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SAMMANFATTNING 
 

I denna uppsats kommer språket och innehållet i fyra kosttillskottsannonser undersökas och 

analyseras med hjälp av den visuella textanalysen och argumentationsanalysen. De fyra 

annonsernas utformning är annorlunda jämfört med det man anser vara traditionell reklam då 

de utformats att likna journalistiska artiklar. Sådana annonser kallas advertorialer, en föråldrad 

form av content marketing. Dess effektivitet på annonsmarknaden har ifrågasatts. Denna 

uppsats innehåller fyra moderna exempel på denna annonsform. 

Annonserna innehåller rubrik, ingress, copytext samt bilder och andra element för att kunna 

smälta in i det redaktionella innehållet i en tidning. Då annonserna plockats ut från fyra tryckta 

tidningar kommer de att jämföras med traditionella artiklars beståndsdelar samt annonser för 

att sedan utförligt analyseras med de valda analysmetoderna. Denna uppsats kommer främst 

undersöka bildelement, retoriska samt textuella element som advertorialerna använder sig av 

för att sälja kosttillskott. Uppsatsen undersöker även advertorialernas ordval och språkmönster 

med hjälp av läsbarhetsindex. Med hjälp av denna metod får läsaren en överblick av 

annonsernas svårighetsgrad och förekommande ord.  

Det uppsatsen funnit är att dessa annonser främst riktar sig till medelålders och äldre kvinnor 

och använder sig av retorik och visuella medel för att verka tillförlitliga.  

 

Nyckelord: Content marketing, advertiorials, reklamspråk, visuell textanalys, 

argumentationsanalys 
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1. INLEDNING 
 

Den svenska reklambranschen har utvecklats markant sedan sin uppkomst. Reklam så som vi 

ser branschen idag har rötter som växt tillsammans med tidningsväsendet. Annonsering 

användes dock sparsamt innan 1870-talet, då annonserades främst böcker. Forskare har lyckats 

spåra den svenska reklambranschen så långt tillbaka som till 1600-talet, då annonser för böcker 

var framstående. Även andra varor och tjänster började annonseras senare.  

Idag är reklam en del av våra liv och går inte att undvika. Annonserna säljer oss allt vi kan 

tänkas behöva, eller snarare tror vi vill ha och behöver. Förändringar i branschen har skett och 

företag säljer oss numera en specifik typ av livsstil, istället för en produkt. Den fysiska 

produkten finns kvar som ett bevis på den livsstil vi valt att köpa in oss i. Med en växande 

hälsotrend måste reklambranschen anpassa sig och visa kunderna produkter som hjälper dem 

uppnå sitt bästa jag. I denna kategori ser vi varor som träningsredskap och hälsokost. I samband 

med hälsokosten kommer även kosttillskott och det är annonser för dessa produkter vi kommer 

att se närmare på.  

Reklamen kan till och med användas mot oss. Föräldrar får kämpa med skuldkänslor när 

barnen ständigt ber om nya leksaker, att inte följa med de andra barnen när en trend uppstår 

anses underligt. Hela matvarukedjor skapar en image åt sig själva och uppmanar oss att köpa 

mat till personen vi vill vara inte den vi faktiskt är. Reklamerna spelar på våra skuldkänslor 

inför oss själva och hur vi behandlar våra kroppar. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Marknaden för kosttillskott har genom åren vuxit sig allt större, märken av varierande status 

konkurrerar med varandra för att nå ut till konsumenterna; via bland annat TV och 

tidningsreklam. I denna uppsats kommer språket och designvalet i fyra kosttillskottsannonser 

analyseras med hjälp av två analysmetoder:visuell textanalys och argumentationsanalys. Syftet 

med uppsatsen är att klargöra vilka försäljningstekniker och språkmönster som går att hitta i 

annonserna. Vi har valt fyra annonser från fyra olika tidningar. Gemensamt för annonserna är 

att de utformats att likna journalistiska artiklar innehållande rubriker, ingresser, brödtext och 

bild. Reklamspråk är målgruppsinriktat och därför vill vi undersöka språkbruket i dessa 

annonser. Dessa frågor kommer vi att svara på: 

 

 Vilka språkmönster används för att sälja kosttillskott? 

 Vilken/vilka målgrupper riktas reklamen till och hur anpassar sig 

kosttillskottsannonserna efter den tilltänkta målgruppen? 

 Hur ser annonsernas retorik ut? 
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2. TEORI 
 

I denna del kommer vi att beskriva skillnaderna mellan journalistisk text och copytext, för att 

redogöra för hur kosttillskottsannonserna följer och bryter mot sina respektive diskursers regler. 

Först beskriver vi beståndsdelarna i journalistisk text och annonser samt jämför dessa delar 

då de valda annonsernas layout utformats att likna en journalistisk artikel. Därefter kommer de 

två analysmetoder som ska tillämpas på de fyra kosttillskottsannonserna redogöras för. 

 

2.1 Journalistiska element 
 

Reklam och journalistik är två diskurser som länge delat utrymme i samma medier. De rör sig 

båda i exempelvis dagspress och veckotidningar. Det gör det nödvändigt att skilja dem åt. Man 

skapar regler för hur diskurserna ska se ut (Korpus, 2008). Vi kommer att se närmare på brott 

mot dessa regler. Traditionellt ska en annons inte kunna misstas för en tidnings redaktionella 

innehåll, till exempel det journalistiska reportagets utformning med text och bild i spalt. Den 

ska enkelt kunna skiljas från nyhetsartiklar eller andra journalistiska yttringar, så som notiser 

och reportage. 

En journalistisk artikel består enligt Sundqvist (2006) av följande element:rubrik, ingress 

och brödtext. Rubriken ska vara spännande och locka till läsning. Innehållet ska vara aktivt. 

Rubriken bör även innehålla tillräckligt mycket information för att läsaren ska förstå vad 

artikeln handlar om. Det måste också vara sant, läsaren får inte luras men framför allt ska 

rubriken vara kort. I anslutning till rubriken kan det finnas nedryckare med syfte att rycka ned 

ögat till ingress och brödtext. Rubriken får hjälp av ingressen där det mest intressanta 

sammanfattas och lockar läsaren till att läsa vidare. Ingressen innehåller ofta svar på frågorna 

vad hände, när det hände, var, och vem eller vilka som var inblandade. Detta för oss vidare till 

brödtexten. Brödtexten bör svara på de föregående frågorna samt hur och varför i. De 

sistnämnda frågorna behöver ofta mer utrymme och besvaras därför inte i ingressen. Frågan 

varför är dock inte alltid möjligatt svara på. Reportern vet exempelvis inte varför ett brott 

begåtts. Brödtexten börjar precis som ingressen med det viktigaste eftersom läsaren snabbt 

tappar intresset om artikeln är ointressant. För att lätta upp texten brukar man även använda 

mellanrubriker. Dessa står i fet stil och inleder ett nytt stycke. Mellanrubriker förmedlar vad 

stycket kommer att handla om. Tillsammans med styckeindelning fungerar mellanrubriker som 

verktyg för en luftigare text. 

 

2.2 Annonskomponenter 
 

Korpus (2008) beskriver hur reklamen strävar efter skapandet av trovärdighet. Objektivitet 

uppstår genom att låta en utomstående röst tala positivt om produkten. På så sätt undviker 

reklamens röst tillfälligt att tala i egen sak. Den utomstående röstens positivitet blir ett argument 

för att produkten är köpvärd. Citat av denna typ är ett av elementen som ingår i en hel annons, 

ett yttrande. 

Enligt Korpus består en annons av följande komponenter, alternativt olika varianter av dessa 

komponenter:rubrik, copytext, huvudbild, payoff, logotyp och bildtext. Ibland kan någon 

komponent uteslutas. De ordnas i en layout och bildar tillsammans ett yttrande. Annonsens 
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visuella samt språkliga retorik påverkas av hur dessa element ordnas i förhållande till varandra. 

Rubriken tar ofta stor plats och brukar vara visuellt dominant. Annonser innehåller en eller flera 

rubriker som ofta är hierarkiskt ordnade. Med termen rubrik menar Korpus annonsens 

huvudrubrik. Likt en rubrik i en journalistisk text ska den locka till läsning av nästa element, 

d.v.s. copytexten. Copyn bygger vidare på det rubriken meddelat och förtydligar rubrikens 

budskap. Samspelet mellan rubrik och copytext har med tiden förändrats. Tidigare lade den 

tryckta annonsen större tyngd på copytexten eftersom den utgjorde det största elementet. Då 

längden på en copytext minskat med tiden har rubrikens position stärkts. Precis som samspelet 

mellan rubrik och copy finns det ett samspel mellan rubrik och huvudbild som innebär att båda 

komponenterna bidrar till yttrandets budskap. Komponenterna betyder något större tillsammans 

än vad de gör var och en för sig. Huvudbilden samt logotypen är de två vanligaste bildelementen 

i en layout. Korpus menar att bildelementen samsas med de verbala elementen i texten. Exempel 

på det hittar vi i förhållandet mellan payoff och logotyp. Logotypen är en nästintill obligatorisk 

del av en annons och står ofta tillsammans med ett kort ordmeddelande som kallas payoff. 

Payoff är även känt under termen tagline/slogan. Även bildtexten är en komponent där bild- 

och verbala element samsas om utrymmet. Bildtext sätts i regel nära en figur eller bild och 

innehåller vidare information om bildens betydelse i annonsen, alternativt förklarar bildtexten 

vad som händer i bilden. 

 

2.3 Advertorial reklam 
 

Nedan granskar vi en av fyra utvalda annonser för kosttillskott som utformats att likna en 

journalistisk artikel. Detta för att visa läsaren likheter och skillnader mellan den typ av reklam 

som kallas advertorials och journalistiska artiklar. Ordet advertorial kommer från engelskans 

editorial (ledare) och advertisement (annons) och kan även kallas för sponsrade artiklar. Vi 

kommer även beskriva hur annonsens komponenter används för att se ut som en traditionell 

journalistisk artikel, samt beskriver begreppet advertorial närmare. Diskurserna kring reklam 

och journalistik skiljs normalt åt; vi ska se närmare på vad som händer när de går in i varandra.  

Sponsrade artiklar har funnits i reklamvärlden sedan sent 1940-tal. För reklambyråer idag 

representerar denna metod ett nytt sätt att få ut en ny produkt till nya kunder. Advertorials finns 

i såväl TV och radio som dagspress och tidskrifter. Sponsrade artiklar skiljer sig från traditionell 

reklam eftersom de likt en kameleont smälter in i den mediemiljö de befinner sig i. Men målet 

är att sälja. Läsaren ska aldrig känna sig lurad, det är därför viktigt att dessa annonser tydligt 

markerar vem som är avsändaren. I radio kan en sponsrad artikel bestå av en intervju där det 

talas positivt och informativt om produkten. Samma teknik kan användas i dagspress och 

tidskrifter, som vi kommer att se nedan. Även online börjar det dyka upp mer och mer sponsrat 

material, eftersom banner advertising visat sig vara för ineffektivt. Banner advertising kan 

bestå av blinkande eller stilla reklamrutor placerade kring en webbsidas huvudinnehåll. På 

webben kan dessutom dessa sponsrade artiklar delas och kommenteras i bland annat sociala 

medier, och på så sätt få större spridning. 

 

Precis som content marketing berättar sponsrade artiklar om sin produkt på ett sätt som tilltalar 

läsaren. I content marketing kombineras reklam och redaktionellt innehåll. Denna typ av reklam 
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säljer sina produkter med en historia. Reklammakarna vill övertyga konsumenten på ett mer 

personligt sätt och bygga upp en långvarig relation med varumärket (Bergström 2014).  

Chad Pollitt citerar David Ogilvy, känd som reklamens fader i artikeln Advertorials in the 

age of Content Marketing and Promotion (2014): 

It has been found that the less an advertisement looks like an advertisement and the more it 

looks like an editorial, the more readers stop, look and read.  

 

2.4 Jämförelse mellan en artikel och en advertorial 
 

Nedan kommer vi kort jämföra och analysera den första av våra valda annonser. Analysen är 

endast en sidoprodukt av denna jämförelse. Syftet är att demonstrera för läsaren vilka roller 

textelement kan spela ur olika diskursers perspektiv. Ett och samma textelement kan få flera 

betydelser och benämningar beroende på vilken diskurs man ser på den ifrån.  

 

Ur MåBra, Nr 2, februari 2016 (se bilaga) har vi valt Medica Nords annons för kosttillskottet 

Nypozin. Överst i annonsen syns en rubrik i form av ett citat från intervjuobjektet: 

 

"Rörliga leder –det är livskvalitet!" 

 

Denna rubriks placering samt större typsnitt ger den en huvudrubriks utseende. Den ger en 

ledtråd till annonsens ämne. Dock uppfyller den inte Sundqvists krav för rubriker då den 

misslyckas i sin uppgift att hjälpa läsaren förstå kommande innehåll utan att behöva läsa vidare. 

Ur annonsperspektiv fungerar den däremot som huvudrubrik. Ur ett journalistiskt perspektiv 

bör den betraktas som underrubrik. 

"Rosa väljer Nypozin" är en kort mening med aktivt innehåll och kommer närmare 

definitionen av en rubrik. Alternativt kan den ses som en nedryckare, trots att den placerats 

ovan föregående rubrik. "Rosa väljer Nypozin" fyller kriterier för en bildtext eftersom typsnittet 

minskats, det står i annan färg än övrig text och det samspelar med annonsens huvudbild. Denna 

rubrik fungerar på samma sätt i båda diskurserna. Den lockar läsaren att läsa vidare. Efter dessa 

rubriker följer ett stycke copytext, även det innehållande citat. Ur journalistiskt perspektiv 

liknar stycket en ingress med sin placering, textens innehåll stämmer dock inte överens med 

kriterierna för en journalistisk ingress. Det vill säga, den svarar inte på frågorna vad hände, när 

hände det, var och vem eller vilka är inblandade. Resterande copy i denna del har fördelats i 

spalter och fått underrubriker. Annonsen består av ytterligare en del, som skiljs från 

artikellayouten med en inramning. Inramningen består av en horisontell linje. 

Man blandar säljande copy med citat från intervjuobjektet. Copyn berättar närmare om Rosa, 

51, och hennes aktiva livsstil. Kosttillskottet hjälper henne när kroppen säger ifrån. Copytexten 

försöker skapa trovärdighet med inslag av objektivitet genom att använda sig av ett 

intervjuobjekt. Reklamens röst undviker att tala i egen sak genom att citera Rosa. Hennes 

positiva kommentarer fungerar som argument för att Nypozin är köpvärt. Rosa förekommer 

även två gånger i bild, tillsammans med en kort bildtext. Det ser alltså ut som en journalistisk 

artikel brukar se ut när brödtexten utformats med mellanrubriker som inleder varje nytt stycke. 
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Annonsen innehåller dock ett verbalt element i högra hörnet som talar om att hela sidan är 

ett reklaminslag. På så sätt undviker annonsens upphovsmakare att yttrandet misstas för en 

artikel. 

