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Reklam som språk och text – röster som övertygar? 

 

Einar Korpus och Claes Ohlsson 

 

Inledning 

 

Nästan alla som bor i Sverige möter reklam i sin vardag och reklamen utgörs nästan alltid av 

talat eller skrivet språk i samspel med bilder, musik eller andra effekter. Spännvidden för vad 

som uppfattas som reklam är stor, reklam kan vara en logotyp i en annons likaväl som en 

kortfilm på flera minuter. Dock förenas all reklam genom det övergripande syftet att övertyga 

en läsare, tittare eller lyssnare om fördelarna med en vara eller tjänst. På så sätt ska reklam 

leda till försäljning även om argumenteringen för detta inte alltid är explicit eller direkt. 

Reklam som genre kan just kännas igen från det gemensamma övertalande syftet. Reklam kan 

kallas parasitisk (Cook 2001:38f) och lånar ofta drag från andra texter som t.ex. skönlitteratur, 

pedagogik och nyhetsjournalistik (se Rahm 2004) och inte minst från annan reklam, både ur 

genre- och texttypsperspektiv. Lånandet gör det ibland svårt att beskriva reklam just som 

genre utifrån mer traditionellt textlingvistiska kriterier där man tar fasta på strukturella drag i 

en text. Inte minst präglas den nordistiska stilistiktraditionen av en definition av genrer som 

bestående av ett antal språkdrag. Med en sådan definition av genrer ställs man inför problem 

när texter i en viss genre uppvisar få eller inga typiska språkdrag men ändå känns igen och 

kan genrebestämmas av en mottagare. Med reklamens texter är det problemet tydligt och 

anknyter till ovan nämnda liknelse om reklam som parasitiskt. Utanför språkvetenskapen 

studeras reklam inom marknadsföringsämnet eller i medie- och kommunikationsstudier. Även 

om reklam är ett viktigt forskningsområde inom dessa discipliner ligger sällan fokus sällan på 

reklam som genre eller på språket i reklamen utan snarast på kommunikations- och 

tolkningsprocessen där språket ses som en del i helheten. 

 

Vi är intresserade av hur reklamens syfte att övertyga realiseras språkligt och i samspel med 

reklamens kontext eller sammanhang. I denna uppsats försöker vi jämka en dynamisk syn på 

reklam som kommunikation och reklam som genre med de språkvetenskapliga verktyg vi 

menar har relevans för en språklig analys av reklamtexter. I uppsatsen vill vi också föreslå 

några sådana verktyg som främst är hämtade från det diskursanalytiska fältet tillsammans 

med två analyser av reklamtexter som vi använder i våra respektive avhandlingsprojekt. 

 



Reklamen ska övertyga men hur? 

 

Syftet att övertyga är ett kännetecken för reklam som genre om man ser genre som mer än 

bara en representation av distinkta språkdrag. Reklamens extrema heterogenitet gör att sätten 

att övertyga på kan se ut på många olika sätt. I denna uppsats tar vi fasta på den 

mångstämmighet eller heteroglossia som råder i reklamens texter (Ledin 1997). 

 

Sedan ett par decennier har termen röst etablerats i svensk textforskning, först i litteratur- och 

så småningom även i språkvetenskapen. En intressant egenskap hos termen är att man med 

hjälp av den öppnar för tolkningen av en texts mångfald. Röst bör vara ett användbart 

instrument i en undersökning som den här, eftersom annonstexter gärna och ofta lånar från 

andra texter och andra genrer. Alla texter har röster. I vissa genrer finns ett tydligt röstsystem, 

dvs. i en genres konventioner kan det finnas mönster för hur en text ska tala till sina 

mottagare. Andra genrer kan sakna fastlagda normer för detta. Myndighetstexter hör i 

typfallet till de förra, medan reklamtexter snarare verkar tillhöra de senare. Det betyder inte 

att heller de senare saknar regler. 

 

Det är intressant att det även utan vägledning av kontext i regel går att känna igen en 

reklamtext som just reklam. Språket är ett igenkänningstecken. Röster brukar beskrivas som 

något både intra- och intertextuellt (Ledin 1997:73). Samtidigt som en röst sätter avtryck i 

texten, pekar den utanför den, mot andra texter och kontexter. Den röstsammansättning som 

råder i reklamtexter är, som vi ser det, ett av genrens igenkänningstecken. 

