (Björkvall 2009:105). Visuella rim är en resurs för att skapa samband mellan 

olika textelement i bilden, detta görs vanligen genom färg men kan även uttryckas 

genom form. Element med liknande färger eller former harmonierar med varandra och 

ett samband skapas därmed mellan dessa element (Björkvall 2009:108).  

6.2 Annonsens tilltal 

Jag gör en textanalys för att ta reda på hur avsändaren skapar relation med läsaren 

genom språket. Jag tittar dels på pronominalisering, det vill säga vilka pronomen som 

används i annonsen, där jag jämför pronomenbruket med Korpus grundsituationer som 

presenterades i 4.3. Ett direkt tilltal innebär att avsändaren använder pronomen som du 

eller ni för att tilltala läsaren (Korpus 2008:153). Det vanliga är att avsändaren 

benämner sig själv som vi eller med sitt företagsnamn. I analysen tittar jag på hur och 

om avsändaren, produkten och läsaren omnämns. Jag undersöker även vilka 

språkhandlingar som används i annonserna och i vilket syfte, om påståenden används 

för att presentera information, frågor och uppmaningar för att få läsaren att agera på ett 

eller annat sätt eller erbjudanden för att locka läsaren med något.   

 

7. Analys och resultat   

I detta avsnitt analyseras annonserna i mitt urval, jag börjar med att göra en 

dekonstruktion av respektive annons där dess element listas. Därefter redogör jag för 

vilka element som är mest visuellt framskjutna samt visuellt avgränsade i annonsen, 
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detta följs av vilka visuella rim och färger som återfinns i annonsen. Avslutningsvis 

redogör jag för vilken typ av tilltal samt vilka språkhandlingar som finns i annonsen.  

7.1 Women’s health  

Nedan analyseras de fem annonser jag valt ut ur tidningen Women’s health.  

 

Bild 1. Annons för Cetaphil hudvårdsprodukter.  

7.1.1 Cetaphil hudvårdsprodukter 

Denna annons är en av de större i mitt material, den tar upp ett helt uppslag i tidningen. 

De flesta av annonsens element utgörs av text, dock är de element som utgörs av bilder 

så pass stora att fördelningen mellan dessa ändå känns jämn. Bilden på företagets alla 

produkter räknar jag som ett element trots att det är flera förpackningar, dessa 

överlappar varandra och fungerar som en enda bild på de uppradade produkterna.  

 

1. Ljusgrå cirkel med texten Säljs på apotek!  

2. Bild på nio av företagets produkter uppställda på rad. 
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3. Texten En hudvårdsserie för torr och känslig hud. I två olika blå färger.  

4. Texten THE GENTLE BEAUTY SECRET OF THE STARS.  

5. Texten Cetaphil har varit en väl bevarad skönhetshemlighet [...]   

6. Texten Följ gärna Cetaphil på Facebook. [...] 

7. En bild som föreställer en del av en kvinnas ansikte och hand.  

 

Framskjutenhet och avgränsningar 

I annonsen är cirkeln (1) visuellt framskjuten genom den grå färgen som avgränsas från 

den vita bakgrunden. Även texten Säljs på apotek! är visuellt framskjuten på den ljusgrå 

bakgrunden i cirkeln på grund av dess svarta färg. Företagets produkter (2) är visuellt 

framskjutna på den vita bakgrunden, de är i grunden vita men har även mycket färg.  

Produkterna är placerade centralt i annonsens vänstra del, dess storlek och placering 

vittnar om att de är en av de viktigare delarna i annonsen. Bilden av produkterna (2) 

utgör även en avgränsning av den övre och undre delen i annonsen. Ovanför bilden 

återfinns endast cirkeln (1) men under bilden återfinns all text i annonsen. Att den grå 

cirkeln är avgränsad i sig samt det enda element som återfinns i den övre delen av 

annonsen (ovanför produktbilden) tolkar jag som att företaget anser att detta är något 

som är extra viktigt, att läsaren får veta var produkten säljs. Texten (3) är visuellt 

framskjuten från den vita bakgrunden på grund av de två blå nyanserna på texten samt 

att meningen är i fetstil. Text (4) är skrivet i svarta versaler samt ett lite större typsnitt 

vilket gör stycket mer visuellt framskjutet. Bilden på kvinnan (7) tar upp halva 

annonsen och får därmed sägas vara framskjuten på grund av sin storlek.  

 

Visuella rim 

Logotypen innehåller olika starka nyanser av både blått och grönt. Texter, korkar och 

lock på förpackningarna är även de i olika nyanser av blått och grönt. Texten (3) består 

av en enda mening men är uppdelad på två olika blå nyanser, båda nyanserna återfinns i 

produktförpackningarna och skapar därför ett visuellt rim mellan produkten och texten. 

Färgen blått förknippas ofta med pålitlighet, trygghet och lugn och färgen grönt 

förknippas ofta med harmoni och fräschör. Dessa egenskaper rimmar väl med vilka 

egenskaper en hudvårdsprodukt bör ha. Bilden (7) som tar upp hela högersidan i 

annonsen, föreställer en del av en kvinna som tecknar “shh” med pekfingret framför 

munnen, detta för att förtydliga annonsens budskap om att produkten är en 
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skönhetshemlighet. Bilden i sig är mild i färgerna och bidrar till ett lugn i annonsen. 

Typsnittet som används i annonsen har rundade former och bokstäverna ger ett ‘mjukt’ 

intryck, detta samspelar med formen på produktförpackningarna (2) och cirkeln (1) 

som alla bidrar till ett lugn och en harmoni i annonsen.  

 

Tilltal och språkhandlingar       

Inga direkta tilltal återfinns då pronomen saknas i annonsen, företaget benämner 

endast produkten Cetaphil och ordet återkommer sammanlagt 14 gånger i löpande text 

samt i bilden på själva produkterna, men läsaren omnämns inte. Däremot används 

uppmaningar på flera ställen för att tilltala läsaren, Googla “Cetaphil [...]” och se själv, Följ 

gärna Cetaphil Sverige på Facebook och För mer information besök www.cetaphil.se. 

Uppmaningar används för att få mottagaren att göra något, i detta fall vill företaget att 

mottagaren själv ska söka mer information om produkterna. Resterande text i annonsen 

är uteslutande påståenden vilket ter sig naturligt då företaget informerar om sin 

produkt. De flesta är kongruenta påståenden men ett av dem, Säljs på apotek!, tolkar jag 

som ett erbjudande där företaget informerar mottagaren om var denne kan köpa 

produkterna. Texten Cetaphil har varit en väl bevarad skönhetshemlighet [...] knyter an 

till bilden i annonsen, kvinnan som tecknar “shh” med pekfingret framför läpparna, och 

förtydligar att läsaren nu fått ta del av denna hemlighet.    
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Bild 2. Annons för Risenta proteinflingor.  