 

2.5 Analysmetoder 
 

Här följer en kort sammanfattning av de två analysmetoder som uppsatsens teoridel bygger på, 

en mer utförlig förklaring finns i metodavsnittet. Med detta avsnitt vill vi visa varför dessa 

analysmetoder är relevanta att använda sig av i analysen av kosttillskottsannonserna. 

När en text och en bild/illustration står i relation till varandra talar man om en visuell 

(multimodal) text, t.ex. reklam, nyhetsartiklar eller broschyrer. Tillsammans skapar texten och 

bilden en version av världen som läsaren/betraktaren måste tolka. I den visuella textanalysen 

tittar man på tre faktorer: symbolisk interaktion, ideationell interaktion och komposition.  

I analysmetoden står fortfarande texten i fokus men även de visuella elementen ges 

uppmärksamhet. Läsare av multimodala texter skapar sig en eller flera betydelsepotentialer i 

läsningen (Björkvall 2012). 

Att analysera argumenten i en text är viktigt för att kunna skapa överblick av textens 

ideologiska budskap, denna metod kallas för en argumentationsanalys. En argumentativ text 

använder sig av retorik för att övertyga sina läsare, det är dess underliggande syfte. I vissa texter 

är budskapet tydligt, t.ex. annonser och i andra texter är budskapet mindre tydligt, t.ex. poesi. 

Retorik kallas också för läran om att övertyga andra. Grundbegreppen som används inom 

retoriken kallas logos, argument som talar till läsarens intellekt, ethos, argument som talar för 

författarens trovärdighet och pathos, känslomässiga argument. Argumentationsanalysen 

fokuserar främst på logosargument (Bergström & Boréus 2012 s. 92–93).  
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning kring advertorials och hur läsaren påverkas av 

texten. Detta för att ge grund till vidare forskning samt för att i diskussionskapitlet kunna 

reflektera över vårt resultat och undersökningen vi nämner nedan.  

I en undersökning från december 2015 ville de tre undersökningsförfattarna Attarana, 

Notarantonioa och Quigley studera hur konsumenter uppfattade trovärdigheten och 

försäljningsavsikten i tre reklammetoder:annonser, advertorials och sponsrade ledare. Syftet 

var att undersöka reklammetodernas effektivitet, om någon metod i högre grad inspirerade till 

att köpa produkten och om någon metod framstod som mer trovärdig än de andra.  

I undersökningen deltog trehundraelva andraårsstudenter vid ett universitet i New England, 

USA. Blanketterna delades slumpvist ut och varje deltagare tilldelades antingen en annons, en 

advertorial eller en sponsrad ledare från en hudvårdsprodukt i normal prisklass. Blanketternas 

fördelning var att 105 stycken innehöll en annons, 102 en advertorial och 104 en sponsrad 

ledare. Vad författarna fann var att deltagarna uppfattade ledaren som mest trovärdig. Detta tror 

författarna beror på att både annonsen och advertorialen innehöll textelement som avslöjade att 

textens syfte var att få läsarna att köpa en produkt.  

Deltagarna bedömde att dessa två reklammetoders försäljningssyfte var mycket starkare än 

i den sponsrade ledaren. Eftersom advertorialer enligt amerikansk lag måste innehålla 

textelement som klargör att de är reklam avslöjades alltså annonsens syfte för deltagarna i 

undersökningen. Däremot innehöll ledaren inte några sådana textelement vilket resulterade i att 

försäljningssyftet i denna text inte uppfattades som lika starkt. 

Undersökningen fann också att deltagarna var mer benägna att köpa ledarens produkt än 

produkterna som salufördes i advertorialen och annonsen. Undersökningen visade dock även 

att det ändå var mer troligt att deltagarna köpte produkten från advertorialen än från annonsen. 

Författarna menar att förtroendet för ledaren och advertorialen har sitt ursprung i dess 

redaktionella utseende; de hänvisar till tidigare forskning från Dix och Phau (2009) där 

konsumenter har funnits ha större förtroende för redaktionellt material. Men deltagarnas 

köpintresse och förtroende beror även på att både ledaren och advertorialen innehöll mer 

information än annonsen. De hänvisar till Jasper och Oulette (1994) som funnit att den mängd 

produktinformation som konsumenter fann trovärdig ledde till ett troligare köp. idare 

uppfattade undersökningens deltagare att försäljningsavsikterna i annonsen och advertorialen 

var tydliga.   

Undersökningen gav resultatet att ju tydligare försäljningsavsikt desto mindre intresserade 

blev deltagarna i läsningen av materialet (Attarana, Notarantonioa & Quigley 2015).  
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4. MATERIALBESKRIVNING 
 

I detta avsnitt kommer de fyra utvalda kosttillskottsannonsernas visuella och textuella innehåll 

redogöras för. Det som kommer beskrivas för läsaren är produkten, annonsernas utseende och 

annonsernas copytext. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en icke-värderande bild av 

annonserna i sin helhet, för att läsaren på så vis själv ska kunna se likheter och skillnader mellan 

de beskrivna annonserna och journalistiska artiklar. Annonserna finns även bifogade i slutet av 

uppsatsen (se bilaga 1–4).  

 

4.1 Annons 1: Nypozin från Medica Nord 
 

Nypozin är en serie kosttillskott som bidrar till att bibehålla hälsosamma och rörliga leder och 

annonsen publicerades i MåBra nr 2 2016. I det övre vänstra hörnet står annonsens huvudrubrik: 

”Rörliga leder– det är livskvalitet!”. Över rubriken finns en text i mörkorange som säger: ”Rosa 

väljer Nypozin”. I ingressen berättar Rosa Vornanen att livskvalitet för henne är att kunna röra 

på sig så mycket hon vill. Hon lever ett aktivt liv och vill fortsätta göra det. Bredvid ingressen, 

till höger, finns en närbild på en leende Rosa. Bildtexten är ett citat från Rosa där hon berättar 

att hon valde Nypozin eftersom hon vet att nypon hjälper till att bibehålla hälsosamma och 

rörliga leder. 

Copytexten inleds med en presentation av Rosa, en 51-årig kvinna som bor i 

Jönköpingstrakten. Hon arbetar som fritidspedagog och leder vattenjympapass och qigongpass. 

Dagarna är långa, passen hårda och hon kan känna sig sliten efter dem. Hon är inte 20 år längre 

och hon känner av det. Under mellanrubriken ”Rörlig och smidig” berättar Rosa att hon tränar 

för att behålla sin smidighet och för att vara i form. Hon vill dessutom bibehålla sina leders 

hälsa. Annonsen berättar att det var en av hennes gympande kunder som tipsade henne om 

Nypozin som hjälper till att bibehålla hälsosamma leder. I ett citat berättar Rosa: ”Att Nypozin 

även innehåller Ester-C och kondroitin var viktigt. –Jag får mer för pengarna helt enkelt!”. Det 

framgår dock inte vad Rosa jämför med när hon säger att hon får mer för pengarna. 

Under mellanrubriken ”Skonsamt för magen” berättar copytexten om C-vitaminernas 

betydelse för att bilda kollagen som i sin tur bidrar till en normal broskfunktion. Nypozin 

innehåller C-vitaminet Ester-C som är syraneutralt och som därför är skonsamt för magen; Rosa 

inflikar att hennes känsliga mage inte har några problem med att ta Nypozin. Under 

mellanrubriken ”Aldrig utan Nypozin” berättar Rosa att kosttillskottet är en del av hennes 

dagliga rutin: ” Jag vill aldrig vara utan dem, om tabletterna någon gång tar slut säger kroppen 

ifrån.”  

Texten som följer mellanrubriken ”Svalkar och lindrar” berättar om Rosas upptäckt av 

Nypozin Joint Cream. Krämen använder hon på sina knän då den kyler och lindar smärta. Rosa 

säger att krämen gör henne gott, hon har provat många olika sorter tidigare men Nypozin är det 

som fungerar bäst. 

Bredvid närbilden på Rosas ansikte, till höger, finns en helkroppsbild på henne där hon leder 

ett vattengympapass. På bilden är Rosa fryst i rörelse, hennes vänstra arm är svängd bakåt och 

höger arm är riktad framför kroppen. Hon har tagit ett steg utåt med vänster ben och lutar sig 

framåt åt höger. I bildens undre vänstra hörn står namnet på bildens fotograf Tommy Hvitfeldt. 

I det övre högra hörnet står ordet ”Annons”. 
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Den undre delen av annonsen består av en orange textruta som redogör för Nypozins 

ingredienser och välgörande effekter. Rubriken i textrutan lyder ”Så mycket mer än bara 

nypon.” Ingressen berättar att Nypozin består av noga utvalda ämnen. Under ingressen finns en 

lista med de utvalda ämnena nypon, Ester-C och Bioperine. Under innehållslistan finns en liten 

svart text som säger att Nypozin Joint Cream är en registrerad och kontrollerad medicinteknisk 

produkt med kylande effekter. Bredvid innehållslistan har en bild på Nypozins olika produkter 

placerats; en tub, en pulverpåse och en burk står bredvid varandra. Över bilden finns en stämpel 

från Reumatikerförbundet som ger produkten sitt godkännande, även texten ”Lätt att öppna” 

finns med. Vid sidan av bilden står texten ”Kosttillskott ersätter inte en varierad kost. Viktigt 

med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.” i mycket liten textstorlek. 

Under textrutan finns ett svart fält som sträcker sig längs annonsens underkant. I vänster kant 

står det att Nypozin finns att köpa i hälsobutiker med utbildad personal. Telefonnumret till 

Medica Nords konsumentkontakt och hemsida står under denna text. I det svarta fältets högre 

del står Nypozins slogan ”Mer för dina leder.”.  

 

4.2 Annons 2: L-Argiplex från Medica Nord 
 

L-Argiplex är ett kosttillskott som bidrar till ökad energi och ökad lust. Annonsen publicerades 

i MåBra nr 12 2015. Överst i annonsen står rubriken ” – Så fick jag energin och lusten tillbaka”. 

Bredvid rubriken, till vänster står den handskrivna texten ”Kerstin berättar”; läsaren förstår då 

att det är Kerstin som yttrar rubrikens ord. Under ”Kerstin berättar” finns en bild på en blond 

medelålders kvinna som ler mot läsaren, och vi förstår att detta är Kerstin. En rosa textbubbla 

överlappar bilden på Kerstin. I textbubblan berättas det kort om Kerstin och hur hon vill att 

energin ska räcka både till jobbet och till hennes kärleksliv. Hemligheten för att orka med är L-

Argiplex. 

Under bilden på Kerstin finns en bildtext där en berättarröst frågar sig hur Kerstin orkar med 

en 80 timmars arbetsvecka och ett förhållande på samma gång. Kerstin svarar med ett skratt att 

hon har en hemlighet. Hemligheten ger henne mer energi och en sexuell nytändning. 

Den två kolumner långa copytexten står till höger om den rosa textbubblan och bilden på 

Kerstin. Textförfattaren inleder texten, utan ingress, med sitt intryck av Kerstin. Intrycket är att 

Kerstin är en livsglad, energifull, ungdomlig och sexig kvinna. Kerstin berättar för 

textförfattaren att hon är en hårt arbetande affärskvinna i restaurangbranschen, det är naturligt 

för henne att vara så aktiv. Under mellanrubriken ”Kraftfull hemlighet” avslöjar textförfattaren 

vad Kerstins hemlighet är:kosttillskottet L-Argiplex. Kerstin berättar att hon blev tipsad av en 

vän att prova L-Argiplex för två år sedan efter att ha känt sig sliten en period. Under 

mellanrubriken ”Hormonbalansen viktig” berättar textförfattaren om kosttillskottets 

ingredienser och deras positiva verkan. L-Argiplex innehåller flera vitaminer som bidrar till 

bl.a. minskad trötthet, reglerandet av hormonaktivitet, immunförsvarets normala funktion och 

slemhinnornas normala funktion. Under mellanrubriken ”Nytändning i sexlivet” berättar 

Kerstin om hur pigg och hälsosam hon känner sig nu till skillnad från två år sedan. Hon njuter 

mer av sex och med ökad energi har även lusten växt. Med åldern blir slemhinnorna i underlivet 

torrare men med en daglig dos av L-Argiplex fungerar de normalt, säger Kerstin. 
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En textruta täcker bottnen av annonsen, rutan innehåller en rubrik: ”L-Argiplex använd av 

kvinnor i över 10 år!”. Under rubriken finns en copytext som berättar vad L-Argiplex är för 

något och vem kosttillskottet är skapat för. Texten nämner kosttillskottets ingredienser samt 

återger i citattecken vad användarna av preparatet tycker: ”ʼEnergi och extra marginaler i 

vardagen leder till ökad lust och njutning´ är en vanlig återkoppling från nöjda användareʼ” . I 

textrutan finns även en lista med ingredienser och deras positiva effekter. Under listan går ett 

rött band genom textrutan; i bandet med liten vit text står koncernnamnet Medica Nord och 

telefonnumret och hemsidan www-largiplex.se. Till höger på det röda bandet står 

kosttillskottets slogan ”Sex är hälsa.” i kursiv stil. Bredvid denna slogan, placerade över det 

röda bandet, är två bilder på L-Argiplex-askar. Det är två sorter av L-Argiplex med olika 

ingredienser och innehåller olika många tabletter. Under det röda bandet finns en liten svart text 

om på vilka apotek och hälsobutiker L-Argiplex finns att köpa. Överst i annonsen, i vänster 

hörna, finns en rosa textruta med orden ”Tema Lust” och i höger hörna står texten ”ANNONS”.  

 

4.3 Annons 3: Clear Brain från New Nordic 
 

Clear Brain är ett kosttillskott som bidrar till en bättre kognitiv funktion. Annonsen publicerades 

i Året Runt nr 4 2016. I centrum av annonsen står rubriken: ”Här är tabletten som ger mikro-

näringsämnen till hjärnans viktiga funktioner.” Rubriken i röd text har placerats i mitten av 

annonsen under två bilder som överlappar varandra. Den undre bilden föreställer en människa 

framför en mörk bakgrund. Människans genomskinliga hjärna är i fokus på bilden då läsaren 

bevittnar vad som ska symbolisera en aktiv hjärnfunktion. Olika hjärncentra lyser starkt och 

kopplas samman med ljusa trådar. Bredvid hjärnbilden, till höger, har en bild på en ask med 

Clear Brain lagts. Asken är gulfläckig och har New Nordics logotyp i toppen. Under logotypen 

står kosttillskottets namn och nedanför det står information om tillskottet som dess funktion, 

ingredienser och hur många tabletter asken innehåller. En delad valnöt ligger vid askens botten. 

Nöten ligger kvar i ena halvan av sitt skal, den andra tomma halvan ligger snett bakom. På 

hjärnbilden finns två texter; den ena är placerad i annonsens övre vänstra hörn och har vit text 

som säger ”Hjärnan i fokus”. Den andra texten säger ”Annons” i en mycket mindre vit, tunn 

text. 