 

Varje text ingår i ett kontinuum, så att det alltid finns föregående och efterföljande texter. Det 

är detta Bachtin (1981, 1986) avser, när han hävdar att texter är dialogiska (eller 

intertextuella). I Bachtins textkontinuum kan kommunikationskedjor urskiljas. Texter deltar 

normalt och huvudsakligen i en sådan kedja, till exempel en viss genretradition. Men kedjorna 

är inte isolerade från varandra, utan möts ofta. Det innebär bland annat att texter och delar av 

texter kan ta plats i andra genrer än den ursprungliga. Annorlunda uttryckt kan texter upprätta 

en dialogisk relation också till texter i andra kommunikationskedjor. 

 

Texter är alltså dialogiska, enligt detta sätt att se på saken. Det innebär att varje text är ett svar 

på tidigare texter – och en fråga till kommande. Detta avspeglar sig i olika typer av 



intertextuella relationer mellan texter. En sådan intertextuell relation – i vårt tycke den 

viktigaste – är det Bachtin kallar röster. 

 

En hårdragen Bachtinsk syn innebär att man ser varje enskilt ord som fyllt av spår från alla de 

gånger det använts tidigare. Varje ord är ”färgat av sin delaktighet i andra kontexter” (Öberg 

1988:282). Detta är perspektiv som är intressanta, medan de som analysmetod blir otympliga. 

Det finns dock försök att modifiera Bachtins tankar till något metodiskt gångbart. Det gäller 

t.ex. den kritiska diskursanalysen (Fairclough 1992, 1995), och för svensk del har bland andra 

Ledin (1997) arbetat vidare utifrån Fairclough. 

 

Reklamtexter domineras gärna av en röst (Cook 2001:219). Man kan anta att denna hänger 

nära samman med reklamgenrernas överordnade syfte att övertala. Reklamtextens egen röst 

tillhör därför den som står bakom texten, dess avsändare. Avsändarrösten kan ta sig olika 

uttryck, men manifesteras ofta av ett vi, som vänder sig till ett du. Denna röst bryts typiskt 

mot en rad andra, som kan vara antingen implicit eller explicit intertextuella. Fairclough 

(1992:85) föreslår interdiskursiv för det förra och intertextuell för det senare. Vi väljer dock 

att i stället använda de svenska termerna textsamspel respektive normsamspel som Ledin 

(1997) föreslagit. Dessa har fått viss hävd, och används till exempel också av Rahm (2004). 

 

Textsamspel är i regel lätt att identifiera, vilket också brukar vara avsändarens avsikt. Man 

skulle grovt kunna säga att termen täcker in det som rent allmänt kallas allusion, citat och 

referat. Vems är med andra ord den röst som hörs i texten? Men textsamspel avser något 

annat än en registrering av dessa företeelser. Med textsamspel avses hur röster i en text 

lämnar avtryck i en annan och därigenom blandas med andra röster. I sitt nya sammanhang får 

rösten och det den har att säga en delvis förändrad betydelse. Kontexten påverkar semantiken. 

När texter flyttas, får de en ny betydelse. 

 

Normsamspel är något svårare att identifiera. Det kan fortfarande handla om röster som 

blandas, men i normsamspelande texter är det inte faktiska textpassager som förflyttar sig 

utan sättet att uttrycka sig på. Olika genrer har olika konventioner för hur texter är 

ihopskruvade (jfr Svensson 2005), och dessa konventioner eller normer kan flytta mellan 

texter. Till skillnad från textsamspelet, där avsändaren mer eller mindre tydligt lämnar ordet 

åt andra röster, innebär normsamspelet inte att andra röster uttryckligen kommer till tals. 

Snarare uppstår en glidning, så att den aktuella rösten ändrar tonläge (Ledin 1997:72). 



 

Det vore missvisande att säga att det är röster som normsamspelar. Rösterna är bärare av det 

normsamspel som äger rum mellan genrer, diskurser etc. Att en text tar plats i en viss 

genretradition är alltså något som inte behöver synas i själva texten utan så att säga ligger 

utanför den. Normaltillståndet är förstås ändå att röster och andra intertextuella företeelser hör 

till såväl text som kontext – därav termen intertextualitet. På liknande sätt är det inte heller 

rösterna som textsamspelar, utan de är uttryck för det textsamspel som föreligger. För oss, 

som är intresserade av röster, handlar textsamspel om att undersöka vilka andra röster än 

textens egen som återfinns på textens yta. Normsamspel handlar i stället om att avgöra vilka 

andra röster än textens egen som kan tolkas in utifrån andra signaler, t ex en mer eller mindre 

tydlig närvaro av andra genrer, diskurser, kompositionsmönster (Fairclough (1992:126) 

använder ”activity types”) eller stilar. I detta senare fall blir analysen med nödvändighet 

snarare just tolkande än konstaterande. I praktiken är det svårt att dra en absolut gräns mellan 

de två typerna av samspel, men den förra är alltså signalerad i texten på ett tydligare sätt. 