7.1.2 Risenta proteinflingor 

Annonsen innehåller många element med en ganska jämn fördelning mellan bilder och 

text. Själva bakgrundsbilden i sig innehåller en mängd element som utgörs av bilder, 

trots att dessa element ingår i bakgrundsbilden har jag valt att räkna de mest tydliga 

som egna element.  

 

1. Risentas logotyp, en gul cirkel med Risenta i grönt.  

2. Texten risenta.se 

3. Texten FLINGOR FULLA AV PROTEIN. 

4. Längre text Våra nya krispiga proteinflingor [...] 

5. Gul cirkel med texten 20% protein. 

6. Bakgrundsbild med två paket flingor. 

7. Två frukostskålar med flingor och en sked.  

8. Två äpplen. 

9. En kettlebell.  
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10. En gul ruta som sträcker sig tvärs över annonsens nedre del.  

11. Två runda symboler föreställande Facebooks och Instagrams logotyp.  

12. Texten Hur äter du dina proteinflingor? Berätta för oss [...]  

 

Framskjutenhet och avgränsningar 

Texten (3) FLINGOR FULLA AV PROTEIN är kraftigt visuellt framskjuten i annonsen. Dels 

genom en mörkt grå färg på den ljusa bakgrunden, men även genom den stora storleken 

och det faktum att texten är skriven i versaler. Ordet protein har ännu större 

teckenstorlek än de resterande orden och är placerat på en egen rad. Elementet är även 

placerat högt och centralt i annonsen vilket tyder på att detta är viktig information för 

läsaren. Under detta återfinns textelementet (4) Våra nya krispiga proteinflingor [...] 

som även det är skrivet i den mörkgrå färgen, dock i en mindre teckenstorlek. Under 

dessa textelement syns själva produkten, de ingår i bakgrundsbilden (6) men är centralt 

placerade med tillhörande serveringsskålar framför vilket gör att de hamnar i fokus. De 

båda gula cirklarna (1) och (5) innehåller någon typ av text, i den övre cirkeln (1) 

återfinns Risenta i en mörkt grön färg som är starkt visuellt framskjuten på den gula 

bakgrunden. I den andra cirkeln (5) däremot är texten 20% protein vit på den gula 

bakgrunden vilket resulterar i att framskjutenheten blir svagare. Längst ner i annonsen 

finns en gul ruta (10) som sträcker sig tvärs över annonsen. Denna ruta utgör en tydlig 

avgränsning från bakgrundsbilden med hjälp av den starka gula färgen och innehåller 

två gröna symboler (11) och ett textelement (12) i samma gröna färg. De gula cirklarna 

(1) och (5) utgör även de avgränsningar från den vita bakgrunden.  

 

Visuella rim 

Den gula färgen återkommer på flera ställen i annonsen, i företagets logotyp (1), i 

cirkeln (5), i den nedre rutan (10) och i bakgrundsbilden (6) i form av produktens 

förpackningar, bananer och en karaff med juice och utgör ett tydligt visuellt rim. Färgen 

gult förknippas ofta med glädje, lycka och energi vilket passar bra för denna produkt då 

flingorna underförstått ska ge konsumenten energi till att träna. Runda och mjuka 

former återfinns i annonsen dels i (1) och (5) men även i skålar, äpplen och en kettlebell 

i bakgrundsbilden. Runda och mjuka former känns ofta mänskligare och mindre 

tekniska, de ger ofta ett varmare intryck.   
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Tilltal och språkhandlingar  

I annonsen förekommer första och andra personens pronomen samt produktens namn. 

Företaget använder ett direkt tilltal av läsaren genom Hur äter du dina proteinflingor?, 

och omnämner även sig själva med Våra nya krispiga proteinflingor [...] och Berätta för 

oss på Instagram & Facebook. Ordet protein syns på hela nio ställen i annonsen och 

anknyter väl till den rådande proteintrenden i samhället. Budskapet är att man bör äta 

mer protein, annars får man inte ut något av sin träning. Sambandet mellan träning och 

protein förtydligas även genom den kettlebell som står bakom proteinflingorna i bilden. 

Den större delen av annonsens text består av påståenden som beskriver produkten, att 

de är fulla av protein samt dess ingredienser och smaker. I nedre delen av annonsen 

finns en fråga, Hur äter du dina #proteinflingor?, som syftar till att få läsaren att 

interagera med företaget genom att använda hashtagen #proteinflingor i sociala medier. 

En uppmaning återfinns även i annonsen, Berätta för oss på Instagram & Facebook, som 

återknyter till frågan och den önskade interaktionen med företaget.    
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Bild 3. Annons för Silicea kosttillskott.  

7.1.3 Silicea kosttillskott 

Siliceas annons innehåller en stor mängd element, flest av alla annonser i urvalet. De 

flesta elementen utgörs av text men annonsen innehåller även många bilder. Företaget 

verkar vilja få med så mycket som möjligt i annonsen.  

 

1. Cirkel med texten 9 AV 10 NÖJDA. 

2. Logotyp för företaget Octean.  

3. Bakgrundsbild med en kvinna fotad bakifrån vänd mot ett hav.  

4. Logotyp för produkten Silicea.  

5. Texten BEAUTY SHOT. 

6. Texten FRISK HUD, TJOCKT HÅR, STARKA NAGLAR.  

7. Texten NYHET! 

8. Bild på en av företagets produkter.  

9. Texten Upptäck Siliceas nya spännande skönhetstillskott [...] 
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10. Bild med flera av företagets produkter samt olika sorters bär.  

11. Texten ORIGINAL SILICEA - näring för hår, hud och naglar. 

12. Texten Original Silicea BEAUTY SHOT är ett nytt spännande, välsmakande [...] 

13. Texten Skönhet inifrån sedan 1968. 

14. En vit ruta där element (10-13) är placerade.  

15. Texten Original Silicea finns att köpa på apotek, Life [...] 

16. Liten fotnot om kosttillskottets innehåll.  

 

Framskjutenhet och avgränsningar 

Annonsen innehåller en stor mängd textelement i olika färger, typsnitt och storlekar. 

Element som är särskilt visuellt framskjutna är bland annat texten (5) BEAUTY SHOT, på 

grund av den stora textstorleken samt att texten är skriven i versaler. Även texten (6) 

FRISK HUD, TJOCKT HÅR, STARKA NAGLAR är relativt framskjuten i annonsen, dock i 

något mindre storlek än den förra men även detta är skrivet i versaler. De båda 

textelementen är skrivna i vit färg och därför visuellt framskjutna från bakgrundsbilden. 

