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The first ad was published in Sweden 1645. Advertising itself is not a new 
phenomenon, it's just the conditions that has been changed. Today, advertising is a 
matter of course in our daily lives, every day we are exposed to thousands of 
messages that wants to persuade and convince us to consume. In this paper, we have 
looked into the semiotic and rhetorical tricks that are used for this particular 
persuasion, and we have investigated whether they have changed in the last 60 years 
or if the same tricks are still being used today. Our two hypotheses is: A) the 
rhetorical and semiotic basis of an ad looks the same today as 60 years ago. Despite 
the obvious difference in layout and graphic design, we believe that persuasion 
techniques in the form of semiotic and rhetorical character used to sell a product 
does not differ significantly for the past compared to today. B) Propaganda is used 
more often in ads from the past then in the ads of today. The purpose of this paper 
has been to examine whether these hypothesis are correct or not. Our conclusion was 
based on a qualitative image- and rhetoric analysis applied to six ads from the past 
(40’s, 50’s and 60’s) and six ads from the present (2010) and the research of how 
propaganda is used. It was concluded that the hypothesis was not true, instead, we 
could see during the sixties that led to a different type of ad, a type that is more 
consistent with today's ads. 

Keywords: Rhetoric, Semiotics, Paper ads, Comparison, Image analyses, 
Advertisement  
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1. Inledning 
Tryckt reklam sägs ha sitt ursprung från en efterlystaffisch som hittades vid staden 
Thebe år 3000 f.Kr. Under medeltiden, tävlade handskrivna affischer om 
uppmärksamheten. På 1400-talet ändrades förutsättningarna dramatiskt i och med att 
Gutenberg uppfann boktryckarkonsten. I Sverige trycktes den första annonsen först 
1645 i tidningen Ordinari Post Tijdender. Idag är reklam en självklarhet i samhället. 
Vi som konsumenter blir överösta med meddelande som vill övertyga oss om att den 
ena tandkrämen är bättre än den andra eller att en bil är säkrare än en annan. Det här 
är ingen ny företeelse, budskap av denna sort har funnits i olika utföranden i flera 
hundra år. Vad är det egentligen som övertygar oss att välja en viss bil, tandkräm 
eller schampo? (Ekdahl, Müller & Wigstrand, 1999) 

I vår uppsats har vi undersökt just detta. Vår slutsats kommer att bygga på en 
kvalitativ bild- och retorikanalys applicerad på sex annonser från dåtid (40-, 50- och 
60-tal) samt sex annonser från nutid (2010). Dåtidens annonser har vi plockat ur 
boken KÖP! Folkhemmets reklam av Cederquist och Stolpe Montan (2005), för att 
sedan välja ut sex annonser med motsvarande produkter från idag. Vi har även 
undersökt hur användning av propaganda sker i dessa tolv specifika annonser. 

Dessa annonser kommer sedan jämföras dels produkt mot produkt och dels kommer 
dåtid mot nutid. Dessa jämförelser kommer inte vara representativt för alla annonser 
som finns, utan kommer snarare fungera som ett exempel. 

1.1 Hypotes 

a. Den retoriska och semiotiska grunden i en annons ser likadan ut idag som för 60 
år sedan. Trots den uppenbara skillnaden i layout och grafisk utformning, så tror vi 
att övertalningsmetoderna i form av semiotiska och retoriska tecken som används för 
att sälja en produkt inte skiljer sig nämnvärt åt under dåtid jämfört med nutid.  

b. Propaganda används lika flitigt i annonser från dåtid som i nutid. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka om våra hypoteser stämmer. 

 Vilka retoriska och semiotiska likheter kan vi se mellan 6 specifika annonser från 
dåtid och 6 annonser från nutid? Vilka spår av propaganda finner vi i dessa 12 
annonser? 
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1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att koncentrera oss på svenska annonser från 1940-1969 samt de 
annonser vi kan finna i dagens tidningar. Vi inriktar på annonser som säljer en fysisk 
vara. Vårt semiotiska perspektiv är inriktat på meddelandet och inte avsändare eller 
mottagare, läs mer om detta i teorikapitlet. 

  



 

  8 (68) 

 

2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi berätta övergripande om bakgrunden till reklamen och 
dess historia. Detta för att klargöra varför reklam finns och hur det växte fram till 
något som en given del av vår vardag. 

För att förstå och kunna tolka de annonser skapade under tre decennier (40-, 50- och 
60-talet) som vi inte ens var födda under så behöver vi förstå samhällskontexten. 
Samhällskontexten är en viktig punkt i den yttre kontexten och omfattar kulturella 
och sociala förhållanden i vilken bilden verkar. (Waern, Petterson & Svensson, 
2004) Det vi gjort är att läsa om förändringar i samhället och hur reklam kunde sett 
ut, detta för att kunna förstå mottagaren lite bättre. 

Slutligen går vi närmare in på begreppet propaganda, förklarar i korthet dess 
uppkomst och företeelse. 