Annonsens ingress beskriver känslan av att tappa kontrollen över minnet i stressiga 

situationer. Copytexten fortsätter ingressens tankebana och förklarar att detta är ett ofarligt 

åldersrelaterat fenomen. Den fortsätter att förklara att tusentals svenskar upplever detta och att 

många söker hjälp för att bevara hjärnans normala funktion. I Norge och Danmark har 

kosttillskottet blivit mycket populärt och nu kommer äntligen Clear Brain till Sverige. Under 

mellanrubriken ”Banbrytande” berättar copytexten hur New Nordic skapat en tablett som 

innehåller ingredienser som bidrar till normal kognitiv funktion. Under mellanrubriken 

”Kognitiv funktion” finns en bild på två hjärnor, den vänstra hjärnan är röd och grön, den högra 

är blå och grön. Copytexten förklarar att man med hjälp av hjärnscanningar kan se hur 

hjärnaktiviteten ser ut; en hjärna med röda hjärnvågor visar normal hjärnaktivitet och blå 

hjärnvågor visar inaktiva hjärnvågor. Denna mellanrubrik förklarar att kognitiva funktioner 

syftar till hjärnans minnes- och koncentrationsförmåga, den påpekar också att minne och 

uppmärksamhet ingår i denna funktion. Under mellanrubriken ”Valnöt” berättar copytexten om 
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specifika ingredienser i Clear Brain. Ingredienserna bidrar till minskad trötthet och utmattning, 

normala psykologiska funktioner, prestationsförmåga och en normal kognitiv funktion. 

Under den tre kolumner långa copytexten finns två mindre svarta texter med information om 

var Clear Brain säljs och var man kan få mer information om tillskottet. 

På annonsens högra långsida finns en gul textruta där en intervju med en kvinna som heter 

Ruth finns. En bild på en äldre dam, som förmodas vara Ruth finns med i textrutan, i bildens 

övrehögra hörn står en mycket liten text som säger ”Modellfoto”. Under bilden på Ruth står 

rubriken i rött: ”Jag kände mig vimsig!” Under rubriken finns en ingress där en berättarröst 

berättar om Ruth och hennes egenskaper och sedan finns Ruths röst som förklarar hur livet såg 

ut innan hon började använda Clear Brain. I copytexten fortsätter Ruth, med sin egen röst, 

berätta om hur irriterande hennes plötsliga glömska var och hur nöjd hon är nu när hon tar två 

tabletter om dagen. Under mellanrubriken ”Aktiv och klar i huvudet” talar berättarrösten om 

hur viktigt det är för Ruth att vara klar i huvudet för att njuta av livets tillvaro med barn och 

barnbarn. Ruth tillägger själv att hon vill ta hand om huset och trädgården och behålla sitt 

umgänge. Hon vill klara av vardagsstressen utan att bli förvirrad. Intervjun avslutas med Ruths 

ord om vikten av att vara aktiv och engagerad. 

 

4.4 Annons 4: Active Liver från New Nordic 
 

Active Liver är ett kosttillskott som ska bidra till en bättre fungerande leverfunktion. Publicerad 

i Hemmets nr 7 2016 med en stor rubrik i gul text frågar annonsen: ”För mycket av det goda?” 

Rubriken har placerats över en bild föreställande en överviktig mans mage. Mannen står i profil 

med sin hand vilande på en rund mage och bilden är beskuren på så vis att magen är i fokus. 

Skärningen på bilden gör så att läsaren inte ser mannens ansikte, däremot ser man att han bär 

en vigselring. Över den gula rubriken har annonsens ingress placerats i nivå med mannens mage 

och hand. I textelementet som utformats att likna en ingress förklarar texten att 

”Fettansamlingar sker inte bara på mage, lår och rumpa utan även kring organen.”  

Annonsens copytext består av två kolumner i det undre vänstra hörnet, de tar upp en 

fjärdedel av annonsens utrymme. I copytexten förklaras det hur viktig levern är för kroppens 

hälsa och att alkoholkonsumtion eller övervikt riskerar att överbelasta levern. I texten efter 

mellanrubriken ”För mycket av det goda?” beskriver copytexten hur valet av livsstil påverkar 

leverns funktion. Ibland behöver man ställa om livsstilen för att lätta på belastningen av lever 

och gallfunktion. Active Liver hjälper omställningen eftersom det innehållet ingredienser som 

bidrar till att ställa om levern till en normal funktion. Under mellanrubriken ”En tablett om 

dagen” beskrivs Active Livers ingredienser och dess goda funktioner för kroppen. Copytexten 

avslutas med rådet att ta en tablett om dagen för att ge kroppen en daglig vitamindos.  

Bredvid copytextens andra kolumn finns en gul textruta med svart text. Det är en punktlista 

över fem fördelar med Active Liver. De tre första punkterna handlar om kosttillskottets 

ingredienser och dess positiva verkan, den fjärde att man endast behöver ta en tablett om dagen 

och slutligen den femte som är att kosttillskottet är svensktillverkat samt utvecklat i Sverige. 

Under den gula textrutan finns två mindre texter med information om var Active Liver säljs och 

var man kan få mer information om tillskottet.  

I högerkant finns en röd textruta som sträcker sig från topp till botten av annonsen. Överst 

finns en bild på en äldre dam. I textrutan, under bilden, står rubriken ”Kirsten var uppmärksam 
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på tecknen:”. Denna textruta är en intervju med Kirsten som berättar hur livet såg ut innan och 

efter hon började ta kosttillskottet. Hon är väldigt nöjd och lovordar kosttillskottet med dessa 

ord: ”Örttabletten i den ljusgröna asken från New Nordic kan verkligen rekommenderas.” 

Under hennes rekommendation finns en bild på den ljusgröna asken.  

   I det vänstra övre hörnet finns två textelement som står var för sig. Överst står ordet 

”ANNONS” i svart, fet och understruken text. Under denna text finns en röd textruta med vit 

text som säger ”Fett i fokus”. 
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5. METOD 
 

I detta avsnitt beskriver vi de analysmetoder vi har applicerat på de fyra utvalda annonserna. 

Först beskrivs den visuella textanalysen och dess tre huvudfaktorer, därefter beskriver vi 

argumentationsanalysen och pro et contra-metoden. Ett kort stycke metodkritik finns efter varje 

metodbeskrivning.  

 

5.1 Visuell textanalys 
 

Björkvall (2012) definierar en visuell text på följande sätt: när en text och en bild/illustration 

står i relation till varandra talar man om en visuell text, t.ex. reklam, nyhetsartiklar eller 

broschyrer. Tillsammans skapar texten och bilden en version av världen som 

läsaren/betraktaren måste tolka. I den visuella textanalysen tittar läsaren/betraktaren på dessa 

faktorer: 

 

· Interaktionen mellan de avbildade på bilden/illustrationen, samt interaktionen mellan de 

avbildade och läsaren/betraktaren. 

· Textens och bildens komposition. 

· Det som står i texten och det som sker på bilden/illustrationen. 

 

I analysmetoden står fortfarande texten i fokus men även de visuella elementen ges 

uppmärksamhet. Läsare av multimodala texter skapar sig en eller flera betydelsepotentialer i 

läsningen. Genom placeringen av ett prisförslag på ett reklamblad förstår läsaren att det är de 

röda äpplena som kostar 15 kr/kg och inte de gröna. Här har läsaren tolkat texten och bildens 

komposition. På en annons för Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm står tävlingens 

logotyp på en bild av Globen och läsaren av annonsen förstår då att tävlingen kommer hållas i 

arenan Ericsson Globe i Stockholm. Här tolkar läsaren symboliken i bilden. 

Den visuella textanalysen kan ha flera infallsvinklar i tolkningen av en visuell text: 

 

5.1.1 Symbolisk interaktion 
 

När man undersöker maktförhållandet mellan läsaren och den avbildade tittar man på den 

symboliska interaktionen mellan dem. Interaktionen i den visuella texten kan se olika ut 

beroende på bildens perspektiv.   

 Ovanifrån-perspektiv: I detta perspektiv ser läsaren ned på den avbildade. 

 Öga-mot-öga-perspektiv: Här avbildas läsaren som jämlik med den avbildade. 

 Underifrån-perspektiv: Här hamnar läsaren i underläge jämfört med den avbildade. 

 Framifrån-perspektiv: Betraktaren möter här den avbildades blick. Är ett inkluderande 

perspektiv.  

 Bakifrån-perspektiv: Den avbildade står med ryggen mot betraktaren. Är ett 

exkluderande perspektiv.  

 Sidoperspektiv: Den avbildade står med sidan mot betraktaren eller är till viss del dold. 

Är ett exkluderande perspektiv dock inte lika starkt som bakifrån-perspektivet.  
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Ett ytterligare verktyg för att analysera maktförhållandena i visuella texter är undersökningen 

av bildens distans. Här tittar man på de avbildades sociala relationer med varandra och till 

betraktaren. Bildens skärning skildrar distansen och kan verka mer eller mindre inkluderande. 

 Personlig distans: Bilden är skuren så att den avbildades huvud och axlar syns. Bilden 

kan även skäras hårdare så att enbart delar av ansiktet syns. Världen utanför bilden syns 

inte, vi har enbart en personlig koppling till den avbildade 

 Social distans: Den avbildade visas i helkroppsbild eller har skurits vid knähöjd eller 

midja. Här skildras den avbildade i en social relation men utan någon personlig relation 

till läsaren. 

 Distanserade bilder: Den avbildade visas i helfigur men upptar mindre än halva 

bildytan. Den avbildade presenteras här som en obekant.   

 

Ett tredje verktyg att analysera den symboliska interaktionen i en visuell text är språk och 

bildhandlingar. 

 Påstående: Författaren förmedlar information till läsaren 

 Fråga: Författaren kan också kräva information av läsaren 

 Erbjudande: Författaren erbjuder föremål eller tjänster. 

 Uppmaning: Författaren efterfrågar ett föremål eller en tjänst, kan vara konkreta och 

abstrakta krav. 

 Varning: Författaren varnar läsaren 

 Problematisering: Författaren uppmanar att byta perspektiv 

 

I analysen av språk- och bildhandlingar svarar man på de eventuella reaktioner som läsarna kan 

få när de tittar på den visuella texten. Här utsätter (aktiva) eller utsätts (passiva) människor 

(deltagare) för händelser (processer). 

 

5.1.2 Ideationell interaktion 
 

Den ideationella interaktionen handlar om den version av världen som den visuella texten bildar. 

En visuell text försöker säga något om verkligheten utanför text och bild. I den visuella texten 

talar man om deltagare och processer. Deltagaren/deltagarna är de avbildade, de utsätter och 

utsätts för handlingar/processer. Vi föreställer oss en bild där en soldat hotar en civilperson. I 

bilden får soldaten rollen som den aktiva deltagaren, den civile blir den passiva deltagaren och 

själva hotandet är processen i bilden. Geväret som hålls mot den passiva deltagaren är vektorn; 

gevärets riktning fungerar som en pil och berättar vem det är som blir utsatt för processen. 

Vektorn talar alltså om att civilpersonen är målet för processen.   

Genom att analysera den ideationella interaktionen kan man säga något om ideologi och 

ställningstagande. Betraktaren interagerar med bilden i sin tolkning. Deltagarna ges symboliska 

attribut som skapar en reaktion hos betraktaren. Den hotade civilpersonen kanske bär en 

davidsstjärna, detta attribut skapar genast en känsla hos betraktaren. På en annan bild ses en 

skidåkare glida in i mål med en norsk flagga i hand, detta attribut gör att läsaren förstår att 

skidåkaren är från Norge. 

Läsarens intertextuella och interdiskursiva process måste även tas i beaktande i analysen; en 

människa läser, tolkar och jämför allt utifrån det hen tidigare läst, medvetet som omedvetet. 
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Den intertextuella processen innebär att läsaren skapar en betydelse då hen sätter den lästa 

texten i relation till något hen tidigare läst, medan den interdiskursiva processen sätter texten i 

relation till andra genrer som t.ex. TV, valfilmer, musik. 

 

 

5.1.3 Den visuella textens komposition 
 

Beroende på textens eller bildens position kan den visuella texten få olika betydelsepotentialer. 

Här tolkar man designvalet efter hur bilden är placerad i texten. Om texten är placerad högt i 

en bild brukar texten få innebörden ”idealiserat” eller ”generellt”, om texten är placerad i nedre 

delen av bilden får texten betydelsen ”jordnära” och ”reellt”. Text i högerkant anger ”ny” 

information och i vänsterkant anges ”given” och ”känd” information. Denna analysmetod kallas 

Informationsvärdeanalys eftersom informationsvärdet skiftar beroende på var texten befinner 

sig.  

Björkvall använder Kress och van Leeuwens informationsvärdesmodell i den visuella 

textanalysen för att analysera vilka betydelser de visuella och textuella elementen i den visuella 

texten har. Beroende på elementets placering kan det få olika betydelser enligt Kress och van 

Leeuwens modell (O’Neill 2008): 

 

(O’Neill 2008) 

 

I centrum (centre) av den visuella texten finns texten/bilden som har den mest centrala 

informationen, det som ögat uppfattar först. Information som placeras högt har ett 

informationsvärde som är idealt (ideal), information som placerad lågt är reell (real). Till 

vänster placeras information som är given, till höger placeras ny information. I periferin 

(margin) placeras element vars information kan kopplas till informationen i centrum. I analysen 

delar man upp den visuella texten efter informationsvärdesmodellen för att se vilket värde 

placeringen ger informationen.  

En visuell text önskar att skapa avgränsning och samband gällande sina texter; placeringen 

av en textruta är avgörande för att läsaren ska förstå att priset på röda äpplen inte gäller de 

gröna. Visuell framskjutenhet handlar om vad i texten som presenteras som viktigast och därför 

är synligare än andra textelement.  
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För att skapa avgränsning och samband används dessa tekniker: 

 Inramning: Linjer används för att visa ett en text står separat från andra texter eller 

bilder. 

 Överlappning: En bild eller text ligger ovanför en annan för att skapa samband med 

varandra. 

 Avstånd: Avgör sambandet mellan text och bild, om de hör ihop eller inte. Ett kort 

avstånd visar att de hör ihop, ett långt avstånd visar att de inte hör ihop.  

 Visuellt rim: Färg, form och teckensnitt matchar. 

 Kontrast: Färg, form och teckensnitt matchar inte. 

 

 

5.1.4 Metodkritik 
 

Den som utför en visuell textanalys måste vara medveten om att de betydelsepotentialer hen 

hittar är hens egna. Egna förutsättningar och historia har inflytande på analysmetodens resultat. 

Två personer kan bilda sig olika uppfattningar om samma material; betydelsepotentialer kan 

alltså se olika ut från en läsare till en annan.  

Bild och språk är två vitt skilda medier och det går att ifrågasätta om bilder har en grammatik 

då de främst ger en avbild hur världen ser ut medan texten berättar hur världen ser ut. 