Bilderna av företagets produkter (8) och (10) är placerade i ett annat lager ovanpå 

bakgrundsbilden, och överlappar dessutom bakgrundsbilden (3) och den vita rutan 

(14), vilket gör dem mer visuellt framskjutna. Även cirkeln (1) med texten 9 AV 10 

NÖJDA är framskjuten i annonsen genom dess storlek och placering, samt storlek och 

färg på den innehållande texten. Texten (7) NYHET! är skriven i cerise och i versaler 

vilket utgör en avgränsning från bakgrunden i sig, men den är även inramad av en gul 

ruta vilket tydligt avgränsar elementet från bakgrundsbilden. Två av textelementen, (9) 

och (15), har en cerise bakgrund som avgränsar dessa element från bakgrundsbilden. 

Den vita rutan (14) är något genomskinlig och ytterkanterna tonas ut mot 

bakgrundsbilden, trots att den vita rutan i sig utgör en avgränsning från bakgrunden, 

blir avgränsningen inte lika tydlig på grund av den låga opaciteten och oskärpan i 

ytterkanterna. Cirkeln (1) utgör även en avgränsning från bakgrundsbilden på grund av 

dess färg samt att den är placerad i förgrunden, ovanpå bakgrundsbilden.  

 

Visuella rim 

Färgen cerise är ett tydligt visuellt rim i annonsen då den återkommer i många av 

textelementen, i bakgrundsbilden samt på företagets produktförpackningar. Flera 

nyanser av blått återkommer även i annonsen, till exempel i produktens logotyp, på 
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produktförpackningar samt havet och himlen i bakgrundsbilden. Då blått ofta 

symboliserar pålitlighet och förtroende används de passande nog på de flesta av 

produktförpackningarna, vilket kan vara ett verktyg för att förstärka trovärdigheten 

gentemot konsumenten. Blått sammankopplas ofta med stabilitet och lugn vilket skulle 

kunna vara ett budskap om att kosttillskottet bidrar till stabilitet och lugn i kroppen för 

den som använder produkten.         

 

Tilltal och språkhandlingar 

Andra och tredje personens pronomen förekommer i annonsen då företaget 

genomgående benämner sig själva och produkten med Original Silicea eller Silicea. Detta 

återfinns på hela 16 ställen, både i löpande text och i bilder. Läsaren omnämns flera 

gånger med ett direkt tilltal, ger dig näring, är du ett steg närmare att boosta din 

naturliga och som du önskar. Flera uppmaningar återfinns i annonsen, Upptäck Siliceas 

nya [...], Kombinera Silicea-serien [...], Läs mer på [...] och kontakta Octean, där 

mottagaren uppmanas att själv söka mer information om produkterna. Påståenden är 

dock den mest vanliga språkhandlingen i annonsen och används för att informera om 

produkternas egenskaper och dess smaker. Några av påståendena är inkongruenta och 

fungerar som erbjudanden om var mottagaren kan få tag på produkterna, bland annat 

Original Silicea finns att köpa på apotek, Life, Hälsokraft, hälsobutiker och på silicea.se.    
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Bild 4. Annons för Abilica träningsredskap.  

7.1.4 Abilica träningsredskap 

Annonsens element utgörs främst av bilder, dels bakgrundsbilden men även bilder på 

företagets produkter och logotyp längst ner i annonsen. Den text som återfinns är en 

slags slogan på engelska upptill i annonsen samt en mer beskrivande text på svenska 

längst ner i annonsen.  

 

1. Texten WANT A HARD WORKOUT? NO SWEAT. 

2. Bakgrundsbild som föreställer en kvinna som ligger på en pilatesboll med 

hantlar i händerna.  

3. En man som sitter och läser en tidning i bakgrunden.  

4. Vit ruta tvärs över bildens nedre del.  

5. Bild på hantlar. 

6. Bild på en pilatesboll. 

7. Ett plustecken.  
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8. Bild på en smartphone med texten ABILICA CIRCLE TRAINING APP.   

9. Texten Appen ABILICA CIRCLE hjälper dig att nå dina mål [...] 

10. Företagets logotyp. 

 

Framskjutenhet och avgränsningar 

Den tränande kvinnan är placerad centralt i bakgrundsbilden (2), och är visuellt 

framskjuten från den ljusa bakgrunden genom de färgstarka kläderna samt den lila 

pilatesbollen som hon ligger på. Textelementet (1) är visuellt framskjutet genom dess 

storlek samt att texten är skriven med versaler, dock påverkas läsbarheten negativt av 

det valda typsnittet som består av små punkter. Detta försvagar även den visuella 

framskjutenheten. Bilderna och texten som är placerade i den vita rutan (4) är visuellt 

framskjutna genom dess starka färger i olika nyanser av grått och lila. Den vita rutan (4) 

utgör en avgränsning från bakgrundsbilden, dock är avgränsningen mindre tydlig 

eftersom även bakgrunden är relativt ljus.  

 

Visuella rim  

Bilderna på hantlarna (5) och pilatesbollen (6) är placerade bredvid varandra och får 

ett samband med smartphonen (8) med hjälp av ett plustecken (7). Företaget vill 

förmedla att konsumenten kan kombinera deras träningsredskap och app för att kunna 

träna hemma. Den lila färgen återkommer på pilatesbollen i bakgrundsbilden, i 

produktbilderna på hantlarna och pilatesbollen samt texten i den vita rutan. Företagets 

logotyp (10) är i en klarröd färg vilket ofta associeras med styrka, energi och kraft vilket 

rimmar väl med ett företag som säljer träningsredskap. Den röda färgen återfinns även i 

shortsen som den tränande kvinnan har på sig.  

 

Tilltal och språkhandlingar 

I annonsen används andra och tredje personens pronomen, de nämner Abilica på flera 

ställen. Företaget benämner läsaren med ett direkt tilltal genom pronomen som dig, 

dina och du. De benämner sig själva som Abilica i texten, Abilica erbjuder ett stort 

sortiment [...]. Annonsen innehåller endast ett textstycke på svenska. Detta textstycke 

innehåller främst påståenden som presenterar företagets produkter, men även en 

uppmaning som skulle kunna tolkas som ett erbjudande, Läs mer på abilica.se, 

budskapet i detta yttrande är att läsaren kan hitta mer information på hemsidan. Ett av 
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påståendena tolkar jag som ett erbjudande, Med Abilica Circle appen får du 

träningsprogrammen, vägledningen och motivationen du behöver, genom användningen 

av verbet får.  