2.1 Reklam 

Ordet reklam kommer från latinets reclamo eller reclamtio, som betyder ropa högt 
eller genljuda, men också protestera. Främst känner vi igen ordet som ett tecken på 
att man vill sälja en vara eller en tjänst med hjälp av massinformation. Själva 
utförandet går ut på att säljaren argumenterar för de goda egenskaper varan eller 
tjänsten har och allt det positiva köpet medför sig. Den andra grundbetydelsen i det 
latinska ordet återspeglas i vårt språk genom att verbformen reklamera betyder att 
man klagar på en vara och begär att ett köp ska upphävas. Det näraliggande ordet 
annons kommer från latinets annuntio som betyder tillkännage eller berätta och 
syftar i en senare tids språkbruk vanligen på ett betalt utrymme i en tidning. Att 
försöka definiera ordet reklam är idag svårt eftersom det är ett så brett begrepp och 
att t.ex. hävda att reklam förmedlas bara genom massinformation är felaktigt, 
eftersom reklam idag förmedlas genom en mängd kanaler och medium. (Qvarsell & 
Torell, 2004). Fenomenet reklam växte fram som en konsekvens av den moderna 
marknadsekonomin. När varorna började packas och säljas i större serier blev det 
nödvändigt att ge dem namn och utseende – varumärken – och sedan tala om för 
konsumenterna att de existerade. Det är grunden. Reklamen kom till för att 
rationalisera och förbilliga distributionen av varor och tjänster i ett fritt samhälle. Så 
är det alltjämt. När tekniska medel som t.ex. tryckpressen uppfanns underlättades 
masskommunikation, det blev både billigare och snabbare att tala om för 
konsumenten om varan, än som tidigare när sändaren var tvungen att knacka dörr 
eller ropa på marknaden. Anledningen till reklam är fortfarande densamma, det som 
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ändrats är sättet tala om för konsumenten att varan finns. Till början handlade det 
om att sätta upp ett plakat i ett skyltfönster, idag finns alla möjliga metoder. 
Affischer, billboards, trafikreklam, reklam i radio och tv, event, PR, 
gerillamarknadsföring och inte minst annonser. Som mycket annat startades allt i 
USA. De äldsta reklambyråerna startades på 1800-talet men det var efter första 
världskriget som utvecklingen tog fart på allvar. Nya yrken uppstod: copywriters 
som skrev annonser, art directors som formgav dem, account directors och account 
executives som administrerade verksamheten. Efter andra världskriget accelererade 
utvecklingen i takt med att konkurrensen bland varor och tjänster ökade. Nya varor 
och tjänster dök upp hela tiden och alla ville sälja, sälja, sälja. Författarna kallar 
denna tid för produktionsåldern. Det ljögs friskt under 1950-talet. Så mycket att 
allmänheten började protestera mot obevisade påståenden och förtal av 
konkurrenters produkter. I samband med dessa protester växte en ny våg av mer 
kreativa och nytänkande annonser fram, som inte längre använde sig av obevisliga 
argument som ”varar längre”, ”smakar bättre” eller ”kostar mindre”. Den krystade 
sloganförfattarens tid är i början av 60-talet slut. Nu börjar istället fokus läggas på 
ordet och eftersom många av reklammännen börjat sin bana som journalister är detta 
en lyckosam utveckling. (Wigstrand, 1999)  

2.2 1940-talet 

Hans Dahlberg, spaltar i boken Hundra år i Sverige (1999) upp förändringar som 
skedde i Sverige under de tre decennier vi valt att studera. Så här sammanfattades 
1940-talet; Statens informationsstyrelse inrättas med uppgift att övervaka den 
svenska mediaspridningen som t.ex. radio, böcker, press och film. De första 
ransoneringarna på livsmedel införs. På grund av Tysklands invasion av Norge och 
Finland strömmar tusentals flyktingar in från Norge och Finland. Riksdagen antar ett 
förslag om en tryckfrihetsparagraf i grundlagen som tillåter censur vid krig eller 
krigsfara. Bröderna Wallenberg ser till att hålla uppe Sveriges ekonomiska 
förbindelser under kriget. 1941 anses Sverige vara radiotätast i världen. Kampanjen 
en ”svensk tiger” lanseras. 1944 Kvällstidningen Expressen kommer ut med sin 
första tidning. 1945 Andra världskriget är slut och med det även ransoneringen av 
bensin, skor och textil. 1946 engelska blir första främmande språk i alla skolor i 
Sverige. Allmänt importförbud införs för att stoppa valutaflödet. Saab lanserar sin 
första personbil. Television sänds på prov för första gången. 1948 Findus lanserar 
barnmat på burk. 1949 Wienerbröd får åter säljas efter krigstiden. 
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När Dahlberg fokuserar på mer allmänna förändringar så inriktar sig Montan och 
Cederquist sig mer på reklamens värld i boken KÖP! Folkhemmets reklam (2005). 
Självklart präglades 1940 talet av andra världskriget. Trots att Sverige var neutrala 
så handlade allt om kriget. Inte minst i ransoneringen som märktes av i allt från 
gummi till mat. Montan och Cederquist (2005) skriver dock att denna verklighet 
syntes väldigt lite i reklamen. Visst, det märks i en del annonser, vi har t.ex. valt ut 
en sådan annons som visar en man i uniform. Mer om det längre fram i uppsatsen. 
Om inte själva kriget märktes i reklamen så gjorde freden 1945 det. Det var 
decenniets stora händelse och i annonser läser vi ”happy days are here again” och en 
Gevalia annons visar ett fartyg som släpps igenom avspärrningarna och minfälten 
som präglat världens alla hav och möts av jublande svenskar (Montan & Cederquist 
2005). Montan och Cederquist (2005) förklarar också att kvinnoidealet var lite 
annorlunda under 40-talet. ”Reklamen hade förstås sedan länge insett den säljande 
kraften hos lättklädda damer; en annan av reklamens eviga ingredienser. Det är en 
viss skillnad på de här damernas något fylligare former och dagens taniga modeller. 
Bantning, viktväkteri och glykemiskt index var okända begrepp. Istället uppmanades 
kvinnorna att kränga på sig obekväma korsetter som visas upp i flera annonser. 
Korsetter och bh var en av tidens stora reklamartiklar”. (2008, s.14)  