Denna metod kan inte heller appliceras på visuella texter där argumentationer utförs på bild 

och inte genom texten. Den fungerar bättre på texter där argumentationer sker i både text och 

bild. 

 

 

5.2 Argumentationsanalys  
 

Att analysera argumenten i en text är viktigt för att kunna skapa överblick över textens 

ideologiska budskap. En argumentativ text använder sig av retorik för att övertyga sina läsare, 

det är dess underliggande syfte. I vissa texter är budskapet tydligare, i andra är det mindre 

tydligt. 

Retoriken kallas också för läran om att övertyga andra, grundbegreppen som används kallas 

logos: argument som talar till läsarens intellekt, ethos: argument som talar för författarens 

trovärdighet och pathos: känslomässiga argument. Argumentationsanalysen fokuserar främst 

på logos. 

Argumentationsanalysen har tre syften enligt Bergström och Boréus (2012): 

 Det deskriptiva syftet: att hitta och beskriva argumenten i texten. 

 Det normmötandesyftet: att se om den argumenterande texten lever upp till normer av 

saklighet och rationalitet. 

 Det undersökande syftet: att undersöka om argumenten stärker eller underminerar 

textens ståndpunkt.  

 

Bergström och Boréus nämner två sätt som argumentationsanalysen kan struktureras på. Pro et 

contra-metoden och Toulmins modell är båda skapade för att ge möjlighet att strukturera 

argumenten, men de ser olika ut då pro et contra ställer argumenten i en lista, medan Toulmins 
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metod ställer dem i ett schema. I denna uppsats kommer vi använda oss utav pro et contra-

metoden, den vanligaste och mest välkända av metoder inom argumentationsanalysen.  

 

5.2.1 Pro et contra-metoden 

 

Pro et contra-metoden undersöker den argumentativa textens beviskraft, för att i ett deskriptivt 

syfte hitta påståenden och teser och därefter jämföra dem med varandra. Påståendet är idén 

författaren vill förmedla och språket/satsen avgör hur påståendet förmedlas. Ett påstående kan 

se olika ut beroende på satsens formulering. Författaren argumenterar för eller emot tesen. 

Tesen är inte ett fungerande element i sig utan behöver argument som talar för den. Det finns 

tre sorters teser; normativa förmedlar en värdering, preskriptiva uppmanar till handling och de 

faktuella är ickevärderande. 

En argumentativ text innehåller en tes samt ett eller flera argument. Argumentets syfte är att 

stödja påståendet (pro-argument) eller undergräva det (contra-argument). I pro et contra- listan 

betecknas pro-argumenten P och contra-argument C. Argument som berör tesen kallas 

argument av första ordningen. I en argumenterande text finns även argument som inte direkt 

stödjer tesen utan snarare stödjer/motsäger ett argument; de kallas argument av andra 

ordningen, likväl kan det finnas argument som stödjer/motsäger andra ordningens argument 

och blir då kallade argument av tredje ordningen osv. Första ordningens argument benämns 

P1, P2 och P3 samt C1, C2 och C3 osv. i pro et contra-listan. Andra ordningens argument 

benämns med ett P eller C beroende av dess vinkel samt ett nummer före argumentet av första 

ordningen. Argumentens ordning i pro et contra-listan anger inte vilka av argumenten som är 

viktigast.  

Pro et contra-metoden listar påståendena i texten i jakt på tesen, därefter börjar tolkningen 

av satserna. Ibland krävs det att meningar måste dekonstrueras och på så sätt kanske uttrycka 

flera påståenden för att tolkas för sig. Även de outtalade premisserna i texten identifieras. 

Premissen fungerar som länken mellan påståendet och argumentet, de är läsarens 

generaliseringar och intuitiva tankar (Bergström och Boréus 2012). 

 

5.2.2 Metodkritik 

 

Argumentationsanalysen fokuserar på logosargument och bortser från ethos och pathos. 

Problemet blir då att analysmetoden endast ger svar på hur texten försöker övertyga läsaren 

men inte varför läsaren låter sig påverkas. Ett annat problem som kan uppstå i en 

argumentationsanalys är i den deskriptiva delen; det kan upplevas av den som utför analysen 

att hen själv skapar argument i texten genom att tolka den.  
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6. ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras de fyra kosttillskottsannonserna, först med en visuell textanalys och 

sedan med en argumentationsanalys. 

 

6.1.1 Visuell textanalys av Nypozin från Medica Nord 
 

Nedan beskrivs symbolisk interaktion, ideationella interaktioner samt komposition som vi 

funnit i annonsen för kosttillskottet Nypozin. I annonsen har vi identifierat tre bilder att 

analysera. 

 

Bild 1: Är en närbild föreställande intervjuobjektet Rosa Vornanen som ler mot kameran.  

Bild 2: Är en helkroppsbild av Rosa som leder ett vattenjympapass.  

Bild 3: Visar Nypozins produktutbud: en tub, en pulverpåse samt en ask med tabletter. 

 

Det första vi kommer att undersöka är annonsens symboliska interaktion och maktförhållande 

mellan läsaren och den avbildade. I annonsen Nypozins fall kommer vi titta på hur bilderna av 

Rosa används för att väcka köpintresse hos läsaren. 

Bild 1 är placerad centralt i annonsen och är en närbild på Rosa där hon leende ser in i 

kameran och möter således även betraktarens blick. Hennes ansikte är vänt mot läsaren i vad 

som kallas ett inkluderande framifrån-perspektiv, Björkvall (2012) menar att detta perspektiv 

har ett symboliskt värde där betraktaren uppfattar den avbildade som en medlem av sin sociala 

grupp. Rosa framställs i Bild 1 som någon tillhörande läsarens bekantskap. 

Bild 1 har ytterligare ett kameraperspektiv värt att notera: öga-mot-öga-perspektivet då Rosa 

möter betraktarens blick. Detta perspektiv visar att den avbildade och läsaren har ett jämlikt 

maktförhållande. Rosa framställs i dessa två perspektiv som en jämlike och vän, inte som en 

familjemedlem men inte heller som en chef. Bildtexten under Bild 1 fungerar som en 

pratbubbla, det som sägs i texten är även det som sägs på bilden.  

På Bild 2 placeras läsaren i ett underifrån-perspektiv. Rosa är avbildad i en helkroppsbild, 

stående vid en poolkant där kameravinkeln riktas upp mot henne. Helfigursavbildningen skapar 

en social distans mellan läsaren och den avbildade, Rosa framställs som en bekantskap men 

utan någon personlig relation till läsaren. På bilden leder hon ett vattengymnastikpass vilket i 

verkligheten inte tillåter någon nära relation mellan instruktören och deltagaren då instruktören 

är den med makten att säga åt vad de andra ska göra. Rosa har makten över de frivilliga 

deltagarna i poolen  ̶  alla är överens om maktförhållandet eftersom deltagarna själva valt att 

närvara och tillåter sig att instrueras av Rosa. Kameravinkeln skulle även kunna antyda att 

betraktaren av bilden också befinner sig i vattnet, liksom de övriga deltagarna. Därför blir 

läsaren på så vis också överens om maktförhållandet på bilden. 

Man behöver tolka vad bilden bjuder in läsaren till för att kunna förstå bildens språk- och 

bildhandlingar. Bild 2 är en blick in i Rosas aktiva liv där hon klarar av att vara så aktiv som 

hon vill vara. Författaren svarar på läsarens fråga: ”Hur aktiv är Rosa med hjälp av Nypozin?”; 

svaret finns i bilden. Bildhandlingen är i sig ett påstående; författaren informerar att så här aktiv 

kan Rosa vara eftersom hon äter kosttillskottet Nypozin. 

Bild 3 föreställer inte någon människa och därför finns heller inte något maktförhållande 

mellan produkterna på bilden och betraktaren. Nämnvärt är att produktnamnet syns tydligt på 
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alla tre varor. Det sker två språk- och bildhandlingar på bilden: ett påstående där annonsen 

presenterar Nypozins utbud samt ett erbjudande där författaren föreslår produkterna för läsaren. 

Den ideationella interaktionen säger något om den visuella textens ideologi och 

ställningstagande. På Bild 1 är Rosa en ensam deltagare, hon möter betraktarens blick. 

Betraktaren känner då ett band av förtrolighet till Rosa. Rosa framställs som en vän, mitt i ett 

samtal. Rosa berättar i texten om Nypozin och hur bra det fungerar för henne. Bild 1 är ett 

bildbevis på att samtalet äger rum; samtalet om Nypozin sker just nu. Hennes leende fungerar 

som en symbolisk process. Leendet välkomnar betraktaren att närma sig henne och hennes 

personliga sfär. 

På Bild 2 är Rosa den aktiva deltagaren, då det är hon som utför processen i bilden. Processen 

i detta fall är ”att leda ett vattengymnastikpass”. Hennes kropps riktning och rörelser fungerar 

som vektorn då vektorn alltid riktas mot den/dem som utsätts för processen, målet är deltagarna 

i poolen. De blir utsatta för den process Rosa utför och är därför också de passiva deltagarna. 

Vi hittar även två symboliska attribut i Bild 2; Rosas träningskläder syftar till att visa att Rosa 

är aktiv, det andra symboliska attributet är deltagarnas badkläder som visar att de hör hemma i 

miljön de befinner sig i  ̶  en simhall. 

Den tredje faktorn inom den visuella textanalysen undersöker betydelsepotentialerna i den 

visuella texten. Annonsen är uppdelad i fyra spalter. Bild 1 finns i den andra spalten, Bild 2 

täcker nästan en fjärdedel av annonsens utrymme och är placerad i den tredje och fjärde spalten. 

Bild 3 är avgränsad från intervjudelen om Rosa i en textruta med en banner vid annonsens 

botten. Det som binder ihop Bild 3 med intervjun är det gemensamma ämnet Nypozin. 

Avgränsningen mellan intervjudelen och textrutan sker med hjälp av en röd linje som sträcker 

sig från vänster till höger kant. Linjen har samma färg som mellanrubrikerna i intervjudelen 

och textelementet ”Rosa väljer Nypozin”. Detta kallas för visuellt rim och finns till för att skapa 

samband mellan intervjun och textrutan i bottnen. Den röda linjens funktion är att visa att de 

två texterna står separat från varandra och ska läsas som så. Ett färgskifte från en vit bakgrund 

till en orange sker också i textrutan och är en ytterligare detalj som separerar texterna från 

varandra. Färgskillnaden mellan textrutan och intervjudelen är en visuell framskjutenhet som 

visar på att informationen här är mycket viktig. 

När man jämför annonsen med Kress och van Leeuwens informationsvärdesmodell (se figur 

1) med Bild 2:s placering och storlek kan man se att Rosa framställs som ett ideal för 

medelålders till äldre kvinnor. Informationsvärdet i textrutan i botten är reellt enligt modellen: 

  

Nypon (Rosa canina L.) hjälper till att bibehålla hälsosamma och rörliga leder. Nypozin 

innehåller 300 mg nyponextrakt per tablett. 

 

Denna information är faktabaserad och därför verklig. Stämpeln från Reumatikerförbundet på 

höger sida får däremot värdet av ny information. Texten ”Lätt att öppna” syftar i detta fall inte 

till att produkterna tidigare varit svåra att öppna utan snarare att de nu har blivit speciellt 

anpassade efter reumatikers behov. 

Advertorialens rubrik, ingress och fyra spalter långa copytext är placerade i den övre vänstra 

delen av annonsen vilket ger texterna en given innebörd. De två spalterna som sträcker sig över 

på höger sida hör fortfarande till copytexten och räknas därför också in i det givna 

informationsvärdet. Exempel ges i texten på varför Nypozin är bra för kroppen: ”C-vitamin gör 
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att kroppen kan bilda kollagen som bidrar till en normal broskfunktion.” Annonsen vill att 

informationen i copytexten ska uppfattas som självklar och därför inte bli ifrågasatt av den 

potentiella kunden. 

 

6.1.2 Visuell textanalys av L-Argiplex från Medica Nord 
 

I annonsen för kosttillskottet L-Argiplex har vi funnit två bilder som vi gjort en visuell 

textanalys på.  

 

Bild 1: Bilden är en helkroppsbild av intervjuobjektet Kerstin, en blond kvinna i svarta kläder. 

Kerstin sitter ned, framåtlutad med knäppta händer och blicken mot kameran. 

Bild 2: Denna bild föreställer produkterna, det är två askar L-Argiplex med rosa detaljer. 

Askarna har även den internationellt erkända symbolen för hona på framsidan.  

 

I Bild 1 ser vi den avbildade i ett öga-mot-öga-perspektiv. Detta symboliserar att vi är jämlika 

med Kerstin, vi är två personer i ett förtroligt samtal. Bilden är skuren vid midjan vilket ger den 

en social distans. Tillsammans med copytexten handlar annonsen om ett ämne som skulle kunna 

vara känsligt för många, genom kontakten med Kerstin får betraktaren en mänsklig koppling 

till produkten. Kerstin berättar om ingredienserna i L-Argiplex, sin användning av produkten 

och vad den haft för påverkan på hennes vardag. Även Bild 2 har en beskrivning av produktens 

ingredienser, samt en kort förmedling av dess syfte. Produktnamnet syns tydligt på de båda 

askarna. 

Kerstin är den aktiva deltagaren i Bild 1, hon ser in i kameran och ler inbjudande. Kameran 

fungerar som läsarens ögon, samt som ett förkroppsligande av läsaren i rummet med Kerstin. 

Läsaren blir en passiv deltagare som Kerstin interagerar med. Hennes blick är vektorn i 

processen och målet är läsaren. Läsaren blir en del av Kerstins värld. Kerstin sitter framåtlutad 

med armbågarna på bordet och med händerna knäppta. Hon är uppmärksam på läsaren. I texten 

benämns Kerstin som restaurang- och caféägare, framför Kerstin står ett antal upp-och-

nedvända glas, som på restaurang. Detta indikerar att hon tagit sig tid att sätta sig ned med 

läsaren under arbetsdagen. 

Bild 1 har fått en plats i annonsen där ideal och given information brukar placeras. Kerstin 

är alltså idealet som läsaren har möjlighet att nå upp till genom att använda L-Argiplex. Ovanför 

bilden av Kerstin finns två mindre textelement, varav ett är en rosa textruta med vit text ”Tema 

Lust”. Detta hjälper den sponsrade annonsen att smälta in med det redaktionella materialet i 

tidskriften. Det andra textelementet är en kursiv text, med handskrivet utseende, som säger 

”Kerstin berättar”. Den kursiva texten fångar blicken och tar oss vidare till rubriken. Rubriken 

samt copytexten är placerade till höger i två spalter, med denna placering signalerar annonsören 

att ny och ideal information finns här. 

Rubriken innehåller som tidigare nämnt den viktigaste informationen och lockar till läsning. 

“ ̶  Så fick jag energin och lusten tillbaka” säger den och för vår blick vidare till copytexten.  