 

 

 

Bild 5. Annons för Gatorade sportdryck.  

7.1.5 Gatorade sportdryck  

Denna annons innehåller relativt få element i förhållande till de andra annonserna i mitt 

urval. Två av elementen utgörs av bilder, de tre Gatorade-flaskorna samt 

bakgrundsbilden som föreställer Usain Bolt på en löparbana. Logotypen uppe i högra 

hörnet skulle även den kunna tolkas som en bild trots att den föreställer ett versalt G. 

Resterande element i annonsen består av text.  
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1. Företagets logotyp, ett stort G 

2. Bakgrundsbild på Usain Bolt på en löparbana 

3. 3 flaskor Gatorade i olika färger 

4. Ordet Gatorade i orange fetstil 

5. En punktlista med fakta om drycken 

6. En vit ruta tvärs över annonsen.  

7. Texten Världens största sportdryck* 

8. Texten Förbättrar upptag av vätska vid fysisk aktivitet** i samma vita ruta 

9. Logotyp för Hemberga dryckesgrossisten och deras hemsideadress 

10. Liten fotnot 

  

Framskjutenhet och avgränsningar 

De tre flaskorna Gatorade (3) är placerade ovanpå bakgrundsbilden, i förgrunden vilket 

gör att de hamnar närmare läsaren, de är även placerade högt upp i annonsen vilket gör 

elementet mer visuellt framskjutet. Usain Bolt som springer i bakgrundsbilden (2) är 

även visuellt framskjuten i själva fotot. Bildens fokus ligger på löparen och bakgrunden 

är i ofokus. Ordet Gatorade (4) återfinns i versaler och i en stark orange färg, ovanför 

den punktlista som innehåller fakta om drycken. Elementet är placerat på en ljus del av 

bakgrundsbilden vilket gör det visuellt framskjutet på grund av sin orangea färg. 

Textelementet Världens största sportdryck* (7) återfinns i en vit ruta som sträcker sig 

tvärs över annonsens nedre del.  Texten är skriven i versaler, stor teckenstorlek samt en 

stark orange färg. Texten fortsätter i samma storlek och i versaler men byter färg till 

svart, texten lyder Förbättrar upptag av vätska vid fysisk aktivitet** (8). Den tydligaste 

avgränsningen realiseras genom den vita rutan (6) med innehållande text. Den är 

centralt placerad tvärs över annonsen och innehåller texten Världens största sportdryck* 

(7) samt Förbättrar upptag av vätska vid fysisk aktivitet** (8). Företagets logotyp (1), 

som föreställer ett versalt G med en blixt igenom, är placerat högst upp i högra hörnet. 

Då bakgrunden är relativt mörk och logotypen är vit avgränsas den tydligt från 

bakgrunden. Resterande element är mindre avgränsade då typsnittet är litet, texten är 

skriven i gemener och textfärgen är svart vilket gör att elementen inte avgränsas lika 

tydligt från bakgrunden.  
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Visuella rim 

I annonsen återfinns ett tydligt visuellt rim, texten Gatorade och Världens största 

sportdryck* har samma orangea färg som även återkommer i företagets logotyp (i form 

av en blixt) samt korken på dryckens flaska. 

 

Tilltal och språkhandlingar 

Företaget omnämner varken sig själva eller läsaren med ett direkt tilltal i något av 

annonsens textstycken, pronomen saknas helt i annonsen. På ett ställe används ordet 

Gatorade som en rubrik och det återfinns även på de tre flaskorna. Texten i annonsen 

innehåller endast påståenden som presenterar fakta kring produkten. Eventuellt kan 

några av dessa tolkas som erbjudanden, exempelvis Återställer vätskebalansen, men jag 

väljer att tolka dessa som kongruenta påståenden. Annonsen är rent informativ och 

företaget använder sig varken av annars vanligt förekommande uppmaningar eller 

erbjudanden. Företaget använder sig inte av några av de grepp som är vanliga i reklam 

för att närma sig läsaren eller skapa någon närmare relation med denna. Den text som 

återfinns är fakta och forskningsresultat kring drycken och dess ingredienser. Detta gör 

att annonsen inte känns säljande utan presenteras som faktabaserad information.     
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7.2 Fitness for men  

Nedan följer analyser av de tre annonser jag valt ut ur tidningen Fitness for men.  

  

 

Bild 6. Annons för Västsvenska träningsprodukter.  

7.2.1 Västsvenska träningsprodukter träningsredskap  

Denna annons innehåller en mängd olika element, både bilder och text. Då alla 

produktbilderna håller samma storlek och stil samt fyller samma funktion har jag 

räknat ihop dessa som ett element. Detta gäller även de röda cirklarna som visar priset 

på produkterna, att dela upp dessa som olika element tillför inget till min analys. 

Annonsen innehåller även en mängd olika typsnitt vilket tillsammans med alla bilder 

och andra element bidrar till att annonsen ser ut att ha väldigt mycket innehåll.   

 

1. Logotyp för Västsvenska träningsprodukter. 

2. Linje med texten Allt inom Gym & Fitness.  

3. Texten VI HAR REDSKAPEN - DU HAR VILJAN. 
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4. Texten Träna med rätt gymutrustning! Vi på Träningsprodukter.se [...] 

5. 8 små foton på olika träningsmaskiner och utrustning.  

6. Röda cirklar med pris för de olika produkterna.  

7. Pratbubbla innehållandes texten Vi har gymutrustning för: Gymmet, Företaget [...] 

8. Blå linje horisontellt över sidan.  

9. Blå ruta som täcker nedre delen av sidan.  

10. Texten www.traningsprodukter.se 

11. Texten Kundservice 0300-541742 , info@traningsprodukter.se , Butik & Webshop 

12. Texten Hos oss kan ni dela upp betalningen i 24 månader [...] 

 

Framskjutenhet och avgränsningar 

Texten (3) VI HAR REDSKAPEN - DU HAR VILJAN är visuellt framskjuten genom den 

stora textstorleken, versaler samt den svarta färgen på den ljusa bakgrunden. Elementet 

är även placerat högt upp och centralt i annonsen. Pratbubblan (7) är även den visuellt 

framskjuten med hjälp av den svarta färgen, den utgör även en tydlig avgränsning mot 

den ljusa bakgrunden. Däremot är texten i pratbubblan inte särskilt framskjuten trots 

sin vita färg, då typsnittet är väldigt tunt. Texten www.traningsprodukter.se (10) är 

framskjuten genom sin stora textstorlek och vita färg mot den blå bakgrunden. 