2.3 1950-talet 

Dahlberg, skriver i boken Hundra år i Sverige (1999) om förändringar som skedde 
på femtiotalet; 1951 Riksdagen tillsätter en utredning om televisionens införande. En 
rad nya skatter infogas för att minska köpkraften i ett försök att motverka en snabb 
inflation. Den lagstadgade semestern utökas från två till tre veckor. Passfrihet mellan 
de nordiska länderna införs. 1954 Experiment med färg-tv görs i Sverige. Norden 
blir en gemensam arbetsmarknad där varken uppehålls- eller arbetstillstånd krävs. 
Radiotjänst börjar med regelbundna försökssändningar med television. En 
ishockeymatch blir det första idrottsevenemanget som sänds i TV. Motboken (för 
alkohol) avskaffas. Ölburken lanseras. 1956 Riksdagen avskaffar priskontroll, som 
införskaffades under krigstiden, alla priser är nu fria. Riksdagen löser bostadsbristen 
genom att besluta att 53 000 lägenheter ska byggas på ett år. Spritservering utan 
mattvång införs på ett femtiotal restauranger. Bilförsäljningen slår nya rekord och 
det finns nu ca en miljon bilar på Sveriges vägar. 1958 Den första kvinnliga polisen 
börjar tjänstgöra samtidigt som det blir fritt fram för kvinnor att utbilda sig till präst. 
Moderna museet invigs i Stockholm. Nyhetsprogrammet Aktuellt sänds för första 
gången. Antalet TV-licenser har under året ökat från 75 000 till 250 000.  
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Såhär förklarar Montan och Cederquist i boken KÖP! Folkhemmets reklam (2005) 
1950 talets reklam. ”Optimismens och oskuldens årtionde. Sverige var fortfarande 
en idyll, kriget var slut och nu skulle allt bli så mycket bättre i folkhemmet.” 
Författarna berättar också att det var under detta årtionde som rikskändisen (även om 
ordet inte var uppfunnet) började dyka upp i reklamen. 50-talets annonser var rent 
grafiskt hemska. En annons kunde innehålla mängder av typsnitt och bilder och text 
placerades huller om buller utan minsta estetiska känsla. Det var ur detta som 60-
talets kraftiga kreativa revolution växte ur. Hemmafrun var fortfarande en 
självklarhet och även, för oss, den föråldrade tjänsten som hembiträde fick plats i 
annonserna. Det var under femtiotalet fortfarande ekonomiskt möjligt att vara 
hemmafru eller ha hembiträde. (Montan & Cederquist, 2008) Ett annat knep som 
dök upp i annonserna var ”den magiska ingrediensen”. Tandkrämsbolaget Pepsodent 
hindrar den ”gula hinnan” i och med att deras kräm innehåller ”Irium”, medan ett 
bensinmärke lockade med ”ACT”, ett tvättmedel som innehöll ”kraftkorn”. Överallt 
dök ”magiska ingredienser” upp. 

Var tid har sitt språk, sina koder. Idag säger vi att det gäller att höras i bruset 
och då måste man skrika högt. Men det där bruset ansågs lika besvärande på 
femtiotalet. Man formulerade det bara lite annorlunda. Såhär kunde det låta i 
spalterna i Resumé: ”Att få just detta lilla ’något som fångar’ i en ocean av 
likadana vita vågkammar kan fresta till förståeliga överdrifter (Wigstrand, 1999, 
s.32) 

2.4 1960-talet 

Dahlberg, skriver i boken Hundra år i Sverige (1999) om förändringar som skedde 
på 60-talet; 1960 Den första journalisthögskolan startar. LO och SAF beslutar att 
särskilda kvinnolöner ska avskaffas inom fem år. En miljon TV-licenser har nu lösts 
i Sverige. 1962 Som ett av de första större företagen köps Findus upp av 
Schweiziska Nestlé. Riksdagen beslutar om nioårig grundskola. 1963 Beatles 
medverkar i svensk TV utan att väcka större uppmärksamhet. Gratis skolböcker 
skall införas i Stockholms skolor. 1961 Rösträtten sänks från 21 till 20 år. IKEA:s 
första möbelvaruhus invigs. 1966 2000 människor protesterar mot USA:s krig i 
Vietnam. Bankerna beslutar att införa lediga lördagar. Volvo presenterar sin nya 
personbil 144. 1967 En ny affärstidslag träder i kraft som ger butikerna rätt att hålla 
öppet på kvällarna. Sverige byter från vänster till högertrafik. 1969 
omsättningsskatten (oms) ersätts av mervärdesskatt (moms). Regeringen föreslår att 
förbudet för nöjesarrangemang på långfredagen, påskdagen och juldagen upphävs. 
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Chefen för skolöverstyrelsen kräver att reklam för mellanöl stoppas på grund av 
ölberusningen bland unga. En allmänhetens pressombudsman tillsätts. Sveriges 
andra tv-kanal, TV2, börjar sända. 

På sextiotalet stod Sverige på tillväxt. Nya idéer och impulser blev till nya produkter 
och tjänster, från svenska innovatörer men också från utlandet. Folk kunde nu byta 
jobb som aldrig förr, tätorter började växa till sig ytterligare och produkter som 
kylboxar och självbetjäningssystem innebar större men färre köp. Allting växer, 
supermarkets, stormarknader, shoppingcenter. Sverige blir världsledande på 
engångsförpackningar. (Wigstrand, 1999) 

Såhär förklarar Montan och Cederquist i boken KÖP! Folkhemmets reklam (2005) 
1960-talets reklam. ”Den stökiga plottriga 50-tals annonsen har ersatts av en ren och 
enkel layout. En idé, en bild, en text” (s.246) 

Reklambranschen ville kommunicera på ett nytt sätt. Man ville förstå konsumenten, 
man ville ta dem på allvar, man ville ta sig själv på allvar. Den kreativa revolution 
som skedde tog fart på slutet av 60-talet. Reklamen skulle nu samtala hellre än 
skrika banala köpuppmaningar, den ville se konsumenten i ögonen och göra 
reklamen mer estetisk och hederlig, men aldrig tråkig – det var en dödssynd. 
(Montan & Cederquist: 2008) Något som hjälpte denna tanke om mer estetiskt 
tilltalande annonser var de nya tryckmöjligheter som uppstod, det var nu möjligt att 
göra uppslag i fyrfärg. Kvinnoidealet började också ändra sig under decenniet. 
Hemmafrun, som fortfarande fanns, som tidigare blivit illustrerad som en pimpinett 
hemmafru som skulle ge sin man en puss när han kom hem från jobbet, blev nu 
framställd som en ”modern och självständig” kvinna på stranden. (Montan & 
Cederquist, 2008)  

Reklamen får sin egen tävling i form av guldägget, en kaxig osvensk tävling som 
innebär att till skillnad från 50-talet får den kreativa kraften ett erkännande. 
Guldägget för också med sig en diskussion av vad som är bra reklam. I det här fallet 
är det yrkesproffs i Stockholm som avgör. Wigstrand (1999) frågar sig själv, hur stor 
påverkan de har haft för framtida reklam i Sverige. 