Copytexten som följer saknar ingress men svarar på rubrikens påstående. Det är Kerstin som 

delar med sig av sin hemlighet, detta återknyter till det kursiva textelementet. I det högra hörnet 

finns ett mindre textelement ovan rubriken, ”ANNONS” står i periferin, motsvarande placering 

till ”Tema Lust” till vänster; ordet “ANNONS” är dock mindre synligt. Detta är ytterligare ett 
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sätt för den sponsrade artikeln att smälta in i det redaktionella innehållet. Läsaren får dock inte 

luras och därför måste detta tydliggörande finnas med. 

Centralt i annonsen finns en rund textruta i rosa, den starka färgen för att textrutan sticker ut 

från resten av texten. Den har blivit visuellt framskjuten i annonsen och innehåller en kort 

sammanfattning av copytexten där Kerstin avslöjar sin hemlighet. På detta vis får läsare som 

har bråttom ändå med sig essentiell information när de bläddrar vidare i tidningen. 

Den rosa textrutan överlappar Bild 1. Eftersom den läggs över bilden av Kerstin får den en 

viktigare roll. Copytextens första stycke följer textrutans kurva vilket förstärker textrutans roll. 

Rutan är även avskild från andra textelement med hjälp av färgkontrast och form. Det är den 

enda cirkelformen i annonsen. Den har dock samma rosa färg som ”Tema Lust” i det vänstra 

hörnet, vilket gör den till ett visuellt rim. 

Bild 2 hör ihop med textrutan i botten av annonsen, placeringen avgör sambandet mellan 

dessa två. Genom att läsa texten i rutan kan vi förstå detta samband. Produktens namn, L-

Argiplex, är ytterligare en faktor som knyter ihop dessa element. Textrutans avgränsning från 

den sponsrade artikeln sker i form av ett färgskifte. Bakgrunden går över i en rosa ton, dessutom 

upphör texten att stå i spaltform. Texten presenteras istället i punktlista. Denna 

produktbeskrivning liknar listan i annonsen för Nypozin. Textrutorna har en egen rubrik, 

produktbeskrivning, listade ingredienser samt kontaktinformation för företaget som tillverkat 

kosttillskottet. Kontaktinformationen för L-Argiplex finns i en röd banner som dragits över 

textrutan. På bannern står reklamfrasen ”Sex är hälsa”. Denna slogan står intill Bild 2, det vill 

säga L-Argiplex-askarna. Rubriken ”L-Argiplex använd av kvinnor i över 10 år” har samma 

röda färg som remsan med produktens slogan. Den röda färgen sticker ut mot annonsens övriga 

rosa färgtema. Det som skiljer L-Argiplexs produktbeskrivningsruta från Nypozins är att rutans 

avgränsning inte dras ända ut i sidankant samt hela vägen ned i botten.  

 

6.1.3 Visuell textanalys av Clear Brain från New Nordic 
 

I denna annons finns fyra bildelement: 

 

Bild 1: Är en bild med svart bakgrund som föreställer en transparant människa där 

hjärnaktiviteten är markerad. 

Bild 2: Är en produktbild där en delad valnöt ligger framför den gula asken. 

Bild 3: Är en närbild på intervjuobjektet Ruth. 

Bild 4: Föreställer två hjärnor med olika hjärnaktiviteter.  

 

På Bild 1 står en genomskinlig människa i ett sidoperspektiv, perspektivet i sig är exkluderande 

men läsarens fokus läggs inte på människan utan på hjärnan och hjärnaktiviteten. Därför kan 

inte heller någon personlig koppling till den avbildade på Bild 1 skapas; det går inte att säga 

något om personens ålder, kön eller härkomst. Bilden är skuren vid den avbildades axlar och 

skulle då egentligen kunna skapa en personlig distans till läsaren men i Bild 1:s fall är det 

mycket svårt. Den avbildade är transparent och skapad i dator hen finns inte i verkligheten. En 

märklig koppling mellan den avbildade och läsaren har på så vis uppkommit. Språkhandlingen 

i Bild 1 är däremot inte komplicerad; syftet i Bild 1 är inte att skapa något personligt band utan 

att visa hur en aktiv hjärna kan se ut. 
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I Bild 2 presenteras produkten Clear Brain i ett framifrån-perspektiv. Företagets logotyp, 

produktnamn och ingrediensbeskrivning syns tydligt på bilden som överlappar nästan halva 

Bild 1. Den första bilden fungerar som en mörk bakgrund till Bild 2. Bild 2 sticker dessutom ut 

utanför Bild 1 och räknas därför som ett separat bildelement. En delad valnöt ligger vid sidan 

av produktasken. Här erbjuds läsaren produkten och namnet Clear Brain visas. 

Ingrediensbeskrivningen är ett påstående om produktens effekter. 

Intervjuobjektet Ruth är Bild 3:s fokus, på närbilden ler hon in i kameran och tittar mot 

betraktaren i ett framifrån-perspektiv. Bilden är skuren vid Ruths axlar vilket skapar en 

personlig distans, Ruth framställs som en bekantskap. I koppling till texten under Bild 3 skapas 

en språk- och bildhandling i form av ett påstående. Information ges om hur livet såg ut innan 

Ruth började ta Clear Brain och antyder en förbättring sedan hon börjat använda produkten. 

Bild 4 föreställer två hjärnor i ett ovanifrån-perspektiv. Bilden är något otydlig, utan sin 

kontext ser de snarare ut som två ovaler,båda med grön grund dock med blå fält på den högra 

ovalen och röda fält på den vänstra. Ensam misslyckas bilden förmedla vad den föreställer och 

vad som sker på bilden. Svaret vad ovalerna föreställer finns enbart i texten där det förklaras 

att de röda fälten är aktiva hjärnvågor och att de blåa är inaktiva.  

På Bild 1 finns egentligen endast en deltagare: den transparenta människan, dock fungerar 

även hjärnan som en deltagare. Det är den som är i fokus på bilden och dit blicken riktas. 

Hjärnan blir den aktiva deltagaren eftersom den utsätter den passiva deltagaren, människan, för 

verbet i bilden. Processen i bilden är mindre tydlig men så här kan man se det: hjärnan utsätter 

människan för ”hjärnaktivitet”. 

I Bild 2 sker inget, den har inga deltagare utan är enbart en presentation av produkten. Det 

finns ett symboliskt attribut i form av en valnöt som också är en utav ingredienserna i Clear 

Brain. Nöten ligger i den ena halvan av skalet och den andra delen ligger bakom. Nöten liknar 

en hjärna och symboliserar detta också, skalet symboliserar den mänskliga skallen.  

På Bild 3 ser Ruth in i kameran. Hon är den aktiva deltagaren, leendet och blicken är 

processen och betraktaren är målet för vektorn/blicken och blir på så vis den passiva 

deltagaren/målet. Bilden på Ruth tillsammans med texten skapar sammanhanget att denna äldre 

dams minnesproblem är åldersrelaterade.  

I Bild 4 finns inga deltagare, bilden av de två hjärnorna har däremot symboliska attribut där 

den röda färgen symboliserar aktivitet och den blåa färgen symboliserar inaktivitet. 

Annonsens visuella komposition kan delas upp i fyra spalter, där copytexten står i tre rader 

och den fjärde spalten innehåller en intervjutext. Intervjutextens bakgrund har en annan färg 

och är på så vis avgränsad från copytexten. Det finns även visuella rim i intervjudelen som gör 

att de två texterna hör samman då huvudrubriken, mellanrubrikerna samt intervjurubriken 

matchar varandra visuellt i färg och teckensnitt. Färgen inramar intervjudelen och visar tydligt 

att denna ska läsas separat från den andra texten. Bild 2 som står över intervjurubriken tillhör 

den fjärde spaltens intervjutext eftersom den skiljs åt från Bild 1 med ett tunt vitt mellanrum: 

copytextens bakgrundsfärg. Bild 1 överlappar däremot in på den fjärde spaltens intervjudel då 

valnötens spets nästan nuddar intervjurubriken. Det är en överlappning som skapar samband 

mellan de två textelementen. 

Intervjudelen samt Bild 2 sträcker sig från toppen till botten på höger sida i den fjärde 

spalten, denna placering har syftet att presentera informationen som ny. Bild 2 har en idealiserad 
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placering, Ruth presenteras därför som ett ideal. Även intervjudelens ingress påvisar detta: 

”Ruth är en positiv och aktiv dam som njuter av livet som pensionär.”   

Annonsens huvudrubrik är placerad i centrum av annonsen: ”Här är tabletten som ger mikro-

näringsämnen till hjärnans viktigaste funktioner.” Denna information är mycket viktig och 

därför har man valt att placera rubriken i mitten av annonsen där den är synligast. Rubriken 

sammanfattar annonsens innehåll för den som inte tar sig tiden att läsa annonsen, därför har den 

fått den visuellt framskjutna platsen. 

Bild 3 är placerad i den andra spalten, i den undre vänstra delen av annonsen. Detta betyder 

att bildens informationsvärde är vetenskapligt och även symboliskt. Denna bild är hämtad från 

forskningsstudier. Eftersom den är placerad mitt i texten förstår betraktaren att bilden ska tolkas 

med hjälp av texten då den inte kan stå för sig själv.  

 

6.1.4 Visuell textanalys av Active Liver från New Nordic  
 

Annonsen för Active Liver innehåller tre bildelement:  

 

Bild 1: Den första bilden föreställer en man i vit t-shirt och jeans med handen på magen, 

ståendei profil. 

Bild 2: Den andra bilden är ett porträtt av en äldre kvinna, intervjuobjektet Kirsten. 

Bild 3: Den tredje bilden föreställer Active Livers produktask. 

 

I Bild 1 ser vi den avbildade i profil, ett sidoperspektiv mot betraktaren. En man med handen 

på sin mage och på fingret syns en vigselring. Bilden är skuren vid låret nedtill och vid bröstet 

i överkant. Detta skapar social distans i förhållande till betraktaren. Vi får ingen ögonkontakt 

med mannen på bilden och kan därför inte relatera till honom på en djupare nivå. I kombination 

med den gula rubriken ”För mycket av det goda?” skapas en språk- och bildhandling i form av 

en varning till läsaren. Den runda magen tillsammans med texten ifrågasätter läsarens mat- samt 

dryckesvanor. Läsaren ska relatera till mannens övervikt, inte till hans ansikte eller känslor, 

meningen är att betraktaren ska fundera över sin livsstil.  

I Bild 2 kan vi se en äldre kvinna avbildad i ett framifrån-perspektiv, hon ser även in i 

kameran vilket ger oss öga-mot-öga-perspektivet. Betraktaren blir jämlik med henne och 

genom detta skapas ett band. Med hjälp av texten under bilden kan slutsatsen dras att den äldre 

kvinnan är Kirsten, som intervjuats i copytexten. Bilden har skurits i personlig distans, världen 

runt omkring Kirsten syns inte. Hon står vid en tegelvägg utomhus, mer om hennes värld går 

inte att säga. Kirsten erbjuder sitt råd till läsaren i intervjun och bilden understryker det som 

står i texten. Vi får ett ansikte till orden. Det är ett element som är vanligt inom sponsrade 

artiklar där man vill skapa ett förtroligt och långvarigt förhållande med betraktaren. ”Kirsten 

var uppmärksam på tecknen” lyder rubriken under bilden; detta är ytterligare en faktor som 

hjälper läsaren att identifiera damen som Kirsten. 

Bild 3 föreställer produkten som säljs, kosttillskottet Active Liver, i sin ask. Produkten står 

i ett framifrån-perspektiv och vi ser produktinformationen på asken tydligt. Denna produktbild 

skiljer sig från övriga annonser, där vi fått ett djup i bilden då flera sidor av askarna varit synliga. 

I Active Livers annons ser vi endast asken rakt framifrån, inklippt i annonsen. Information 

erbjuds betraktaren i form av innehållsbeskrivning samt en kort sammanfattning av vad dessa 
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ingredienser gör för kroppen. För normal leverfunktion, se till Active Liver som ett alternativ. 

Det är annonsens svar till frågan och problemet ”För mycket av det goda?”. 

Vad gäller den ideationella interaktionen i Bild 1 kan vi urskilja två versioner beroende på 

hur man väljer att se på deltagarna. Mannens hand i Bild 1 kan vara den aktiva deltagaren, vilket 

gör magen till den passiva deltagaren eftersom handen placeras på magen. Processen är handen 

som placeras på magen och magen är målet. Alternativt är mannen på bilden både en aktiv och 

en passiv deltagare, han placerar sin egen hand på magen. 

I Bild 2 är Kirsten den aktiva deltagaren som ser på betraktaren, den passiva deltagaren. 

Betraktaren blir utsatt för hennes blick och är målet för processen att bli sedd. Annonsen 

använder sig av en icke-traditionellt vacker leende kvinna som kisar mot solen. Leendet är vagt 

och inte det breda leende med vita tänder som annonserna vi tidigare analyserat använder sig 

av. 

Bild 3 har inga deltagare utan är endast en presentation av produkten. 

 

Bild 2 har fått en placering i annonsen som tyder på ideal samt ny information enligt Kress och 

van Leeuwen (O’Neill 2008). Enligt texten var hon uppmärksam på tecknen som tyder på 

försämrad leverfunktion och slutsatsen kan dras att läsaren också bör vara uppmärksam. En 

sammanfattning av tecknen på nedsatt leverfunktion finns under rubriken ”Kirsten var 

uppmärksam på tecknen”. Enligt informationsvärdesmodellen betyder detta att 

sammanfattningen innehåller ny information för läsaren. Placeringen av Bild 2 gör Kirsten till 

ett ideal eftersom hon insett behovet av Active Liver. Bilden på Kirsten går ihop med den röda 

textrutan där hennes intervju finns. I botten av denna spalt finns Bild 3 som ger oss reell 

information om Active Liver, här finns alltså lösningen på problemet. Bild 2 ramas även in med 

ett rött streck och skiljs på så vis från Bild 1. Den gula rubriken ”För mycket av det goda?” 

överlappar Bild 1 och skapar samband mellan fråga och bild; vi kan tolka att mannen på bilden 

har fått för mycket av det goda. Rubriken är dessutom visuellt framskjuten med hjälp av skuggor 

bakom bokstäverna, den täcker delvis centrum av annonsen. 

Under Bild 1 centrerat i annonsen, snett till höger, kan vi se en gul textruta, även den 

innehåller reell, men också ny, information. Rutan visar fem punkter som talar om fördelarna 

med att använda Active Liver.  

I denna annons för Active Liver har copywritern valt att sätta ingressen ovan rubriken, i det 

vänstra övre hörnet. Detta är given ideal information för läsaren. Ovanför ingressen syns ett 

mindre textelement, en röd ruta med vit text där ”Fett i fokus” står. Syftet med detta är att få 

annonsen att smälta in i övrigt material, som om tidskriften var ett temanummer. Överst i det 

vänstra hörnet finns ordet annons i fetstil och understruket. Som tidigare nämnt är det viktigt 

att detta textelement finns med eftersom läsaren inte får luras, det är trots allt en reklam, hur 

mycket texten än vill smälta in i tidningens redaktionella material.  