 

Analys av texten Några lugnande ord från AMF Pension 

 

Några lugnande ord 

 

Under våren har du, jag och alla andra vuxna svenskar fått det orange-röda brevet 

med posten. Brevet som berättar hur lite vi kommer att få i pension. 

 

Jag blev faktiskt själv lite förvånad, trots att jag jobbar med pensioner dagarna i 

ända. Det är en sak att "veta" att jag skall få omkring 50% av min slutlön i 

pension – och en annan sak att få se det på papper i reda kronor. 

 

Jag skriver till dig för att lugna dig något, om du blev skrämd av siffrorna i brevet. 

Det är faktiskt inte så illa som det ser ut. Din Avtalspension SAF-LO är till 

exempel inte medräknad. Om du arbetar fram tills du är 65 bör du få ett par 100-

lappar till på varje tusenlapp som pensionsprognosen visade. Dessutom har man i 

pensionsbrevets beräkning utgått från att tillväxten i Sverige är noll hela tiden 

fram till din pensionering. Det är inte särskilt troligt. Även vid en låg tillväxt bör 

din Premiepension öka mer i värde än i prognosen. Särskilt om den förvaltas bra 

under de år du har kvar till pensioneringen. 



 

I broschyren som jag bifogat förklaras mer om hur du kan påverka pensionen 

själv. Broschyren förklarar rakt och enkelt. Den talar mer om kronor i månaden än 

om procent. 

 

Läs broschyren. Om du nu ska vara orolig för din pension är det bättre att förstå 

varför. Då kan du ju åtminstone göra något för att förbättra din situation. 

 

Med vänlig hälsning Max Hallberg Kundtjänstansvarig (AMF Pension, 2000) 

 

Texten är utformad som ett personligt brev och skickades från AMF Pension under 2000 som 

adresserad reklam tillsammans med broschyrmaterial. Brevet omfattar en A4-sida och inleds 

med AMF Pensions logotype samt raden Några lugnande ord i fetstil. Brevet är undertecknat 

Med vänlig hälsning, Max Hallberg, kundtjänstansvarig. En namnteckning finns under raden 

Med vänlig hälsning. I övrigt saknas andra för brevgenren utmärkande drag som datum och 

ort. Det finns heller ingen personlig hälsning i inledningen. Längst ner finns AMF Pensions 

adress och andra kontaktuppgifter i liten stil. 

 

Till formen ser texten visserligen ut som ett personligt brev men textens syfte är att fungera 

som reklam och få läsare skulle nog uppfatta det som något annat. Brevet innehåller dock inga 

explicita säljargument eller direkta erbjudanden. Ändå är det otvetydigt att texten i brevet är 

avsedd att fungera som reklam. I texten gör avsändaren AMF Pension bruk av olika röster för 

att nå fram med sitt budskap. Texten har alltså ett övertalande syfte även om det inte uttrycks i 

så direkta ordalag som "köp AMF:s pensionsförsäkringar!". 

 

Textsamspel: vem har ordet? 

 

Brevets undertecknare och avsändare är Max Hallberg, kundtjänstansvarig. Det är också han 

som har ordet i brevet och utgör textjaget. Inga andra explicita röster hörs och det finns inga 

inbäddade texter i den aktuella texten. Brevets egentliga avsändare är dock företaget AMF 

Pension där Max Hallberg är anställd. Brevet handlar om pensionen och AMF Pension är ett 

av de största svenska företagen som erbjuder olika pensionsförsäkringar eller annat sparande 

till pensionen. Max Hallberg tilltalar läsaren direkt med du och detta passiva textdu utgör en 

tyst röst i texten. Textjaget och läsaren, du, förenas vid ett tillfälle med hjälp av pronomenet 



vi. Därutöver används man en gång vilket syftar till avsändarna av det orange-röda brevet som 

Max Hallberg nämner i brevets början. Ledin (1997:71) tar upp negationer som bärare av 

ekon av andras röster. I den aktuella texten finns negationer och värderande bestämningar 

som kan ses som exempel på hur andra röster kan identifieras genom huvudrösten avsändaren 

Max Hallberg. Vi ska återkomma till detta i genomgången av normsamspelet i texten. 