Textelementen (11) och (12) är mindre visuellt framskjutna med sin något mörkare färg 

och mindre textstorlek. Den blå rutan (9) är visuellt avgränsad från bakgrunden, detta 

förstärks även genom den blå linjen (8) som är placerad precis ovanför rutan.  

 

Visuella rim 

Färgerna i annonsen är dova, det är mycket grått och svart men även en klar blå färg 

som återfinns i rutan (9) och linjen (8) längst ner i annonsen. Den blå färgen återfinns 

även i textelementet (2) Allt inom Gym & Fitness. De små fotona (5) är i samma storlek 

och stil och de alla föreställer produkter som företaget säljer.  

 

 

Tilltal och språkhandlingar 

I annonsen återfinns första och andra personens pronomen, företaget benämner sig 

själva som vi på flera ställen i annonsen. Vi har redskapen, Vi på träningsprodukter.se 

och Vi har gymutrustning. På ett ställe använder de även ordet oss när de talar om sig 
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själva, Hos oss kan ni dela upp betalningen. De benämner även läsaren med ett direkt 

tilltal vilket realiseras genom följande; guida dig fram till och Du har viljan. Genom 

användningen av dessa pronomen, vi, oss och du, och ett direkt tilltal skapar företaget 

något som liknar en personlig relation till läsaren. Genom dessa ordval placeras läsaren 

nära avsändaren. De språkhandlingar som återfinns i annonsen är främst påståenden, 

antingen som kongruenta Vi har redskapen - du har viljan, som uttrycker information. 

Eller som inkongruenta påståenden där de snarare fungerar som erbjudanden, Hos oss 

kan ni dela upp betalningen, där företaget erbjuder läsaren något särskilt. En kongruent 

uppmaning återfinns även i annonsen, Träna med rätt gymutrustning!, som 

underförstått innebär att företaget har rätt utrustning som läsaren borde använda.  

 

 

Bild 7. Annons för Swedish Supplements kosttillskott.  

7.2.2 Swedish supplements kosttillskott 

Annonsens element består av en relativt jämn fördelning mellan text och bilder. 

Textelement som informerar om produkterna och bilder som föreställer 

produktförpackningar, logotyper och cirklar med innehållande text. 
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1. Texten SÖT SOM SOCKER - men bra för kroppen! 

2. Lila bakgrundsbild med bilder av olika sorters sötsaker.  

3. Bilder av två av företagets produkter.  

4. Två vita cirklar innehållandes svart text med produktens namn, innehåll och 

smak.  

5. Företagets logotyp. 

6. Svart ruta som sträcker sig över annonsens nedre del.  

7. Bild av två av företagets produkter.  

8. Texten Kreatin ökar den fysiska prestationen [...] 

9. Orange cirkel med ett vitt rutmönster i.  

10. Texten MADE IN SWEDEN. 

11. Bild av den svenska flaggan i form av en burk.  

 

Framskjutenhet och avgränsningar 

Textelementet SÖT SOM SOCKER [...] (1) överst i annonsen är visuellt framskjutet genom 

sin orangea färg och stora textstorlek. Den översta textraden utgörs av versaler vilket 

även det förstärker framskjutenheten. Textelementet (1) avgränsas även från 

bakgrunden genom den vita kantlinjen på den orangea texten. Produkterna (3) är 

placerade ovanpå bakgrundsbilden i ett eget lager, i förgrunden vilket placerar dem 

närmare läsaren, detta gör dem mer visuellt framskjutna. Produktförpackningarna är 

svarta med gula och orangea detaljer i kontrast till den ljust lila bakgrunden. Cirklarna 

(4) är vita vilket gör att den svarta texten i dessa blir mer visuellt framskjuten och 

lättare att se än om de placerats direkt på bakgrunden. Den vita texten (8) är visuellt 

framskjuten på den svarta bakgrunden längst ner i annonsen. De vita cirklarna (4) är 

något genomskinliga men utgör ändå en avgränsning från bakgrunden. Längst ner i 

annonsen utgör den svarta rutan (6) som sträcker sig tvärs över annonsens nedre del en 

tydlig avgränsning.  

 

Visuella rim 

Bilden av de två produkterna (7) är placerade på den svarta rutan men överlappar även 

bakgrundsbilden (2) vilket knyter ihop dessa delar i annonsen. I annonsen återkommer 

de runda formerna i cirklarna (4) och (9) samt i produktförpackningarna vilket bildar 
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ett visuellt rim. Den orangea färgen återkommer i texten (1) överst i annonsen, sötsaker 

i bakgrunden, i produktförpackningarna samt cirkeln med rutmönstret (9).    

 

Tilltal och språkhandlingar 

Företaget benämner varken sig själva eller läsaren i annonsen, pronomen saknas, 

endast namnen på produkterna återfinns som rubriker med efterföljande text om 

produkternas innehåll och smak. Jag tolkar detta som att företaget inte vill skapa något 

som liknar en personlig relation med läsaren, utan de vill framstå som experter och 

kunniga inom området. De använder ett fackspråk som den oinsatte kanske inte riktigt 

förstår. Den enda språkhandling som återfinns i annonsen är påståenden vilka beskriver 

produkterna och dess egenskaper, Kreatin ökar den fysiska prestationen [...] och Söt som 

socker - men bra för kroppen, är några exempel. Två av påståendena skulle eventuellt 

kunna tolkas som erbjudanden, Nu med smak av vingummi! och Smaksatt med härlig 

colasmak!, men jag väljer att tolka dessa som kongruenta påståenden som syftar till att 

informera om produkternas smaker.  
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Bild 8. Annons för Celsius sportdryck.  

7.2.3 Celsius sportdryck 

Denna annons är en av de annonser i mitt urval som innehåller minst antal element. 

Elementen är relativt jämnt fördelade mellan bilder och text men just text dominerar 

något. Bilden på burkarna räknar jag som ett element då de hänger samman och fyller 

samma funktion i annonsen, detsamma gäller bilderna av ingredienserna.  

 

1. READY FOR THE CHALLENGE EVERY DAY, i vit fetstil. 

2. Man som tränar i ett gym. 

3. Bild på 8 Celsius-burkar. 

4. Bilder/symboler på dryckens ingredienser placerade på en vit linje. 

5. Ordet INGEFÄRA i fetstil. 

6. Mindre text om ingefära. 

7. Säljande text om Celsius. 

8. Celsius logotyp med slogan under. 
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9. Möt våra ingredienser på www.celsiussverige.se, i grått. 