2.5 Propaganda 

Sändaren som använder sig av propaganda vill systematiskt sprida en viss ideologi, 
politisk uppfattning eller åsikt. Propaganda kan liksom reklam finnas i flera skilda 
medier som dagspress, veckopress, radio och tv. Propaganda har alltid använts sig av 
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moderna medier, i antikens Rom målades propagandabudskap direkt på vitkalkade 
väggar och när boktryckarkonsten lanserades var inte makthavare sena att använda 
detta under religionskrigen under 1500-talet. Redan under första världskriget blev 
propaganda ett politiskt erkänt medel. Radion fick stor betydelse för spridningen av 
propaganda under mellankrigstiden. Under och efter andra världskriget har nya 
medier som tv och film varit kanaler för spridning. (Waern, Petterson & Svensson, 
2004) 

Andra effektiva sätt att sprida propaganda är planerade aktioner som t.ex. 
demonstrationer och massmöten. Aktiviteter som nazityskland utnyttjade effektivt 
för att sprida sina åsikter och få ökad maktställning under 1930-talet. (Waern, 
Petterson & Svensson, 2004) 

Andra sätt för spridning är att uppföra monumentala byggnader och monument som 
symboliserar politiska idéer och visioner om framtiden. Propaganda är ofta 
förknippad med falska förenklingar, utvalda halvsanningar, undanhållna fakta och 
grova överdrifter. Bilder och texter som förstärker fördomar mot olika grupper och 
vill, sedan 1900-talet, ofta få oss att ta avstånd från någon person, grupper eller 
företeelse. Ordet propaganda har därför numera en vanligen negativ klang (Waern, 
Petterson & Svensson, 2004). Reklam- och propaganda budskap kan ibland vara 
svårt att värja sig emot, särskilt om dessa upprepas om och om igen. Vi ser 
budskapen på affischer, i tidningar och i tv. Det finns en ”utnötningseffekt”. Om ett 
budskap upprepas tillräckligt mycket orkar vi tillslut inte ha en analytisk och kritisk 
inställning till det, utan vi accepterar innehållet som det framställs. Detta är idealiskt 
för den som vill bedriva propaganda. (Waern, Petterson & Svensson, 2004) 

Waern, Petterson och Svensson (2004) anser att bilder från reklam och propaganda 
är de som bäst illustrerar den visuella retoriken. Framförallt, menar de, att vi ser 
tilltalet när det gäller patos, alltså det emotionella tilltalet. Här är det värderingar 
som sitter djupt rotade hos mottagarna som används för att påverka: renhet, frihet, 
vacker kropp etc. (Waern, Petterson & Svensson, 2004) 
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3. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel behandlar vi de teorier som vi använder oss av för att kunna föra en 
korrekt diskussion. Dessa teorier fungerar som ett ramverk för att slutligen komma 
fram till ett relevant resultat. Kunskapsteorierna som tillämpas, utgår framför allt 
ifrån retorikens och semiotikens läror från respektive område. 

3.1 Semiotik 

Under detta kapitel tar vi upp delar ur den semiotiska läran, betydelsen av bland 
annat; denotation, konnotation och ikon – index – symbol. 

Semiotik är teckenlära, den uppstod genom att man analyserade texter och för att 
lättare kunna tolka dessa texter delade man upp de i mindre beståndsdelar för att 
sedan förstå helheten. Ett av de största namnen inom semiotiken är språkforskaren 
Ferdinand Saussure (1857-1913), det var han som lade grunden till vad som senare 
kom att bli en betydelsefull teori. Enligt honom består varje tecken av två delar; det 
betecknande och det betecknade dvs. det vi fysiskt ser respektive den bilden vi har 
inom oss. Hela vår omgivning är uppbyggd av tecken och utan semiotiken hade det 
varit omöjligt att förstå samhället vi lever i. 

Semiotiken studerar hur dessa tecken skapas, används och tolkas i kommunikation 
mellan människor och medier. Tecken är bärare av betydelser och kan därför 
användas som ett eget språk. Charles Sanders Pierce (1839-1914), en annan av 
semiotikens föregångare menade att bokstäver, ord och siffror och även ljud och ljus 
kunde räknas som tecken som var tolkningsbara. Kulturföremål är andra tecken, t.ex. 
barbiedockan, en midsommarstång, en bukett med rosor eller en rolexklocka. Pierce 
ansåg att betydelsen av tecknets kontext låg till grund för dess tolkning: tecknet 
skapas i samverkan med andra tecken i dess närhet. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

3.1.1 Semiotiskt perspektiv 

Det finns enligt Waern, Petterson och Svensson (2004) tre olika perspektiv man kan 
använda sig av vid studier av bilder. För att förtydliga vår undersökning presenterar 
vi dels det perspektiv vi använt men också de som vi inte använder oss av. Vårt 
perspektiv är semiotiskt, vilket innebär att man är intresserar sigför tecken och 
symboler, en förståelse som griper över såväl det visuella som det verbala språket. 
(Waern, Petterson & Svensson, 2004) 
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De två andra perspektiv som författaren tar upp perceptionspsykologi, hur vi 
uppfattar olika streck på ett papper som bild och estetiskt perspektiv och som 
innebär att man undersöker hur människor berörs av bilder. Vi har alltså valt att 
använda oss av semiotiken som alltså handlar om bilder som tecken och hur 
människor tolkar dem. 