 

Normsamspel: hur talar den som har ordet? 

 

Textsamspelet i brevet visar att avsändaren/talaren i texten är textjaget Max Hallberg som 

jobbar med pensioner på AMF Pension. Röstbegreppet i en analys av normsamspel handlar 

om en talares tonfall eller hur rösten används för att skapa en roll (Ledin 1997). Inledningsvis 

har avsändaren Max Hallberg en röst som läsaren ska associera till en bekant eller vän. 

Avsändaren tilltalar läsaren direkt och konsekvent med du och refererar till sig själv som jag. 

Avsändaren framställs alltså som en individ genom att AMF Pension företräds av textjaget 

Max Hallberg. När det gäller bruk av pronomen är förhållandet mellan läsare och avsändare 

tillsynes symmetriskt. Det förstärks av meningen [...] du, jag och alla andra vuxna svenskar 

[...] där en gemensam grupptillhörighet för både avsändare och läsare fastställs även om 

gruppen "vuxna svenskar" måste anses som stor och heterogen. Samhörigheten mellan läsaren 

och Max förstärks ytterligare genom att referera till vi i meningen Brevet som berättar hur lite 

vi kommer att få i pension. 

 

Max Hallbergs tonfall som vän eller bekant fortsätter men Max för också in det faktum att 

han arbetar med pensioner och jobbar på AMF Pension. Det sker dock på ett reserverande 

sätt, [...] trots att jag jobbar med pensioner dagarna i ända. Detta vardagliga uttryckssätt gör 

att Max arbete ändå blir sekundärt i förhållande till hans roll som läsarens jämlike och kanske 

också förtrogne, åtminstone i början av brevet. Den förtrogna rösten talar om att de båda (vi) 

är i samma situation eftersom de vet att de bara kommer att få 50% av slutlönen i pension den 

dag de pensionerar sig. Läsarens förtroende för avsändaren bygger på kombinationen av 

privat intimitet och professionellt kunnande där intimiteten står mer i centrum i brevets början 

än slut. 

 

Den professionella rollen får ett tydligare uttryck i ett tonfallsbyte i brevets längsta stycke. 

Ungefär mitt i brevet växlar röstens perspektiv och textjaget Max börjar informera om varför 

den gemensamma pensionssituationen inte behöver se så mörk ut. I det här röstläget – som 



kan kallas för den professionelle Max – förekommer inga referenser till avsändaren med 

personliga pronomen som jag eller vi. Däremot kommer Max med information och råd till 

läsaren, du, där han utgår från sin kunskap om pensionsmarknaden. Relationen mellan 

avsändare och läsare blir mindre jämlik men i slutet av brevet återgår Max till ett mer privat 

tonfall. Nu är dock inte tonfallet den medkännande förtrognes utan istället uppmanar Max 

läsaren att göra något åt sin framtida pension. Max nämner den broschyr han skickat med 

brevet och uppmanar läsaren att ta del av den för att få mer information. Den oro som tas upp 

i början av brevet återkommer också som tema. Max skriver avslutningsvis med mer av 

vännens röst än den professionelles: 

 
Om du nu ska vara orolig för din pension är det bättre att förstå varför. Då kan du 

ju åtminstone göra något för att förbättra din situation. 

 
Max röst är alltså åter mer intim och kan ses som kommande från den bättre vetande vännen 

som uppmanar läsaren att ta tag i den svåra fråga som den framtida pensionen trots allt utgör. 

Med kombinationen av en intim och en professionell röst från en namngiven individs textjag 

försöker AMF Pension vinna läsarens förtroende och kanske också skapa intresse för 

pensionen. 

 

Användandet av två röster för avsändarens textjag är kanske det tydligaste exemplet på 

normsamspel i det aktuella brevet. Det finns dock fler exempel där istället röstekon i 

negationer och värderande omdömen från textjaget står i fokus. Brevets första stycke lyder: 

 
Under våren har du, jag och alla andra vuxna svenskar fått det orange-röda brevet 

med posten. Brevet som berättar hur lite vi kommer att få i pension. 