 

Framskjutenhet och avgränsningar 

De åtta Celsius-burkarna (3) är visuellt framskjutna i annonsen genom dess klara, 

skarpa färger. Bilden av burkarna är skarp och i fokus, till skillnad från bakgrundsbilden 

som är något suddig. Mannen som tränar i bakgrunden (2) blir därför mindre visuellt 

framskjuten på grund av ofokus i bilden, trots att han är väldigt centralt placerad. De 

åtta Celsius-burkarna (3) i nedre delen av annonsen fungerar även som en avgränsare 

mellan bakgrundsbilden med den tränande mannen (2) och ett textstycke som handlar 

om Celsius (7). Överst i annonsen är texten READY FOR THE CHALLENGE EVERY DAY (1) 

placerad, texten är skriven i versaler och i en stor teckenstorlek i vit färg. Den är 

centrerad upptill i bilden och kontrasterar från den mörka bakgrunden. Bilderna med 

dryckens ingredienser (4) är även de klara och skarpa i färgerna. Att de är placerade på 

en tjock, vit linje på svart bakgrund gör även det att den visuella framskjutenheten ökar. 

De mindre texterna i nedre delen av bilden som handlar om ingefära (6) och den 

säljande texten om Celsius (7) samt företagets logotyp (8) i nedre högra hörnet är 

skrivna i vit färg och sticker därför ut från den mörka, nästan svarta bakgrunden. En 

tydlig visuell avgränsning i annonsen är linjen (4) nere i vänstra hörnet där de små 

bilderna eller symbolerna på dryckens ingredienser är placerade. Linjen är bred och vit 

som i kontrast till den svarta bakgrunden utgör en tydlig avgränsning. Att både den övre 

och den undre delen av annonsen är mörkare än resterande delar tolkar jag också som 

en avgränsning. Från den tränande mannen som är centrerad, tonas bilden och blir 

mörkare i färgerna både upptill och nedtill.  

 

Visuella rim 

I annonsen finns flera visuella rim, symbolerna för dryckens olika ingredienser har alla 

en rund form och är placerade på en och samma linje. Linjen i sig är böjd och ser ut som 

att den skulle kunna vara en del av en cirkel. I företagets logotyp återfinns en cirkel över 

bokstaven i som även det återkopplar till de runda formerna. Symbolerna för 

ingredienserna rimmar även med bilden av Celsius-burkarna då färgerna på dessa är 

snarlika. 
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Tilltal och språkhandlingar 

Första och andra personens pronomen förekommer i annonsen. Företaget benämner sig 

själva som Celsius, men använder även ordet våra när de skriver om sig själva. Läsaren 

tilltalas med ett direkt tilltal som realiseras genom pronomen som du och dig.  Genom 

användandet av pronomen som våra, oss och du försöker företaget skapa något som 

liknar en personlig relation gentemot läsaren. Genom användningen av dessa ord 

placeras avsändaren och mottagaren nära varandra. Att företaget ofta även benämner 

sig själva med Celsius tolkar jag som att de vill inge lite mer förtroende och förtydliga att 

det är ett företag som står bakom produkterna och inte bara ett vi. I annonsen återfinns 

främst påståenden, Med Celsius är du alltid redo [...] och Celsius är ett naturligt val [...], 

som presenteras som fakta om produkten. Ett erbjudande realiseras genom en 

uppmaning i meningen, Möt våra ingredienser på www.celsiussverige.se, där företaget 

uppmanar läsaren att själv söka mer information på hemsidan.  

 

8. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag resultatet av mina analyser uppdelat på de två olika 

tidningarna. Först Women’s health där jag börjar med att diskutera annonsernas 

komposition som sedan följs av en diskussion av annonsens tilltal. Därefter följer 

samma upplägg för annonserna ur Fitness for men.  

8.1 Women’s health  

8.1.1 Komposition  

Annonserna i Women’s health innehåller alla väldigt intensiva färger. Tre av dem har en 

vit bakgrund där de intensiva nyanserna utgör accentfärger. En annons (Silicea) har tre 

dominerande färger, cerise, blått och vitt, även om nyanserna i annonsen är starka och 

intensiva är de ljusa och det finns nästan inga skuggor i annonsen. Färgerna, ljuset och 

avsaknaden av skuggor bidrar enligt Machin (2007) till en optimism i annonsen, 

färgerna är platta och visar en förenklad värld där allt är ljust och glatt. Ett undantag är 

annonsen för Gatorade där mycket av texten är svart samt bakgrundsbilden som är 

ganska mörk. Bilden på produkterna däremot är ljus och några textelement är i en 
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intensiv orange färg, detsamma gäller löparens linne och skor som även de är i intensiva 

gula nyanser.  

 

I fyra av annonserna finns människor med i bilderna. I annonsen för Silicea är en kvinna 

porträtterad rakt bakifrån vilket inte skapar någon kontakt med läsaren. I Gatorades 

annons är löparen fotad snett framifrån så betraktaren får en delaktighet i vad han gör, 

bilden är dessutom tagen något underifrån vilket ger löparen ett maktövertag gentemot 

läsaren. Perspektivet blir således att läsaren ser upp mot löparen, som enligt Björkvall 

(2009) skapar intrycket av att personen på bilden är någon att se upp till, ett ideal. Detta 

återfinns även i Cetaphils annons, bilden är tagen något underifrån och föreställer en 

väldigt förstorad del av en kvinnas ansikte vilket gör att läsaren även här ser upp mot 

kvinnan i bilden. Hon ses som ett ideal. Dessutom tecknar hon “shh” med pekfingret 

framför läpparna vilket förtydligas i texten att hon har en hemlighet som hon delat med 

sig av till läsaren. I annonsen för Abilica ser vi en kvinna fotad från sidan som fokuserar 

på sin träning, hon är varken vänd mot eller tittar in i kameran vilket gör att läsaren inte 

blir delaktig utan endast blir en betraktare. Det sitter även en man i bakgrunden och 

tittar ned i en tidning, här sker heller ingen interaktion med läsaren.  