3.1.2 Ikon, index och symbol 

Vad är ett tecken och vad är en symbol? Skillnaden mot det perceptionspsykologiska 
och det estetiska perspektivet är att man betraktar bilden som ett tecken som behöver 
tolkas på något sätt. 

I dagens samhälle utsätts vi för en mängd olika tecken vi behöver tolka för att klara 
de allra enklaste uppgifterna. Röd färg på kranen ger varmt vatten och blått ger kallt, 
grön gubbe betyder att vi får korsa vägen osv. Tecken är en kommunikationsform i 
vår vardag. (Waern, Petterson & Svensson, 2004). 

En symbol är något som i ett visst sammanhang representerar något annat. Inom 
olika kulturer finns det symboler. En ring är en viktig symbol i många kulturer, inte 
enbart som kärlekstecken utan även som status – exempelvis doktorsringen i den 
akademiska världen. På ringen kan det i sin tur finnas symboler som förstärker det 
som ringen symboliserar, en frukt för mänsklig fruktsamhet, en våg för rättvisa etc. 
(Waern, Petterson & Svensson, 2004) 

Lika lite som det finns en likhet mellan det röda ljuset i en korsning och bromsljuset 
på en bil finns det inga likheter mellan symbolerna på ringen. Det röda ljuset är i 
trafiken ett "trafiktecken”, men i semiotiken ses det som en symbol som genast byter 
betydelse om det plockas ur sin kontext och sätts i ett annat. 

Ikoner har i motsats till symboler alltid en likhet med det som de representerar. Tänk 
på de kristna ikoner som under flera tusen år sett likadana ut trots att de målats av 
gång på gång. (Waern, Petterson & Svensson, 2004) 

Waern, Petterson och Svensson (2004) konstaterar att det inte finns någon perfekt 
symbol eller perfekt ikon. De menar att det är en fråga om nyanser. De tar en cirkel 
som exempel och menar att vi inte kan avgöra om det är en symbol eller ikon direkt, 
det beror på vad vi ska använda cirkeln till. Om den används för att illustrera hur 
man skriver in en kvadrat i en cirkel är det såklart en ikon (av sig själv). Cirkeln kan 
illustreras som mänsklig harmoni och eftersom det då inte finns någon likhet mellan 
en cirkel och harmoni är det en symbol. Det blir mer problematiskt om man tänker 
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sig att en cirkel kan vara en symbol för solen, men då finns det en viss likhet mellan 
cirkeln och solen. Vi kan alltså inte kalla bilder för symboler eller ikoner utan att 
känna till den kontext de verkar och ingår. 

Den tredje sortens tecken är index. Det är ett tecken som skapas ur ett 
orsakssamband mellan två företeelser. Till exempel fotspår på en sandstrand, rök 
från en eld eller ett fingeravtryck. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

3.1.3 Denotation och konnotation 

En semiotisk analys handlar om att undersöka bildens innehåll. Vad är det som sägs 
i själva bilden? I den semiotiska analysen undersöker man bilden genom två nivåer, 
denotation och konnotation. Denotation kan definieras som bildens grundbetydelse, 
det vi kan genom överenskomna konventioner peka ut och fastställa direkt ur en 
neutral bildbeskrivning. Konnotation är de medbetydelser bilden medför, vilka 
associationer den väcker, kollektiva associationer som är gemensamma för 
människor av en viss kulturell bakgrund. Konnotationer är latenta och kan inte pekas 
ut direkt i en bild även om de ändå kan uppfattas av många. (Carlsson & Koppfeldt, 
2008) 

3.1.4 Kultur och koder 

När man pratar om tecken kommer man osökt in på koder och kultur. Koder kan 
beskrivas som det system i vilka tecken organiseras och som bestämmer hur tecken 
kan relateras till varandra. Gripsrud (2002) menar att begreppet om tecknens 
konnotativa betydelse visar att semiologin är öppen för att tecknens betydelser kan 
variera beroende på det sammanhang de uppträder i. Han menar också att detta är en 
del av semiologins pragmatiska dimension. ”I detta sammanhang betyder pragmatisk 
situationsbestämd, dvs. att kommunikationen är bestämd av dess plats och syfte när 
det gäller både avsändare och mottagare.” (s.144). 

Tecken av alla dess slag används och uppfattas alltid i konkreta historiska, sociala 
och kulturella situationer. Gripsrud (2002) menar att det största problemet ligger vid 
den konnotativa nivån och inte vid den denotativa nivån där de flesta betydelserna är 
mer eller mindre fastlagda. Koder reglerar dessa konnotativa och denotativa 
betydelser genom konventioner eller regler. Begreppet kod utgör därmed själva 
nyckeln till semiologins pragmatiska dimension, eftersom det är knutet till vissa 
kulturella kollektiv som delar konventionerna i fråga. Kultur kan – åtminstone i detta 
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sammanhang – definieras just som gemenskap baserad på gemensamma (delade) 
koder. (Gripsrud, 2002) 

3.1.5 Kontext 

Bilder ses alltid i ett sammanhang och tolkningen beror på vilket sammanhang detta 
är. En bild har en yttre och inre kontext, den yttre kontexten innefattar dels 
närkontext och dels en samhällskontext. I den inre kontexten räknas förhållanden 
inom mediet. När det gäller en bok är det samspelet mellan text, bild och grafisk 
form. Man kan även diskutera den inre kontexten inom en bild, då med 
utgångspunkt ifrån enskilda bildelement. (Waern, Petterson & Svensson, 2004) 