 
Det värderande lite tillsammans med ordvalet det orange-röda brevet kan ses som ett sätt för 

Max att vända sig mot en röst som inte hörs explicit i brevet. Det är myndighetens eller 

statens röst och det färgglada brev som omtalas i brevet från AMF Pension kallas av 

myndigheten PPM för det orangea kuvertet vilket också har blivit den vedertagna 

benämningen i t.ex. media. Myndighetens syfte med det orangea kuvertet är att informera 

personer med pensionsrätt om deras framtida pension beräknat på bl.a. inkomstuppgifter. Med 

den närliggande benämningen det orange-röda brevet distanseras AMF från aktören staten. 

De flesta läsarna begriper säkert vad som åsyftas men genom att kalla brevet/kuvertet från 



PPM för något snarlikt den vedertagna benämningen visar AMF att de inte ingår i en statlig 

diskurs men känner till den väl. 

 

Analys av texten Nu kan det sägas från TV 4 

 

Nu kan det sägas: Din teve är ingen dumburk. 

 

Ingen har någonsin blivit dummare av några timmars högklassig tv-underhållning. 

Tvärtom, det kan vara ytterst välgörande för hjärnan. Ta kvällens Superfredag på 

TV4 till exempel. I Djurens ö får du lära dig hur man tar hand om skadade djur. I 

Gladiatorerna demonstreras tyngdlagen på ett mycket åskådligt sätt. Och när du 

sedan tagit del av det psykologiska rävspelet i Farmen och njutit av Kristian 

Luuks sociala kompetens har din hjärna fått ett ordentligt träningspass. För att 

ytterligare illustrera vad vi menar, ska vi nu berätta lite om hjärnans egenskaper 

och varför den nu skulle uppskatta om du slog dig ned framför teven ikväll 

klockan 19.30. 

 

Människans hjärna är uppdelad i tre huvuddelar: reptilhjärnan, däggdjurshjärnan 

och hjärnbarken. Reptilhjärnan delar vi med våra vänner reptilerna. Den styr våra 

fem sinnen och avgör till exempel matbehov, skyddssökande, reproduktion och 

revirtänkande. Däggdjurshjärnan delar vi med alla däggdjur. Den omger 

reptilhjärnan och ger oss våra känslor och lustupplevelser samt vår minnes- och 

inlärningsförmåga. Lyckligtvis är vår hjärna utrustad med en tredje del också; 

hjärnbarken. Tack vare den skiljer vi oss från djuren och kan planera, organisera, 

minnas, uppskatta, skapa och förstå. Utan hjärnbarken hade vi exempelvis inte 

kunnat förstå hur gladiatorerna ska lösa sina uppgifter eller vem som skickas hem 

i kvällens avsnitt av Farmen. (TV 4, 2001. Del av text.) 
 

Textsamspel: vem har ordet? 

 

Det som här återges är de två inledande styckena av en omfattande annonstext. Båda inleds 

med generella konstateranden. I det första finns ett vi som vänder sig till ett läsar-du. Detta vi 

är identiskt med textens avsändare och exkluderar logiskt nog det du som adresseras. Också i 

andra stycket finns ett vi, men här är läsaren inkluderad. Följaktligen blir det svårt att använda 



ett du, vilket inte heller sker. Inget textsamspel i strikt mening föreligger. Ändå är det klart att 

andra stycket skulle kunna vara taget ur en lärobok, med undantag för ett par formuleringar 

som tydligt förankrar det här sagda hos reklamrösten (t.ex. Lyckligtvis och hela sista 

meningen).  

 

Normsamspel: hur talar den som har ordet? 

 

Det första styckets vi är typiskt och känns igen från en majoritet av nutida reklamtexter. Det 

tar dock ingen större plats, utan förekommer på ett enda ställe. Reklamens röst omges i stället 

av ett antal påståenden, som presupponerar att läsaren redan är bekant med åtminstone en del 

av TV 4:s tablå. Den som är det kan förväntas se en humoristisk poäng i att Gladiatorerna 

skulle vara ett program om tyngdlagen. Även psykologi och social kompetens omnämns och 

kopplas till de program som visas på TV 4 en fredagskväll. Textens humoransatser bygger på 

att läsaren har kännedom om fyrans utbud. Utan den förkunskapen går humorn henne förbi. 

Texten är så långt tydligt reklamisk, men lånar in en röst som för tankarna till läroboksgenren. 