Copytextens två spalter till vänster talar om given reell information för läsaren: ”Leverns 

funktion är central för en välfungerande kropp och inverkar på ämnesomsättningen.” Den tredje 

spalten tas upp av den gula textrutan, under detta textelement finns två korta stycken med 

information om var Active Liver säljs samt hur man når företaget New Nordics kundtjänst. 

Denna annons inleder copytextens första stycke med en anfang, det är den ensam om bland 

de annonser vi undersökt för denna uppsats. Anfangen är del av ett visuellt rim där den röda 

förstorade bokstaven delar färg med bakgrunden i Kirstens intervju och textelementet ”Fett i 
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fokus” som även det har en röd bakgrund. Annonsens huvudrubrik är även det ett visuellt rim 

tillsammans med den gula rutan som pekar på fem fördelar med att använda Active Liver. Den 

gula färgen går också att hitta i intervjuspalten där två rubriker står i samma nyans, ”Kirsten 

fick chansen att prova Active Liver” och den tidigare nämnda rubriken ”Kirsten var 

uppmärksam på tecknen”. 

 

6.2.1 Argumentationsanalys av Nypozin från Medica Nord 
 

Vi börjar argumentationsanalysen med att undersöka annonsens deskriptiva syfte, d.v.s. att hitta 

textens argument. Först ska annonsens tes identifieras. I grund och botten är en advertorials 

syfte att sälja en produkt, i detta fall är det kosttillskottet Nypozin som erbjuds potentiella 

kunder. Tesen i detta fall är en preskriptiv sådan: Köp Nypozin, det hjälper till att bibehålla 

friska och rörliga leder. Efter att tesen har funnits ska argumenten för eller emot tesen hittas i 

texten.  

Nedan listas de argument som vi funnit i annonsen för Nypozin. Tesen kommer benämnas 

med ett T, pro-argumenten (för) kommer benämnas P, eventuella contra-argument (mot) 

benämns C. Andra gradens argument benämns P eller C beroende på dess vinkling samt med 

den första gradens arguments vinkel (P eller C) och dess ordningsnummer i pro et contra-listan. 

Vi har dock inte hittat några contra-argument eftersom sådana skulle motverka annonsernas 

syfte.  

 

Pro et contra-lista: 

 
T: Köp Nypozin, det hjälper till att bibehålla friska och rörliga leder. 

P1: Nypozin innehåller Ester-C och kondroitin. 

P1P1: Kunden får mer för pengarna eftersom Nypozin innehåller Ester-C och kondroitin. 

P2P1: C-vitaminet Ester-C är skonsamt för magen. 

P3P1: C-vitamin bildar kollagen som i sin tur bidrar till en normal broskfunktion.  

P2: Nypozin Joint Cream kyler och lindrar smärta.  

P1P2: Nypozin Joint Cream är en registrerad och kontrollerad medicinteknisk produkt med 

kylande effekter. 

P3: Nypozin är en noga sammansatt kombination av utvalda ämnen. 

P1P3: Innehåller nypon som hjälper till att bibehålla hälsosamma och rörliga leder. 

P1P1P3: Nypozin innehåller 300 mg nyponextrakt per tablett. 

P2P3: Innehåller Ester-C. 

P1P2P3: Ester-C är skonsamt för magen då det är syraneutralt.  

P2P2P3: Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning. 

P3P3: Innehåller Bioperine.  

P1P3P3: Bioperine är ett standardiserat extrakt av svartpeppar.  

P1P3P3P3: Svartpeppar bidrar till upptaget av näringsämnen och ökar effekten från andra örter.  

P4: Nypozins produktförpackningar är godkända av Reumatikerförbundet.  

P1P4: Förpackningarna är lätta att öppna för personer med reumatiska problem. 

P5: Rosa lever ett aktivt liv trots att hon inte är lika ung längre. 

φP5: Nypozin hjälper äldre människor med nedsatt ledfunktion.  
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Nästa element av det deskriptiva syftet som argumentationsanalysen undersöker är de outtalade 

premisserna i texten. Premisser benämns φ (phi). Premissen fungerar som länk mellan påstående 

och argument, det är läsarens generaliseringar och intuitiva tankar. I annonsen för Nypozin 

hittar vi en outtalad premiss: annonsen berättar om Rosas ålder, hon är 51 år och hon har en 

aktiv livsstil. Rosa säger dessutom att hon inte är 20 längre. Av detta kan vi tolka att Nypozin 

riktar sig till äldre människor.  

Härefter följer en undersökning av annonsens argumentation. Vi kommer titta på vilken sorts 

retorik som används.  

Majoriteten av argumenten i pro et contra-listan är logosargument, det finns också de som 

även väger in under pathos. Argumentet ”Godkänd av Reumatikerförbundet” är ett 

logosargument som berättar att denna produkt även passar reumatiker. Argumentet har också 

en känsloladdad klang eftersom reumatism kan vara en fysiskt och psykiskt krävande sjukdom. 

Det står inte uttryckligen att denna produkt har skapats för reumatiker, men med denna stämpel 

och Nypozinburkens utformning kan slutsatsen dras att burkens lock ändå har dessa människor 

i åtanke. Ett andra logosargument som går in i pathos är ”Rosa lever ett aktivt liv trots att hon 

inte är lika ung längre”. I detta argument är det underförstått att med åldern kommer 

åldersrelaterade krämpor, det påminner läsaren om hans/hennes egen ålder. Kanske har läsaren 

redan dessa krämpor eller så har de gjort sig påminda, kanske har läsaren en anhörig med dessa 

problem osv. Detta argument talar till den hjälplöshet som ledsmärta kan skapa för drabbade 

och deras anhöriga. Utanför pro et contra-listan hittar vi fler känsloargument som inte 

nödvändigtvis talar för tesen men som ändå talar för produkten. T.ex. ”Frihet är en kropp som 

klarar av det man ber den om.” Denna mening kan väcka tankar hos läsaren att deras slitna 

kropp inte håller för hens önskade livsstil. Samtidigt kan annonsen väcka hopp eftersom 

Nypozin är lösningen på problemet med de värkande lederna. 

Eftersom detta är en annons så är beläggen begränsade. En annons kan inte lova för mycket, 

risken är att den inte kan uppfylla dessa löften. Utmaningen är då att leverera en övertygande 

text när konkreta bevis ofta saknas. 

I annonsen för Nypozin finns detta argument: ”Nypozin Joint Cream är en registrerad och 

kontrollerad medicinteknisk produkt med kylande effekt.” Rosa berättar om sin erfarenhet av 

att använda krämen: ”Jag vet inte vad den krämen gör, men den gör gott. Jag har provat en 

mängd olika krämer och liniment, men denna tar alla pris!” Hennes bristande kunskap om 

krämens effekt ger ett osäkert intryck, hon säger att krämen tar alla pris men inte vad den tar 

priset för. Lindrar till exempel denna kräm smärta bättre än något annat liniment som hon 

provat? För henne verkar endast effekten spela roll. Detta blir en kontrast mot annonsens 

strävan att påpeka alla positiva effekter som Nypozin ger; då Rosa används som ett bevis för 

Nypozins verkan berättar hon inte vad effekten gör för henne. Det enda som hon berör är 

detta: ”Jag vill aldrig vara utan dem, om tabletterna någon gång tar slut säger kroppen ifrån.” 

Rosa säger att hon inte klarar sig utan dem, men inte vad tabletterna gör för henne.  
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6.2.2 Argumentationsanalys av L-Argiplex från Medica Nord 
I annonsen för L-Argiplex har följande tes funnits: Köp L-Argiplex så får du energi och lust 

tillbaka. Tesen finns redan i huvudrubriken: ” ̶ Så fick jag energin och lusten tillbaka”, ett citat 

från advertorialens intervjuobjekt Kerstin. Tesen är liksom i annonsen för Nypozin preskriptiv 

och uppmanar läsaren till handling. 

 

Pro et contra-lista: 

 
T: Köp L-Argiplex, så får du energi och lust tillbaka. 

P1: Kosttillskottet ger dig en ungdomligare uppsyn. 

P2P1: Kerstin var tidigare sliten men känner sig nu piggare och hälsosammare än för två år 

sedan.  

P2: L-Argiplex innehåller aminosyran L-arginin, magnesium, E-vitamin, C-vitamin, vitamin 

B6 och B2, samt biotin. 

P1P2: Magnesium bidrar till en normal energiomsättning, normal muskelfunktion och minskad 

trötthet och utmattning.  

P2P2: Vitamin C och B6 bidrar till immunförsvarets normala funktion, minskad trötthet och 

utmattning.  

P3P2: Vitamin C och E bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.  

P4P2: Vitamin B6 bidrar till att reglera hormonaktiviteten. 

P5P2: Vitamin B2 och biotin bidrar till att bibehålla normala slemhinnor.  

P3: L-Argiplex ger sexlivet en nytändning. 

P1P3: L-Argiplex ger mer energi till privatlivet. 

P2P3: L-Argiplex bidrar till ökad njutning under sex och att lusten håller i sig längre.  

P3P3: Kerstin tycker sig uppleva intryck under sexakten starkare och mer intensivt tack vare 

L-Argiplex. 

P4P3: L-Argiplex bidrar till slemhinnornas normala funktion.  

P5: L-Argiplex har använts av kvinnor i över tio år. 

P1P5: Kosttillskottet är speciellt framtaget för den moderna och aktiva kvinnan. 

φ P2P5: L-Argiplex är framtaget för kvinnor i klimakteriet.  

P3P5: Nöjda kunder säger så här om L-Argiplex: ”Energi och extra marginaler i vardagen leder 

till ökad lust och njutning.” 

 
 

Eftersom Kerstin är 50 år förstår vi att L-Argiplex riktas till kvinnor i hennes åldersgrupp. Det 

är en outtalad premiss i annonsen då det är underförstått att det riktar sig till kvinnor i 

klimakteriet. Annonsen pekar även på torra slemhinnor som något som kommer med åren, 

ytterligare ett stöd för detta argument eftersom det är ett symptom på klimakteriebesvär. 

Annonsen säger själv inte vilken ålder den riktar sig till men den outtalade premissen gör det 

tydligt.  

I annonsen hittar vi tre sorters argument: orsaksargument, generaliseringsargument och 

auktoritetsargument. Premissen är att L-Argiplex fungerar för Kerstin alltså fungerar det även 

för andra kvinnor, detta är ett generaliseringsargument då argumentet drar en slutsats från ett 

fall och för över det på andra. Att L-Argiplex har så goda effekter är ett orsaksargument där 
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ingredienserna i kosttillskottet fungerar som försäljningsargument. Längst ned i annonsen står: 

”L-Argiplex köper du på Apotek: Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Apoteksgruppen och 

Lloyds Apotek”. Denna text verkar som ett auktoritetsargument då tilliten kunder har för apotek 

förs över på kosttillskottet. 

Annonsen använder många logosargument, t.ex. listan av ingredienser som talar för att L-

Argiplex har vetenskapliga grunder. Varje individuell ingrediens och dess effekt verkar som ett 

eget argument. 

Annonsen har också pathosargument som vädjar till läsarens empatiska förmåga. Kerstin har 

en arbetsvecka på 80 timmar, energin ska alltså räcka till detta, men också ett privatliv där ett 

aktivt sexliv är inräknat. Det är alltså förståeligt att hon behöver något som kan hjälpa 

energinivåerna. 

Vid närmare efterforskning kan intervjuobjekten från Nypozin och L-Argiplex hittas på det 

sociala medieforumet Facebook. I dessa annonser anges kvinnorna med för- och efternamn, i 

Nypozin anges även Rosa Vornanens hemort. Kvinnorna använder i skrivande stund (maj, 

2016) närbilder från annonserna de medverkar i som profilbilder. Det är alltså ganska troligt att 

intervjuobjekten finns i verkligheten. Beläggen är ändå begränsade för annonsen. Specifika ord 

som t.ex. ”bidrar” och ”normal funktion” används för att antyda en effekt, men Medica Nord 

lovar inte explicit att kosttillskottet L-Argiplex fungerar. 

 

 

6.2.3 Argumentationsanalys av Clear Brain från New Nordic 
 

Tesen i annonsen för Clear Brain är, liksom de två tidigare annonser vi analyserat, att man ska 

köpa produkten för att den hjälper mot ett specifikt kroppsligt problem. De två tidigare 

annonserna sålde produkter från Medica Nord, denna annons samt nästkommande annons är 

från företaget New Nordic. Gemensamt för New Nordics annonser är att de använt sig av 

modellfoton, medan Medica Nords avbildade intervjuobjekt skulle kunna existera. 

Kosttillskottet Clear Brain riktas till dem som lider av åldersrelaterad tillfällig minnesförlust. 

Alltså har annonsen en deskriptiv tes: köp Clear Brain, den hjälper att motverka åldersrelaterad 

tillfällig minnesförlust.  

 

Pro et contra-lista: 

 
T: Köp Clear Brain, den motverkar åldersrelaterad tillfällig minnesförlust. 

P1: New Nordic har utvecklat en tablett som ger mikro-näringsämnen till hjärnans viktiga 

funktioner. 

P1P1: Clear Brain innehåller extrakt från valnöt, granatäpple, tallbark och peppar samt 

vitaminer och mineraler.  

P1P1P1: Vitamin B6 och B12 bidrar till nervsystemets normala funktion, minskad trötthet och 

utmattning samt normala psykologiska funktioner.  

P2P1: Innehåller jod som bidrar till normal kognitiv funktion.  

P3P1: Pantotensyra bidrar till normal mental prestationsförmåga. 

P2: Ruth är fräsch och klar i huvudet när hon använder Clear Brain.  

P1P2: Innan hon började använda kosttillskottet kände hon sig vimsig och glömsk. 
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P2P2: Clear Brain är viktigt för att hon ska kunna vara social och aktiv.  

φP3: I Bild 3, föreställande aktiva och ”inaktiva” hjärnfunktioner, finns en outtalad premiss 

som säger att när man tar Clear Brain får man aktivare hjärnvågor.  

P4: Kosttillskottet har gjort succé i Danmark och Norge, finns nu att köpa i Sverige.  

P5: Clear Brain hjälper till när du tappar kontrollen och känner dig stressad. 

 
 

Att kosttillskottet gjort succé i Danmark och Norge och nu lanseras i Sverige är ett 

generaliseringsargument eftersom annonsen antar att processen kommer upprepas i Sverige. 

Även i denna annons används orsaksargument där kosttillskottets ingredienser står för 

preparatets goda kroppsliga effekter. Det är även ett logosargument som pekar på vetenskapen 

om god hälsa. I texten och med hjälp av bilden på hjärnaktivitet används ett logosargument som 

även fungerar som ett pathosargument, läsaren börjar fundera över sin egen hjärnaktivitet. Bild 

3 har en skrämmande effekt då den använder sig av vetenskapliga bilder och termer för att sälja 

sitt budskap. Annonsen spelar på läsarens rädsla inför åldrande, det vill säga starka känslor, 

med pathosargumentet ”Du kan tillfälligt känna att du tappar kontrollen när du är stressad”. 