En väsentlig yttre kontext är den kultur i vilken bilden betraktas. Samhällskontexten 
omfattar kulturella och sociala förhållanden, vilka har stor betydelse för hur vi 
uppfattar innehållet i texter och bilder. Såväl den inre som den yttre kontexten kan 
ge både ord och bilder en emotiv kraft som inte alltid är så lätt att förutspå. Vid 
sidan av den rent informativa betydelsen av bilden kan den innehålla andra 
värderingar av olika slag som har smugit sig med. Detaljer som kan kännas 
obetydliga i en bild kan komma att avgöra läsarens känslor och väcka funderingar. 
Detta kan vi dock försöka styra genom noggrann redigering av bilder och texter. 
Författarna menar att en central del för att styra denna tolkning av en bild är bildtext. 
En text är viktig kontext för bilden. De frågar sig om man överhuvudtaget kan tolka 
en bild utan bildtext. Bilden är alltid mångtydig, bildtextens funktion är att berätta 
om bilden och förankra den tolkning som informatören vill förmedla till läsaren. 
Med hjälp av bildtexter är det möjligt att underlätta, begränsa, eller till och med helt 
enkelt styra tolkningar av bilderna. (Waern, Petterson & Svensson, 2004) 

3.1.6 Bildanalys 

En bildanalys fungerar på samma sätt som andra analyser, man delar upp 
analysobjektet för att kunna förstå och beskriva delarnas relation till varandra och 
helheten (Bergström, 2004). Den som analyserar undersöker vad bilden föreställer, 
hur den är uppbyggd, vad den har för yttre och inre kontext, vem den vänder sig till, 
vem sändaren är och vad denne har för syfte. (Bergström, 2004) 

3.1.7 Tolkning 

Det finns en svårighet med bildanalys. Det är att trots människor delar kodsystem 
och kultur så är man inte alltid överens om vad en bild egentligen innehåller och 
betyder. Tolkningar går ibland starkt isär bland en grupp bildbetraktare. Bildens 
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denotativa nivå, som också kan kallas för bildens kärn- eller grundbetydelse, brukar 
ses som entydig eftersom bildbetraktarna ofta är överens om vad som visas. När 
bildbetraktarna ska enas om vad som egentligen händer, bildens konnotativa 
innehåll, präglas detta resultat av betraktarens bakgrund, erfarenhet, kunskap och 
associationer. Förmågan att associera är nämligen en av högerhjärnans mest typiska 
egenskaper. Konnotationer är kulturellt betingade och därför gemensamma för 
många men inte för alla. Bilderna blir mångtydiga och möjlighet till kommunikation 
kan gå förlorad. (Bergström, 2004) 

3.1.8 Dold tolkning 

Waern, Petterson och Svensson (2004) tar upp begreppet dold tolkning. Den innebär 
att de symboler och ikoner vi ser i en bild tolkas på ett speciellt sätt idag, en 
självklar tolkning kan tyckas, men sannolikheten finns att när bilden skapades hade 
dessa symboler och ikoner en helt annan betydelse. Vi lär oss känna till symboliska 
betydelser eftersom vi har samma referensramar som skaparna. Är ramarna inte 
desamma så blir betydelserna dolda för oss. Författarna skriver att det är svårare att 
tolka ett symboliskt innehåll som är dolt. Därför gäller det för den som analyserar att 
vara kunnig och påläst eller använda sig av en teoretisk analys där man utgår från 
vissa hypoteser om föremåls eller människors roll. 

3.1.9 Kulturella myter 

Den franske semiotikern Roland Barthez (1915-1980) menar att när bilder talar till 
oss genom konnotationer så öppnas det han kallar för bildens mytologiska nivå. Han 
förklarar en myt som en kedja av konnotationer som tillsammans bildar ett latent 
eller underliggande budskap. Dessa myter är kulturellt betingande och varje kultur 
och samhälle har sina egna myter. Myten är samhällets berättelse om och för det 
självt. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

Carlsson och Koppfeldt (2008) skriver att myten är användbara inom reklam för att 
människor använder och tänker genom dem, många av dessa myter ses som 
”naturliga” och hjälper oss att hålla oss till normen. Ofta så stämmer inte dessa 
myter med verkligheten men trots det så skapar myten en sorts förståelsegemenskap 
som kan användas i informationssammanhang och reklam.  

Efter en bildanalys kan man sedan välja ut nyckelord från dess tolkning i två spalter. 
I den ena spalten ställer man upp ord från den denotativa nivån och den andra mot 
de konnotativa tolkningar man gjort. Konnotationer bildar då något som Carlsson 
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och Koppfeldt (2008) kallar för telegramfras. Eller för att knyta an till Barthes 
begrepp; en myt, ett anrop eller ett ”telegram” från myten. Urvalet är godtyckligt 
och beror på hur man tolkar bilden. 

3.2 Retorik  

Gripsrud (2002) beskriver retorik på följande sätt i boken Mediekultur, 
mediesamhälle: 

Varje användning av språket är retoriskt i den enkla meningen att det är ett 
försök att få andra att acceptera, inse, förstå eller uppleva något som 
språkanvändaren anser, förstår, vet, upplever, tänker osv. Aristoteles delade 
denna uppfattning om retoriken som närmast allomfattande. Man skulle också 
kunna säga att det finns en retorisk dimension i all kommunikation, eller att det 
finns en ”retoricitet” i språket och i varje kommunikationsform. Därmed blir det 
retoriska perspektivet viktigt vid studiet av all kommunikation. (s.196) 

Retorik har alltså inte bara med ”att tala” eller ”övertala” att göra. Retorik är läran 
om hur man effektivast använder ett visst kommunikationsmedel för att uttrycka det 
man vill säga i en viss situation. (Gripsrud, 2002) 

3.2.1 Den retoriska triaden 

Etos, Patos, Logos – tre medel för att övertyga.  

Med etos använder man sig av trovärdigheten hos avsändaren, man övertygar genom 
att med sin karaktär skapa tilltro hos mottagaren. En av de viktigaste delarna av etos 
är att tilltala målgruppen med rätt medel. Om man riktar sig till pensionärer når man 
lättare fram med sitt budskap om man väljer ett tydligare språk än om man använder 
nya slangord, som kanske däremot fungerar bättre på ungdomar. 