Det ger inslag av hybridisering, t.ex. i en mening som I Gladiatorerna demonstreras 

tyngdlagen på ett mycket åskådligt sätt. Det är här tydligt att reklamrösten dominerar men 

lånar drag från läroboksrösten i form av ordval (tyngdlagen, åskådligt) och den opersonliga 

passiven (demonstreras). 

 

Läroboksrösten blir därefter den dominerande i stycke två. Här åtföljs de mer generella 

påståendena av ett läsarinklusivt vi, vilket understryker den mer opersonliga hållning som 

brukar råda i texter av undervisande art. Styckets, och hela exemplets, avslutande mening 

(omnämnd redan i samband med textsamspel ovan) blir ett tydligt exempel på hybridisering: 

reklamens och lärobokens röster delar på en och samma mening. 

 

De två styckena i exemplet glider rätt obemärkt över i varandra. Det är inte utan 

uppmärksamhetsvärde, eftersom de är tämligen olika sinsemellan. Förklaringen ligger 

gissningsvis i de två olika vi-användningarna: de ser likadana ut, men avser olika referenter. 

Textbindningen spelar förstås också en roll; styckeövergången är helt enligt norm, åtminstone 

vid ett ytligt  betraktande. Att rösten har bytt tonläge kan slinka igenom. 

 

Exemplets 15 meningar använder i genomsnitt 14 ord var, vilket kan jämföras med de ungefär 

11 ord per mening som är snittet i ett stort material bestående av modernt svenskt 



reklamspråk. Även om relevanta jämförelsesiffror för lärobokssyntax blir svåra att ta fram, 

pekar exemplets genomsnittliga meningslängd på en något mer komplex syntax än den i 

reklamspråk vanliga. En närmare granskning visar att spännvidden är betydande: mycket 

långa meningar (31 ord som längst) växlar med mycket korta (6 ord är den lägsta noteringen). 

Har röster och meningslängd med varandra att göra? Ja, det verkar rimligt. Olika röster talar 

på olika sätt, och där är syntaxen inkluderad. Här är vi inne på läsbarhetsfrågor, och då kan 

även en detalj som ordlängd beröras. Man brukar säga att ord med fler än sex bokstäver är 

långa. I exemplet finns 70 sådana ord (många av dem dessutom överlånga), alltså ganska 

precis en tredjedel. Det är rätt mycket och ger tillsammans med meningslängden ett 

ungefärligt lixvärde på 47. I det större reklamspråksmaterialet ligger värdet på strax under 40. 

Det verkar således som den inlånade läroboksrösten bidrar till ökad svårlästhet, vilket 

knappast är överraskande. 

 

De genrer som normsamspelar kan alltså sägas vara annonsen och läroboken. Det tar sig 

uttryck i ett heterogent röstsystem, där reklamens röst samsas med en röst av undervisande 

art. Det gör att texten rör sig bort från det som är typiskt för reklamen – vilket är typiskt för 

reklamen! 

 

Diskussion 

 

I de båda exempeltexter vi analyserat använder författarna intertextualitet och olika röster för 

att nå ut med sina budskap. Texterna är till form och innehåll ganska olika. Det förment 

personliga brevet från AMF Pension har en intim röst som blandas med företagets 

professionalitet och expertkunnande. TV 4-texten blandar läroboksdrag med mer klassiska 

reklamgrepp, även om dessa är relativt nedtonade. Med en mer traditionell textlingvistisk 

ansats hade båda texterna kanske kunnat kategoriseras som just brev respektive pedagogisk 

text eftersom de innehåller formmässiga drag från dessa genrer. Däremot hade det varit 

svårare att beskriva dessa texter som reklam även om vi vet att de är reklam. Reklamens 

övertygande syfte är inte explicit vilket också gör det svårt att fånga det i en analys av 

textbindning, läsbarhet eller för all del argumentation. 

 

Det implicita övertalandet eller övertygandet sker istället genom text- och normsamspel och 

vi menar att det är typiskt för reklam även om det sker på olika sätt i olika typer av reklam. Vi 

intresserar oss för textreklam där språket ofta står i centrum. Sådan reklam mobiliserar en 



mängd diskurser, inklusive annan reklam, för att nå ut med sitt budskap, vilket också kan 

kallas parasitiskt. Att kunna använda de verktyg som tillhandahålls genom 

intertextualitetsbegreppet och synen på texter som dialogiska ger också möjlighet att beskriva 

och analysera reklam som mer än bara meningar vilka tillsammans bildar en text.  
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