Trovärdigheten i denna annons kan ifrågasättas då det vetenskapliga språk som används i 

många fall är implicit. Termer, effekter och ingredienser förklaras inte fullt ut för läsaren vilket 

gör att det uppstår fler frågor än svar. Annonsen använder sig också av ett modellfoto, detta är 

bilden på intervjuobjektet Ruth. Vid en bildsökning på Google upptäcker vi att den kommer 

från en bildbyrås hemsida som säljer arkivfoton. Det är alltså osäkert om Ruth finns i 

verkligheten, personen på bilden finns naturligtvis, men heter troligen inte Ruth. Frågan är då 

om det är en verklig person som blivit intervjuad eller om denna text komponerats av en 

copywriter.  

Bilden på de två hjärnornas aktivitet är också mycket märklig. Bilden säger ingenting om 

Clear Brains funktioner, om någon utav hjärnorna på bilden använder kosttillskottet eller vilka 

människorna är som fått sina hjärnvågor mätta. Man får inte heller veta om det är samma hjärna 

eller om de tillhör två olika personer, eller vilken ålder de är i.  

Produktbilden i annonsen för Clear Brain är den största och mest framträdande av alla fyra 

annonser. Förtydligandet att sidan är en annons har dock storleksmässigt den minsta texten, 

ordet annons står i en liten vit text som för att gömma undan den. Det framgår ändå att detta är 

en annons då produkten har större fokus än intervjuobjektet. Detta är en kontrast mot 

produkterna från Medica Nord då de fokuserade mer på Rosa och Kerstin än sina produkter.  

 

6.2.4 Argumentationsanalys av Active Liver från New Nordic 
 

I Active Liver-annonsen har följande tes funnits: köp Active Liver, det bidrar till normal 

leverfunktion. Som tidigare nämnt är detta en preskriptiv tes som uppmanar läsaren till 

handling. Active Liver tillhör New Nordic, som använder sig av modellbilder i sina annonser.  

 

Pro et contra-lista: 

 
T: Köp Active Liver, det bidrar till normal leverfunktion. 



 

29 

 

P1: Leverns funktion är central för en välfungerande kropp, ämnesomsättning och nedbrytning 

av fett. 

P2P1: Maten vi äter nuförtiden innehåller betydligt mer kolhydrater än förr. Allt för mycket 

kolhydrater i förhållande till protein försvårar för levern att upprätthålla en god 

ämnesomsättning. 

P2: Active Liver har ingredienser som stödjer nedbrytningen av fett och bidrar till normal 

leverfunktion.  

P1P2: Hemligheten bakom Active Liver är dess innehåll av kronärtskocka som är känt för att 

stimulera lever- och gallfunktionen.  

P2P2: Ingrediensen kollin bidrar till att bibehålla normal leverfunktion. 

P3P2: Dessutom innehåller Active Liver andra växtextrakt med innehåll av resveratrol.  

P4: Active Liver är en daglig vitamindos för leverns funktion. 

P1P4: Ta en tablett om dagen. 

P5: Kirsten var uppmärksam på tecknen för nedsatt leverfunktion: övervikt, svullenhet, långsam 

matsmältning, trötthet och ofräsch hud. 

φP1P5: Läsaren undrar om hen själv uppvisar dessa tecken.  

P2P5: Hon tar en tablett om dagen tillsammans med frukosten.  

P3P5: ”Active Liver är perfekt för mig, normal leverfunktion känns viktigt. Jag mår bra och jag 

vill fortsätta vara aktiv och känna mig i god form i många år framöver.” 

P4P5: ”Örttabletten i den ljusgröna asken från New Nordic kan verkligen rekommenderas.” 

 
 

I denna annons används pathosargument som spelar på läsarens rädslor. Tecknen för nedsatt 

leverfunktion räknas upp, det är en outtalad premiss som får läsaren att ifrågasätta sin egen 

hälsa och kostval. Detta argument fungerar även som ett orsaksargument där premissen är att 

Active Liver hjälper mot de uppräknade tecknen i intervjudelen. Tankar kan dras till vad det 

innebär att ha försämrad leverfunktion.  

Huvudrubriken inger skuldkänslor: ”För mycket av det goda?” Temat fortsätter med en bild 

på en överviktig person i bakgrunden. Det är en form av orsaksargument där författaren av 

annonsen vill att läsaren ska dra slutsatser om sitt eget hälsotillstånd. Annonsen varnar för att 

vi äter mer kolhydrater i förhållande till protein vilket försvårar för levern att utföra sin funktion.  

Det finns även logosargument i annonsen i form av medicinska fakta kring levern: ”Leverns 

funktion är central för en välfungerande kropp, ämnesomsättning och nedbrytning av fett.” 

Kosttillskottets ingredienser räknas upp samt deras positiva effekter, detta argument är ett 

orsaksargument.  

Det finns ett textelement i vänstra övre hörnet där det står ”Annons” i svart text på vit 

bakgrund. Eftersom det är en annons drar läsaren eventuellt slutsatsen att de positiva 

argumenten i texten är överdrivna, men då annonsen är utformad som en journalistisk artikel 

kan den ändå misstas för en sådan. Det står annars ingenstans i texten att det är en annons och 

annonsen ber inte heller läsaren direkt att köpa produkten. Dock bör det nämnas att i denna 

annons rekommenderas kosttillskottet till läsaren indirekt av intervjuobjektet: ”Örttabletten i 

den ljusgröna asken från New Nordic kan verkligen rekommenderas.” Inte i någon annan 

annons som vi analyserat har läsaren tilltalats på detta vis. Copytexten i Active Livers annons 
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har heller inte inkluderat intervjuobjektet på samma sätt som tidigare annonser, därav detta 

indirekta tilltal till läsaren.  

Argumenten i annonsen för Active Liver blir alltså mindre trovärdiga i takt med att dess 

identitet som annons eventuellt identifieras av läsaren.   

 

6.3 Läsbarhetsindex (LIX)  
 

Genom att testa de fyra kosttillskottsannonserna i LIX (läsbarhetsindex) kan vi se hur lätt- eller 

svårlästa texterna är samt frekvensen av nyckelord i texterna. LIX-värdet avgörs av medeltalet 

ord per mening samt andelen långa ord. Analyssystemet utvecklades på 1960-talet av forskaren 

Carl-Hugo Björnsson (LIX.se).  

Nedan listar vi nyckelorden i respektive annons. Dessa listor gör att vi får en överblick över 

texternas ordval och ordmängd, det vill säga en inblick i annonsernas språkmönster. 

Nypozin har läsbarhetsindex 36 och L-Argiplex 38. Enligt LIX betyder det att de är lättlästa 

och kan jämföras med skönlitterära texter eller text tillhörande populärtidningar. Clear Brain 

har läsbarhetsindex 43 och Active Liver 41, vilket innebär att de är medelsvåra texter att läsa. 

LIX jämför denna nivå med normala tidningstexter.  

 

De mest förekommande orden (exklusive småord som “och, för, av, i, är, att” osv.) 

  

L-Argiplex: 

 L-Argiplex, 10 

 Bidrar, 8 

 Vitamin, 6 

 År, 5 

 Innehåller, 4 

 Kerstin, 4 

 Energin, 4 

 Hemlighet, 4 

 Normala, 4 

 Energi, 3 

 Funktion, 3 

Nypozin: 

 Nypozin, 12 

 Rosa, 5 

 Leder, 5 

 Nypon, 4 

 Innehåller, 4  

 Bidrar, 4 

 Bibehåller, 4 

 Normal, 4 

 Hälsosamma, 3 

Clear Brain: 

 Bidrar, 6 

 Clear Brain, 5 

 Normal, 5 

 Funktion, 5 

 Normala, 5 

 Funktioner, 5 

 Mental, 5 

 Ruth, 4 

 Hjärnans, 4 

 Huvudet, 3 

 

Active Liver:  

 Active Liver, 9 

 Leverfunktion, 6 

 Normal, 6 

 Tablett, 4 

 Fett, 4 

 Levern, 4 

 Bidrar, 2 

 Bibehålla, 2 

 

Som det går att se finns det ord som förekommer i alla annonser, t.ex. “bidrar, normal, 

funktion”. Men de har även ord relaterade till kosttillskottets syfte, det vill säga att hjälpa leder, 

energinivåer, hjärnfunktion och leverfunktion. Produktens namn nämns även flertalet gånger i 

varje annons och är ett av de mest välanvända orden i respektive annons.  

Anledningen till att Clear Brain har ett högre LIX-värde och därigenom högre 

svårighetsgrad är att den genomsnittliga meningslängden (15,4 ord per mening) är längre än i 

de andra annonserna (jämför med L-Argiplex som har 10,22 ord per mening i genomsnitt). Det 

betyder inte att Clear Brain är svårläst men den sticker ut från de andra annonserna som fått 

lägre LIX-värde.  
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7. RESULTAT  
 

Annonserna som denna uppsats har undersökt har flera gemensamma punkter, på grund av sin 

strävan att efterlikna journalistiskt material. I samtliga annonser finner vi journalistiska element 

som huvudrubriker, mellanrubriker, ingresser och bildtexter. Annonserna har alla en flik med 

text som antyder att den skulle kunna vara en del av ett temanummer, till exempel: Fett i fokus, 

Tema Lust och Hjärnan i fokus. Detta gör de för att smälta in i det övriga redaktionella 

innehållet, t.ex. krönikor och artiklar. Annonserna innehåller alla ett förtydligande att de är just 

annonser, detta med endast ordet ”annons” som ofta placerats i ett hörn. Jämfört med övrig text 

och storleken på denna ser förtydligandet något undangömt ut. 

De fyra annonserna har alla kvinnliga intervjuobjekt, Active Liver sticker dock ut som den 

enda annons där även en man avbildats. Vi ser honom i profil och bilden är skuren vid bröstet. 

De kvinnliga intervjuobjekten har också sin ålder gemensamt, det är medelålders till äldre 

kvinnor vilket tyder på att samtliga annonser riktar sig till en målgrupp i samma ålder. 

Produkterna som säljs kan också relateras till dessa kvinnors och målgruppens eventuella 

ålderskrämpor. Genom att utforma kosttillskottsannonserna på detta vis skapar företagen 

Medica Nord och New Nordic en djupare kontakt med läsaren. Läsaren kan känna igen sig i 

intervjuobjektet i respektive annons. Kvinnorna framställs som väninnor till läsaren. L-Argiplex 

och Nypozin är de produkter som lagt mest tyngd på intervjun och kombinerat detta med 

copytexten. Clear Brain och Active Liver däremot har något mer faktabaserade annonser där 

ingredienser och fördelarna med dem får ta större plats än de intervjuade kvinnorna. Men de 

lyckas ändå skapa denna kontakt med läsaren genom intervjuobjektens personliga berättelser. 

Alla fyra annonser har valt att inkludera närbilder på sina intervjuobjekt vilket försätter läsaren 

i den avbildades sociala värld; läsaren blir en del av den intervjuades umgängeskrets. Baserat 

på var i annonserna bilderna på dessa kvinnor placerats så framstår de som ideal, till någon grad 

ska läsaren vilja vara som kvinnorna i intervjuerna. Det kan de bli genom att inse sitt behov av 

dessa kosttillskott, då kroppen kan behöva hjälp på ålderns höst. Trots större fokus på intervju 

har ändå kosttillskottens ingredienser blivit visuellt framskjutna. Annonserna vill gärna 

poängtera dessa ingrediensers kraft och pekar flera gånger på deras positiva effekter. 

Samtliga annonser innehåller visuella rim i form av färgdetaljer. Mellanrubriker går i samma 

färg som textrutor och så vidare. Mellanrubrikerna sammanfattar även annonsernas kärnor; 

läsaren får en god idé om kosttillskottet genom att endast skumma mellanrubrikerna. 

Syftet med annonserna är att sälja produkterna. För att göra detta pekar varje annons på 

ingredienserna för att övertyga läsaren. Ifall det finns någon tvekan inför att köpa produkten 

finns de goda ingredienserna där och talar för kosttillskotten. Kvinnorna i intervjudelarna 

används som exempel ur verkligheten och som bevis på effekt, de är så kallade solskenshistorier 

som visar en bättre vardag med kosttillskottet. Samtliga annonser använder 

generaliseringsargument; det fungerar för intervjuobjekten alltså kommer det att fungera för 

läsaren, den potentiella kunden. Det är betoning på logos- och pathosargument, till exempel 

spelar annonserna mycket på läsarens rädslor gällande sin egen hälsa. Ett exempel på 

pathosargument är i Active Liver där rubriken frågar: ”För mycket av det goda?” och sedan 

listar tecknen på nedsatt leverfunktion. Alla fyra annonser innehåller även outtalade premisser 

som läsaren själv får tyda. L-Argiplex nämner aldrig ordet klimakteriet i annonsen men 

symptomen som beskrivs i annonsen stämmer in på denna process i livet. 
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8. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer vi svara på de frågor vi ställde i uppsatsens inledning samt diskutera de 

resultat vi fann med hjälp av den visuella textanalysen och argumentationsanalysen. Dessutom 

kommer vi diskutera de brister som uppkommit i analysmetoderna. Dessa kapitel har 

sammanfogats till ett för att undvika upprepning av samma information flera gånger i två 

separata kapitel.  

Denna uppsats syfte har varit att undersöka och analysera kosttillskottsannonser utformade 

som journalistiska artiklar, d.v.s. advertorials. Meningen var att se hur deras layout och textuella 

innehåll påverkar dess riktade målgrupp. Vi ville även se om de skiljer sig från reklam som inte 

använder sig av detta uttryck. Vår tidigare hypotes var att denna typ av reklam var manipulativ 

och utnyttjade journalistikens goda rykte för att nå en äldre läsarkrets. Dix och Phau (2009) 

menar att denna äldre läsarkrets har en positiv bild av journalistik som yngre generationer inte 

har. Äldre människor är vana vid en annan form av journalistik där tilliten till journalisternas 

integritet är större. Den yngre generationen har sett journalistiken förändas till en mer 

marknadsinriktad uttrycksform.  

All reklam är manipulativ, syftet är att sälja produkter. Knepen är många när det gäller att 

övertala konsumenterna. Frågan är, i koppling till annonserna vi undersökt, hur lätt det är för 

läsaren att upptäcka denna manipulativa ådra när annonserna förkläs till redaktionellt innehåll 

i en tidning. Den första frågan i vår frågeställning var vilka språkmönster som används i dessa 

fyra annonser för att sälja kosttillskotten. Det vi har funnit med hjälp av de två utvalda 

analysmetoderna är att annonsernas copytext använder sig av ett antal positivt laddade ord, både 

gemensamma för alla fyra annonser och ord relaterade till varje annons produkt. Speciellt orden 

”bidrar till en normal ... funktion” förekommer i alla fyra annonser. Syftet med de laddade 

orden, negativa såväl som positiva, är att väcka starka känslor hos läsarna. Dessa ord rör upp 

tankar och rädslor kring läsarens egen samt anhörigas hälsa, vilket sporrar honom/henne till 

inköp av kosttillskottet, t.ex. i Active Livers fall. I annonsen för Nypozin lovordar man istället 

produkten, där en läsare med ledsmärtor känner hopp om ett botemedel mot sina krämpor.  