I reklamsammanhang använder man sig ofta av en eller flera experter, det kan vara 
kändisar, människor som innehar en viss titel. När man använder sig av kända 
personer förespråkar denne ofta en viss produkt som kanske inte alls handlar om 
idrotten de utövar eller om hur bra de presterar på scen. Samma sak är det när man 
använder sig av doktorer och professorer. Man vill få mottagaren att tänka; självklart 
är detta munskölj det bästa på marknaden när en tandläkare påstår det, denne är trots 
allt expert på området. (Gripsrud, 2002) 
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Patos handlar helt om känslor. Det gäller att locka fram starka känslor hos mottagare 
och få denne att känna vrede, glädje eller sorg. Vad som krävs för ett bra patos är 
delvis att ha ett bra etos och logos, att känsla och förnuft samarbetar.  Men även att 
kunna väcka rätt sorts känslor och kunna framkalla medlidande, att mottagaren låter 
sig ryckas med. (Gripsrud, 2002) 

Med logos är det vad man säger som är i fokus, att med ord, tal och resonemang 
försöka övertyga mottagaren. Det finns två klassiska övertygningsbegrepp inom 
logos; enthymem och exempel. (Gripsrud, 2002) 

Ett enthymem är en slags deduktiv slutledning, en förkortad variant av en syllogism.  
Ett exempel på en syllogism är: Alla människor är dödliga, jag är en människa, alltså 
är jag dödlig, ett exempel på ett enthymem är: Alla människor är dödliga, alltså är 
jag dödlig. 

Ett enthymem är slagkraftigare än en syllogism då man låter mottagaren själv tänka 
till. När mottagaren själv listar ut premissen känner denne sig smart och smickrad, 
på så sätt blir påståendet mer logiskt för dem. (Gripsrud, 2002) 

Det andra övertalningsmedlet inom logos är exemplet. Man använder ett enskilt fall 
för att därigenom antyda att det rör sig om en allmän regel. Det som hände igår får 
man att låta som att det alltid gäller. Man gör en koppling mellan det man talar om 
och det fall man hänvisar till. Ex. Svenskar är så fruktansvärt osociala! Igår när jag 
var ute med hunden… o.s.v. (Gripsrud, 2002) 

3.2.2 Den klassiska uppställningen eller partesmodellen 

Den klassiska uppställningen av ett tal består av fem faser; inventio, disposito, 
elocutio, memoria och actio. Här beskrivs de tre första delarna som är väsentliga för 
vår uppsats. 

Inventio 

Här bestäms vilket ämne det är som ska diskuteras. Man formulerar en tes eller ett 
budskap så kort och exakt som möjligt. Därefter gör man upp en lista på topiker 
d.v.s. en lista av olika ämnen som man vill ta upp respektive inte ta upp. Man 
bestämmer hur man ska vinkla ämnet, skapa argument och kunna försvara sig mot 
motargumenten. (Gripsrud, 2002; Carlsson & Koppfeldt, 2008) 
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Aristoteles utgick från fyra kärnfrågor när han formade sina tal, dessa är fortfarande 
aktuella då man håller tal eller sänder ett meddelande. Det första är att argumentera 
för och emot, vad är möjligt och vad är inte det. Det andra är att blicka tillbaka, vad 
har hänt och vad har inte hänt, detta är speciellt viktigt i försvarstal. Den tredje 
frågan är: vad kommer att hända och vad kommer inte att hända, detta handlar om 
framtiden och här kan man antingen uppmana eller varna. Sista frågan man ska 
ställa sig är: Vad är större eller mindre (t.ex. betydelsefullt) än andra saker? Vilket 
argument ska man pressa på för att få störst genomslagskraft? (Gripsrud, 2002) 

Disposito 

Den klassiska retoriken har fem steg till att hålla ett tal så åkallar och bevarar 
mottagarens uppmärksamhet. 

Exordium är talets inledning och anslag, här gäller det att fånga åhörarens intresse 
och kunna tränga igenom bruset. En slags teaser eller något slagkraftigt som lockar 
till att veta mer. Sedan kommer narratio som betyder bakgrund eller berättelse, här 
ska man förbereda åhörarna inför vad man har att säga, skapa ett förtroende. 
Därefter lägger man fram sitt förslag, sin propositio, tesen, det man egentligen vill 
ha sagt. Sedan gäller det att argumentera och bevisa att det man säger är riktigt. 
Övertyga åhörarna om att man har rätt i det man säger, därför gäller det att även tala 
om de faktorer som verkar mot, och därefter argumentera bort dem. Man bör nöja 
sig med tre starka argument, det starkaste i slutet och det svagaste i mitten. Tillslut 
gäller det att sluta cirkeln och väva ihop allt och återknyta till exordium, conclusio .( 
Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

Elocutio 

I elocutio skapar man den språkliga stilen och gestaltningen. Man väljer språk efter 
vem mottagaren är. Om mottagaren är en viss arbetsgrupp – tala fackspråk, barn – 
tala lättsamt med enkla ord osv. Välj som sagt det sätt som passar själva situationen. 
(Gripsrud, 2002; Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

3.2.3 Ornatus 

Enligt de klassiska läroböckerna har stilfigurerna tre huvuduppgifter. Att informera 
och göra texten tydlig och begriplig (docere), att inge lust (delectare) och att 
inspirera, rycka med, röra och påverka (movere). Det finns två sorters stilfigurer, 
troper och figurer. (Cassirer, 2003) 



 

  22 (68) 

 

Vi bifogar en bilaga (1) med förklarningar på några utvalda stilfigurer. 