  

8.1.2 Tilltal  

När jag utgår från de grundsituationer som presenteras av Korpus återfinns tre av dem i 

annonserna i Women’s health. I två av annonserna saknas pronomen helt, Cetaphil och 

Gatorade. I två annonser används andra och tredje personens pronomen, Silicea och 

Abilica. I endast en annons, Risentas, används första och andra personens pronomen, 

denna grundsituation är alltså ganska ovanlig i annonserna som publicerats i Women’s 

health, till skillnad från Korpus material där detta var den mest förekommande 

kombinationen av pronomen. I tre av de fem annonserna ur tidningen Women’s health, 

Risenta, Silicea och Abilica, används ett direkt tilltal för att tilltala läsaren. Pronomen 

som du, dig och dina används för att tilltala läsaren. Genom detta direkta tilltal skapas 

en nästan personlig relation mellan läsaren och avsändaren, detta är något som enligt 

Korpus (2008) är väldigt vanligt i reklam överlag. I Risentas annons använder företaget 

våra och oss när de benämner sig själva, de skriver “Våra nya krispiga proteinflingor..” 

istället för “Risentas nya krispiga proteinflingor..”, detta kan också vara ett grepp 
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företaget använder för att låta mer personlig. I annonserna för Cetaphil och Gatorade 

används inga pronomen alls, företagen nämner inte heller läsaren i annonserna, de 

benämner endast sig själva med namnet på produkten som marknadsförs. I annonsen 

för Cetaphil återkommer produktnamnet 14 gånger och i annonsen för Silicea används 

produktnamnet hela 16 gånger i löpande text och i bilden, men i annonsen för Gatorade 

används produktnamnet endast fyra gånger. Detta kan bero på att Cetaphil är en ny 

produkt på marknaden i Sverige vilket framgår i meningen “Nu finns Cetaphil äntligen i 

Sverige!”. Företaget vill verkligen pränta in namnet på produkten hos läsaren samtidigt 

som Gatorade redan är relativt etablerat i Sverige och därför inte behöver upprepas lika 

många gånger, Gatorade är redan ett känt varumärke för svenska konsumenter.     

 

Påståenden återfinns i alla de analyserade annonserna, påståenden som beskriver 

produkterna och dess egenskaper, vilket ter sig naturligt när företagen ska presentera 

och informera om sin produkt. I annonsen för Gatorade är påståenden den enda 

språkhandling som används, de använder sig inte av frågor eller uppmaningar som 

annars är vanliga i reklam. I annonserna för Cetaphil, Silicea och Abilica används både 

uppmaningar och erbjudanden, dels för att få läsaren att interagera med företagen men 

även för att locka läsaren med vad de har att erbjuda. Risentas annons innehåller även 

den en uppmaning men till skillnad från de andra annonserna innehåller den även en 

fråga. De frågar läsaren hur denne brukar äta sina proteinflingor och uppmanar läsaren 

till att dela sina bilder av detta på sociala medier. Genom denna fråga förtydligar Risenta 

att de vill att läsaren ska interagera med företaget.   

8.2 Fitness for men 

8.2.1 Komposition  

De tre analyserade annonserna har den svarta färgen gemensamt. Annonsen 

Västsvenska träningsprodukter innehåller olika dova nyanser av blått samt mycket text 

och rutor i svart, vissa textstycken är dock i vit färg. Annonsen för Swedish supplements 

har ett svart fält nedtill i annonsen innehållandes vit text, samt produktförpackningarna 

i annonsen som även de är svarta. Denna annons innehåller även mycket färg, 

bakgrunden är i en lila nyans med olika sorters godis i olika starka färger. Annonsen för 

Celsius är mörkt tonad både upptill och nedtill, nästintill svart. Annonsen innehåller vita 
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textstycken och bilder på produkten samt bilder på dryckens ingredienser, dessa bilder 

är i olika klara, starka färger.  

 

Två av de tre annonserna innehåller foton på män som tränar, i annonsen för 

Västsvenska träningsprodukter visas bilder av åtta träningsredskap och maskiner upp, i 

fem av dessa är det antingen en man som tränar eller står bredvid maskinen. I denna 

annons är det två av männen som är vända mot och tittar in i kameran, som möter 

läsarens blick, vilket är ett sätt att skapa närhet mellan avsändaren och läsaren. 

Bilderna är även tagna rakt framifrån, inte ovan- eller underifrån, vilket utgör en 

maktbalans mellan avsändaren och läsaren. I annonsen för Celsius är det 

bakgrundsbilden som är ett foto av en man som tränar i ett gym. Mannen tittar 

fokuserat snett nedåt/framåt och möter inte läsarens blick vilket snarare skapar distans 

mellan avsändare och läsare. Bilden är även tagen underifrån vilket gör att makten 

hamnar hos mannen på bilden, läsaren hamnar i ett underläge som ser upp till den 

tränande mannen. Eftersom mannen inte tittar in i kameran blir maktövertaget inte lika 

stort.  

 

8.2.2 Tilltal 

I två av annonserna, Västsvenska träningsprodukter och Celsius, återfinns den 

grundsituation som i Korpus avhandling är den mest vanligt förekommande, första och 

andra personens pronomen. I en annons, Swedish supplements, saknas pronomen helt. 

Därmed är den mest vanliga grundsituationen i annonserna i Fitness for men, precis 

som i Korpus avhandling, första och andra personens pronomen. I annonserna för 

Västsvenska träningsprodukter och Celsius använder sig företagen av pronomen som 

du, vi, våra, dig och oss. Precis som i annonserna i Women’s Health bidrar detta direkta 

tilltal av läsaren till en mer personlig och nära relation mellan avsändaren och läsaren. 

Att företagen benämner sig själva som vi eller oss kan även det bidra till en mer familjär 

eller personlig relation mellan de båda parterna. Både Västsvenska träningsprodukter 

och Celsius använder sig även av företagsnamnet och/eller produktnamnet i annonsen. 

Västsvenska träningsprodukter använder även traningsprodukter.se som en synonym 

för företagsnamnet och sig själva. Företaget Swedish supplements använder sig endast 

av namnen på de olika produkterna som marknadsförs, Creavolution Engine och BCAA 
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Engine 4.1.1, samt företagsnamnet som förekommer i logotypen i annonsens ena hörn. 

Att de använder sig av produkt- eller företagsnamnet i annonserna kan ge ett mer 

formellt och förtroendeingivande intryck, när det är ett företag som står bakom en 

produkt inger det ofta mer förtroende än det något ospecifika vi eller oss. I kombination 

med det personliga tilltalet blir det en bra kombination av relationsbyggande och 

förtroendeingivande.      

 

Alla annonser innehåller den förväntade språkhandlingen påståenden, när företagen 

informerar läsaren om sin produkt. I annonsen för Celsius återfinns en uppmaning som 

dock inte är särskilt visuellt framskjuten utan nästan gömd nere i vänstra hörnet, det är 

påståenden som dominerar i annonsen. Detsamma gäller för Swedish supplements vars 

textinnehåll är väldigt knappt men uteslutande utgörs av kongruenta påståenden. De 

presenterar endast information för läsaren och använder sig inte utav några av de andra 

språkhandlingarna för att skapa relation eller påverka läsaren på något sätt. I annonsen 

för Västsvenska träningsprodukter används däremot en uppmaning för att få läsaren att 

göra något, samt ett erbjudande för att övertala läsaren att välja dem.   