En annons första syfte är att på något vis övertala konsumenten att produkten är värd att 

köpa. Valet av metod beror helt på vad produkten som säljs är och vilken målgruppen är. 

Frågeställningens andra punkt var ”vilken/vilka målgrupper riktas reklamen till och hur 

anpassar sig kosttillskottsannonserna efter den tilltänkta målgruppen?”.  

Utbudet av kosttillskott är stort, produkterna är många och marknaden bred, alltså måste de 

marknadsföras smart. Copywritern måste lära känna målgruppen: veta vilka sorts liv de lever, 

maten de äter, hur många timmar de sover, hur många barn de har osv. När en produkt ska 

marknadsföras behöver de potentiella kunderna undersökas och förstås. Reklambyråerna 

föreställer sig en konsument och det är till denne produktens annonser riktas. Produkten ska ge 

kunden vad de vill ha/tror de behöver. Reklam fungerar som så att ett budskap ska förmedlas, 

från en sändare till en mottagare. Budbäraren är den som blivit anställd av sändaren för att skapa 

reklamen, det kan vara copywriters, grafiska designers osv. (Bergström 2014).  

Potentiella kunder för dessa kosttillskott är medelålders till äldre kvinnor som oroar sig för 

sin hälsa och/eller redan har något av hälsoproblemen som kosttillskotten säger sig hjälpa mot. 

Kvinnorna kan även känna oro för sina partners hälsa och köpa produkterna till sina närstående. 
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Exempel på hur annonserna anpassat sig efter sin målgrupp finner vi i L-Argiplex och Active 

Liver: 

  

De torra slemhinnorna kommer också med åren, men jag tycker att min dagsdos av L-

Argiplex med B2 och biotin bidrar till att de fungerar normalt nu också. (L-Argiplex) 

 

Med ovanstående exempel visar annonsen ett symptom som är både köns- och åldersspecifikt, 

det vill säga riktat till kvinnor i övre medelåldern. Nedan följer ett exempel som spelar på 

läsarens oro för sin hälsa. 

  

Överdrivet intag av kolhydrater, för mycket alkohol och högt fettintag sätter levern och 

gallfunktionen på prov. (Active Liver)  

 

Annonserna utgår från samma formel men använder olika perspektiv för att övertyga läsaren 

att köpa produkten. Active Liver och Clear Brain lägger större tyngd på information och lyfter 

sina produkters ingredienser, medan Nypozin och L-Argiplex har valt att ge intervjuobjekten 

större plats. Produkten säljs genom deras berättelser om hur mycket bättre vardagen har blivit 

med hjälp av kosttillskottet. Det är också viktigt att företagen håller fast vid det journalistiska 

utseendet för att övertyga potentiella kunder. Relevanta säljtekniker är även centrala, under 

detta faller intervjuobjektens ålder in. Annonserna behöver vara verklighetstrogna och då kan 

inte en ung kvinna sälja kosttillskott för åldersrelaterade krämpor. Kvinnornas ålder fungerar 

även som verklighetsbaserade (reella) bevis, en yngre kvinna har inte behov av Clear Brain och 

därför kan hon inte heller sälja det. Men Ruth kan gå i god för produkten för hon har åldern och 

utseendet att vara övertygande. Ruth är ett slags ideal; hon är vacker och har ett åldrat moget 

utseende dessutom tog hon kontrollen över sitt problem. Läsaren vill, precis som Ruth, ta 

kontroll över sina krämpor. Men vi vet inte om Ruth existerar i verkligheten och inte heller om 

kosttillskottet faktiskt haft någon inverkan på hennes liv. Ett talstreck i annonsens intervjudel 

förmedlar att Ruth är nöjd, mer information än så får vi inte. Ruth berättar att hon känt sig 

vimsig och glömt enkla saker i vardagen. Hennes vanliga fokuserade jag blev plötsligt glömskt, 

då fanns räddningen i Clear Brain.  

 

– Jag har alltid varit fokuserad och klar i huvudet men för några månader sedan kände jag 

mig ibland vimsig och glömsk. 

Jag är så nöjd nu sedan jag börjat ta två små tabletter varje dag, berättar Ruth. 

 

Vi får alltså inte veta vilka förändringar som skett sedan hon börjat äta tabletterna. Dock kan vi 

anta, eftersom hon uttrycker att hon är nöjd, att hon själv kunnat urskilja en märkbar skillnad. 

Men vi kan också anta att den uteblivna informationen är ett misstag från författaren av Ruths 

historia. Endast L-Argiplex behandlar ett kvinnligt hälsoproblem medan de andra 

kosttillskotten behandlar åkommor som även kan drabba män. Detta kan vi se exempel på i 

Active Livers annons där de dessutom valt att använda bilder av både en man och en kvinna. 

Det är dock kvinnan som får komma till tals i intervjun. Vad är det då som gör att Nypozin och 

Clear Brain valt att endast använda bilder på kvinnor för att sälja sina produkter när ledvärk och 

åldersrelaterad minnesförlust även förekommer hos män? Jarlbro skriver i Medier, genus och 
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makt (2006) att kvinnor för större plats i reklam än de får i nyhetsmedier. Detta gäller reklam 

som är mycket stereotypt och som dessutom använder sig av riktigt unga kvinnor. Kvinnorna 

får rollen att behaga medan män används för att visa styrka. Här blir det en krock mellan detta 

åldersideal och kosttillskottens produkter och deras syfte. Som tidigare nämnt kan inte en ung 

kvinna göra reklam för produkterna på ett realistiskt sätt, eftersom dessa symptom är ovanliga 

hos yngre människor.  

Ett vanligt argument för representationen av kvinnor och män i reklam och media är 

argumentet ”Vi skildrar bara verkligheten”, vilket torde vara ett utav argumenten för att 

använda sig av medelålders kvinnor i kosttillskottsannonserna. I samband med produkterna kan 

vi se varför annonsernas copywriters valt att använda äldre kvinnor i annonserna och även 

varför dessa kvinnor blir till ideal. I den visuella textanalysen har vi kommit fram till deras 

framställning som ideal då de genom bildernas placering i annonsen, platsen de tar och att de 

för produktens talan verkligen framhävs. Och i argumentationsanalysen finns argument som 

säger att dessa kvinnor är bäst lämpade att knyta an till läsaren då annonsören vill skapa en 

relation till sin potentiella kund.  

Content marketing är skräddarsydd reklam som riktar in sig på en väldigt specifik målgrupp. 

Bergström (2014) skriver att content marketing formar sitt innehåll så att kunderna aktivt vill 

söka sig till varumärket. I New Nordics och Medica Nords fall låter annonsören kvinnor tala 

för produkterna och därför söker sig kvinnor i liknande situation till produkten. Genom att 

kombinera journalistik och reklam får man en typ av reklam som inte uppfattas som 

påträngande eller aggressiv. Bergström (2014) beskriver en nutid där mottagarna är 

reklamtrötta och där reklam får det allt svårare att nå ut till sina målgrupper. Advertorials är en 

äldre form av content marketing som länge ansågs vara misslyckad av reklamskapare men som 

nu fått ett uppsving i form av native advertising. Native advertising innebär reklam som dyker 

upp i nätupplagor där de har en redaktionell utformning. Dessa artiklar tillhör tidningen och 

kan inte blockeras av plug in-program som t.ex. AdBlock eller AdBlock Plus som är designade 

att dölja reklamelement online. I Svenska Dagbladets nätupplaga den 19 maj 2016 finns en 

sponsrad artikel från Tele 2. När man klickar in sig i annonsen ser man en beige bakgrund med 

en gul banner som sträcker sig längs toppen av annonsen, på bannern står ordet ”annons”. 

Artikeln är en annons för Tele 2 och dess samarbete med Internet of Things, IoT.  

Det står redan innan man klickar in sig på artikeln att det är en sponsrad artikel, men den har 

samma utseende och tar lika stor plats som andra artiklar författade av SVD:s journalister i 

nätupplagan. Precis som de fyra annonser vi undersökt innehåller artikeln rubrik, ingress, 

bildtext och mellanrubriker. Dessa är alla del av copytexten. Native advertising och advertorials 

är alltså väldigt nära besläktade, skillnaden är var de publiceras; native advertising i nätforum 

och advertorials i tryckta tidningar. Vi kan alltså interagera med nutidens reklam på ett annat 

sätt än tidigare. Konsumenter kan dela och kommentera annonser på nätet, och på så vis tipsa 

eller varna varandra gällande produkterna. 

Argumentationsanalysen avslöjade att det främst var ingredienserna som stod för 

logosargumenten och som talar för att produkten är verksam. I vissa annonser fick en ingrediens 

(Nypozin och Clear Brain) mer plats och i andra (L-Argiplex och Active Liver) fick 

ingredienserna lika stor plats. I annonsen för Clear Brain fick ingrediensen valnöt till och med 

en egen underrubrik i copytexten och nöten fanns även med på bild bredvid produkten. Nypozin 

är uppkallad efter sin mest framträdande ingrediens. Genom att nämna ingredienserna 
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upprepade gånger låter texterna vetenskapliga och riktiga inför tidskriftens läsare. Tonen är på 

så vis trovärdig eftersom reklamskaparen spelar på människans tro på vetenskapen.  

Den andra retoriska faktorn i annonserna är kvinnan/intervjuobjektet. Hon står för 

pathosargumenten, de som talar till läsarens känslor. Detta kan hon göra genom den relation 

som reklammakaren försökt skapa mellan läsaren och kvinnan. Kvinnan framställs enligt den 

visuella textanalysen som någon i ens bekantskap, hon ler och berättar förtroligt om sitt eget 

liv, precis som en väninna. Bilderna är placerade och skurna på ett sätt som pekar på denna 

vänskapsrelation. Även ur argumentationsanalysens perspektiv kan denna relation återfinnas, 

då argumenten är av den typ som skulle fungera vänner emellan. Till exempel Nypozins Rosa 

som fick tipset av en jympande kund och som nu för det tipset vidare genom annonsen. Kerstin 

avslöjar att hemligheten för att få energi i livet är L-Argiplex, precis som en väninna skulle 

göra.  

Genom reklam säljs konsumenten en livsstil istället för en produkt. Produkten är dock 

nyckeln till att börja eller återskapa denna livsstil. Livsstilen som dessa kosttillskott säljer är av 

den aktiva varianten. Med Nypozin kan du röra dig obehindrat utan värkande leder, L-Argiplex 

ger en energiskjuts och hjälper till att öka lusten. Sex har alltså inte längre någon övre 

åldersgräns. Active Liver förespråkar en hälsosam livsstil dock har annonsören förstått att den 

mänskliga faktorn innebär slarvfel och då kan levern behöva hjälp. Tack vare Clear Brain kan 

Ruth och övriga kunder fortsätta sin aktiva livsstil utan irriterande minnesluckor som avbryter. 

Kombinationen mellan logos- och pathosargument är effektiv då de motargument en 

potentiell kund kan tänkas komma med möts av dessa argument. Rosa, Kirsten, Ruth och 

Kerstin lovar att kosttillskotten fungerar, dessutom har de vetenskapen som backar upp deras 

påståenden. Det är så advertorialernas retorik fungerar. 

Annonsörerna har gjort bedömningen att advertorialer är ett bra sätt för deras produkt att nå 

ut till och spela på äldre människors rädslor och deras tro på journalistisk integritet. Äldre 

kvinnor som lägger stort värde på sina väninnor blir benägna att lita på Rosa, Kerstin, Ruth och 

Kirsten. 

Precis som i annonser riktade till yngre kvinnor säljs annonserna med budskapet ”du kan bli 

ett bättre du”. På samma vis som att en hudvårdsprodukt riktad till en yngre kvinna försöker 

övertyga om att man kan få vackrare hy så menar New Nordic och Medica Nord att deras 

produkter gör så att man kan bli ett ”hälsosammare och aktivare jag”.  

  

8.1 Metoddiskussion 
 

Då denna uppsats använt sig av värderande analysmetoder innebär det att vi även måste vara 

självkritiska. I metodavsnittet fanns även ett kort avsnitt av metodkritik efter att varje 

analysmetod redovisades, här kommer vi att bemöta det då vi nu analyserat de fyra annonserna. 

Kritik mot den visuella textanalysen kan vara att betydelsepotentialerna kan se olika ut hos 

olika människor då alla har personliga erfarenheter av saker och ting. Dessa fyra 

kosttillskottsannonsers innehåll är välriktat till sin tilltänkta målgrupp och därför lämnas det lite 

plats till feltolkning. Reklamskapare är experter på att rikta budskap till sina målgrupper, 

kritiken mot den visuella textanalysen handlar mer om texter med tvetydiga budskap än 

individers olika tolkningsramar. En visuell texts betydelsepotential utläses medhjälp av varje 

individs egna tolkningsramar. Dock går det att ifrågasätta om en bild verkligen kan vara en del 
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av en grammatisk text. Frågan har flera svar men i detta fall är bilden definitivt en del av texten 

då annonser förlitar sig starkt på att bilden ska förmedla textens budskap. Textens betydelse 

kan förändras så pass mycket och tolkningsmöjligheter går förlorade om bilden plockas bort 

från sammanhanget. 

 

Kritiken mot att argumentationsanalysen främst fokuserar på logosargument är rättfärdigad 

men vi har i denna undersökning letat efter pathos- och ethosargument såväl som logos. Detta 

för att verkligen få en nyanserad bild av de retoriska medel som används för att övertyga kunden 

att köpa produkten. 

En brist som finns i uppsatsen är att argumentationsanalysen bäst appliceras på diskuterande 

texter. Då de fyra annonserna inte svarar på någon kritik eller försvarar sig själva finns det inte 

heller några contra-argument för oss att analysera, vi har alltså enbart analyserat de pro-

argument som annonserna själva formulerat. En annonsör skulle inte argumentera mot 

försäljningen av sin egen produkt, de attackerar inte heller andra liknande produkter. 

Argumentationsanalyserna i uppsatsen är därför inte så nyanserade som de kan bli med en annan 

typ av text t.ex. debattartiklar. 

Ytterligare en kritik mot argumentationsanalysen kan vara att det är den som analyserar 

texten som själv skapar argumenten. Men argumenten i kosttillskottsannonsernas fall är så pass 

enkla och direkta att det inte finns rum för misstolkning. Reklamskaparna vill få oss att köpa 

produkten och konvertera till livsstilen som är till salu. Kritiken är mer rättfärdigad i tvetydiga 

texter där budskapet inte är lika direkt som i reklam. 
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