 

9. Sammanfattning och slutsatser 

I detta avsnitt presenteras mina sammanfattningar och slutsatser av mitt resultat och 

diskussionen i föregående avsnitt. Avsnittet är uppdelat i två delar där jag först 

sammanfattar resultatet av kompositionsanalysen vilket följs av tilltal i annonsen.   

9.1 Komposition 

Annonserna i Women’s health är överlag ljusare och innehåller mer intensiva 

färgnyanser, de är renare i sin presentation. Tre av de fem annonserna har vit bakgrund 

men intensiva och kontrasterande accentfärger. Denna typ av färgkomposition och 

överexponering i bilden förmedlar en förenklad värld och optimism. Flera av 

annonserna förmedlar aktivitet, det sker någon typ av träning eller så finns 

träningsredskap avbildade i annonsen. Personerna som finns i bilderna är flera gånger 

avbildade underifrån vilket gör att läsaren ser upp till personen i bilden. 
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Sammanfattningsvis förmedlar kompositionen och färgerna i annonserna vars 

målgrupp är kvinnor en förenklad värld där idealet är att vara aktiv och träna.  

 

Annonserna i Fitness for men innehåller mer svart och dovare nyanser, även om dessa 

annonser också innehåller intensiva accentfärger. Dessa annonser känns i motsats till 

WH’s renhet något grövre och hårdare i sin komposition. Bilderna förmedlar hårdare 

träning med ordentliga träningsmaskiner och kosttillskott som ska förstärka resultaten 

av denna träning. Med dessa dova färger och skuggor i bilderna förmedlar annonserna 

en mer realistisk värld där männen ska träna hårt och ta kosttillskott för att få bättre 

resultat, man ska lyfta tungt och träna hårt. 

 

Avbildade människor återfinns i de flesta av de analyserade annonserna i båda 

tidningarna, det är bara en annons ur varje tidning som inte innehåller någon avbildad 

människa. I endast en av dessa annonser tittar personerna in i kameran, i de övriga är 

personerna bortvända eller fotade från sidan med blicken riktad åt ett annat håll. Mitt 

urval innehåller alltså endast en annons där avsändaren valt att använda ögonkontakt 

som ett sätt för kontaktskapande mellan företaget och mottagaren.   

Likt Björkvall (2003) ser jag skillnader i annonsens komposition beroende på om de 

riktar sig till kvinnor eller män, däremot är skillnaderna inte lika stora. Träning och 

aktivitet förekommer i de flesta av annonserna men för kvinnor framställs den lite mer 

försiktig och förenklad, när den för män presenteras som hård och tuff.   

 

9.2 Tilltal  

När jag sammanställer de grundsituationer, de kombinationer av pronomen, som 

återfinns i annonserna i de båda tidningarna visar det sig att de annonser där pronomen 

saknas är lika vanliga som de annonser som innehåller första och andra personens 

pronomen. I Korpus avhandling (2008) var de annonser där pronomen saknas tämligen 

ovanliga i kontrast till de som innehöll första och andra personens pronomen, som var 

den mest vanligt förekommande grundsituationen. När jag delar upp resultatet för 

respektive tidning blir fördelningen något annorlunda. I Women’s health är 

grundsituationerna där andra och tredje personens pronomen används tillsammans 

med pronomen saknas de mest vanliga kombinationerna. I Fitness for men stämmer 
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resultatet överens med Korpus material, första och andra personens pronomen är den 

mest vanliga kombinationen. Jag tar självklart hänsyn till att mitt material är väldigt litet 

i jämförelse med Korpus material, hade jag haft ett större urval av annonser kunde 

resultatet blivit ett annat.  

 

I annonserna i mitt urval är det vanligare att företagen använder ett direkt tilltal av 

läsaren än att de inte gör det. Det direkta tilltalet förekommer i tre av fem annonser i 

Women’s health och i två av tre annonser i Fitness for men. Företagen använder denna 

typ av tilltal för att skapa något som liknar en nära, personlig relation till läsaren, men 

även för att läsaren ska känna sig utvald och personligt tilltalad av annonsen. 

Förekomsten av detta direkta tilltal är vanligt i reklam, vilket Machin & van Leeuwen 

(2005) och Einar Korpus (2008) tidigare skrivit om. Därmed tilltalas läsaren lika ofta 

med ett direkt tilltal oavsett målgrupp och det direkta tilltalet används frekvent för att 

skapa en nära relation till läsaren.   

 

I analysen av annonsernas språkhandlingar fann jag överlägset flest påståenden i dessa, 

två av annonserna (en ur varje tidning) innehåller endast denna språkhandling. Det är i 

påståendena som företagen informerar om sin produkt och försöker övertyga läsaren 

om varför denne bör konsumera produkten. Korpus (2008) skriver om hur 

uppmaningar och frågor är vanliga i annonsen, i mitt urval återfinns uppmaningar i alla 

annonser utom två, en ur varje tidning. En fråga återfinns däremot endast i en enda 

annons i mitt urval. Erbjudanden används i några av annonserna men är vanligare i 

Women’s health än i Fitness for men där bara en annons innehåller ett erbjudande i 

någon form.  

 

 

 

 

 



 

42 

10. Källförteckning 

 

Björkvall, Anders (2003). Svensk reklam och dess modelläsare. Diss. Stockholm : Univ., 

2003 

Björkvall, Anders (2009). Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Stockholm: 

Hallgren & Fallgren 

Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin (2006). Grammatik med betydelse: en 

introduktion till funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren 

Holmberg, Per, Karlsson, Anna-Malin & Nord, Andreas (red.) (2011). Funktionell 

textanalys. 1. uppl. Stockholm: Norstedt 

Holmberg i Holmberg, Per, Karlsson, Anna-Malin & Nord, Andreas (red.) (2011). 

Funktionell textanalys. 1. uppl. Stockholm: Norstedt 

Korpus, Einar (2008). Reklamiska: Guldäggsannonser 1975-2007. Diss. Örebro : Örebro 

universitet, 2008 

Machin, David (2007). Introduction to multimodal analysis. London: Oxford Univ Press 

Machin, David & van Leeuwen, Theo (2005). Language style and lifestyle: the case of a 

global magazine. Media, Culture & Society, 27(4), s. 577–600 

Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela (2010). Introduktion till sociolingvistik. 1. uppl. 

Stockholm: Norstedt 

 