3.2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet. Thurén (2007) skriver att reliabilitet 
betyder att mätningar är korrekt gjorda, att en opinionsundersökning måste vara 
grundad på ett representativt urval av människor, annars finns risken att 
tillfälligheter påverkar resultatet. Resultatet vid en mätning ska vara detsamma 
oberoende på vem som gör den eller hur många gånger den görs, för att mätningen 
ska ha hög reliabilitet. Validitet betyder att man endast undersöker det man har tänkt 
och absolut ingenting annat. Hur väl valt mätverktyget mäter det man vill mäta. 
(Thurén 2007) 

Därmed kan man diskutera hur hög reliabilitet vår undersökning är eftersom bild- 
och retorikanalys innefattar tolkning av oss. Vår tolkning beror på vilken bakgrund, 
kultur och kontext vi lever i. Vår validitet anser vi vara hög för att vi utgått från 
Koppfeldt och Carlsson bild- respektive retorikanalys. Vi har för kunna göra en 
bedömning av tecknen så var vi även tvungna att komplettera denna analys med att 
undersöka samhällskontexter, historia etc. 

3.3 Sju verktyg för propagandaspridning 

Severin och Tankard (2001) tar upp sju verktyg för att sprida propaganda i 
massmedia. Name calling, glittering generality, transfer, testimonial, plain folks, 
card stacking och bandwagon. Dessa verktyg ska vi nu förklara. 

Name Calling grundar sig på att man ger en idé en dålig stämpel och får mottagaren 
att förkasta och fördöma idéer utan att skapa sin egen uppfattning. Severin och 
Tankard (2001) menar att name calling inte förekommer så mycket i marknadsföring 
eftersom det finns en motvilja att ens nämna konkurrenters produkter i sin reklam. 
Name calling förekommer dock inom politik och andra debattsammanhang. 

Glittering generality är nästan motsatsen till name calling, det går ut på att ge sin 
idé, varumärke eller produkt etc. ett vackert ord. Det kan vara ord som super, 
kravmärkt, naturliga ingredienser etc. Ofta stämmer inte dessa ord men får 
mottagaren att förknippa den positiva innebörden hos ordet med produkten i fråga. 
Det här verktyget är vanligt använt i marknadsföring. (Severin & Tankard 2001) 

Transfer påminner om glittering generality, man vill få sin produkt att förknippas 
med en annan produkt som människor redan beundrar. Man får alltså sin produkt 
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associerat med något annat positivt. Det kan vara att genom sponsring synas i 
samband med t.ex. Rädda barnen, Röda korset eller svenska landslaget i fotboll. Det 
kan vara att förknippas med symboler som har en positiv klang. Severin och 
Tankard (2001) tar upp ett exempel på Ku Klux klan som använder sig av korset och 
som associeras med kristendomen.  

Testimonial grundar sig på att använda sig av respekterade eller hatade personer som 
får uttala sig, antingen positivt eller negativt, om en idé, produkt eller en person. 
(Severin & Tankard 2001) 

Plain folks är när man vill få en person att verka som en ”vanlig” människa, och 
därför är hans idéer bra eftersom han är en av folket. Ett vanligt verktyg inom 
politiken men på senare år används det även inom marknadsföring. (Severin & 
Tankard 2001) 

Card stacking innefattar val och användning av fakta eller påstådda fakta, 
illustrationer eller distraktioner, logiska eller ologiska uttalanden för att få det bästa 
eller det sämsta resultatet för en idé, program, person eller produkt. Man väljer de 
argument som passar ändamålet och ser till att motargumenten blir ignorerade. 
Dessa argument kan vara riktiga eller falska. Detta är väldigt vanligt förekommande 
i annonser. (Severin & Tankard 2001) 

Bandwagon har som tema, ”alla – i alla fall alla av oss gör det”, och utifrån det, vill 
man övertyga mottagaren att gruppen som mottagaren tillhör har accepterat detta 
program och bör följa gruppen och göra som alla andra. Verktyget är vanligt inom 
reklam och vi finner ofta reklambudskap som ”peoples choice” (deodorant) och ”the 
Pepsi generation”. (Severin & Tankard 2001) 
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4. Metod 
Vår undersökning grundar sig främst på tolv kvalitativa bildanalyser där vi jämför 
hur en annons för en specifik produkt ser ut idag och hur motsvarig produkt 
framställdes då. 

4.1 Kvalitativ analys 

En kvalitativ metod innebär till skillnad från kvantitativ metod, att enstaka händelser 
och skenbart små detaljer kan tillmätas mycket stor vikt. Ju fler gånger och ju fler 
varianter man tillämpar metoden på desto mer trovärdigt resultat får man (Thurén, 
2007) 

Denna metod passar vårt syfte bra eftersom vi inte i första hand är ute efter 
statistiska resultat, utan vill hitta essensen av och få en djupare förståelse för 
annonsens uppbyggnad. 

4.2 Material 

Vi har gjort 12 kvalitativa bild- och retorikanalyser. Det materialet kommer vara till 
grund för resultat och diskussionskapitlet. 

4.3 Metodansats 

Under denna del redovisar vi för hur upplägget av vår bild- och retorikanalys. Vilka 
beståndsdelar vi använder oss av och hur vi får fram material till en analys. 

4.3.1 Konstruktion av bild- & retorikanalys 

Vår analys (se bilaga 2) grundar sig främst utifrån boken Visuell retorik (2008) av 
Koppfeldt och Carlsson. Vi har utökat och anpassat modellen för att få mer tyngd i 
den, för att göra en mer hållbar analys utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 
har bland annat lagt till frågor som behandlar de propagandaverktyg vi tidigare 
redovisat.  

Eftersom vi har inriktat vår undersökning till själva meddelandet och inte sändare 
eller mottagare så har vi valt att utesluta Carlsson och Koppfeldt (2008) inledande 
frågor: 

– Avsändare och medium 
– Målgrupp 
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– Bakgrund (om avsändaren, kommunikativa mål, samhällsdebatter, etc.) 
– Innehåll (övergripande beskrivning av mediet etc.) 

Vi har dock med Carlsson och Koppfeldts förslag om att undersöka etos, då kommer 
om osökt in på vem sändaren är. Detta anser vi dock som relevanta för att kunna 
tolka diverse tecken vi finner.  

4.3.2 Upplägg av bild- & retorikanalys 

Tillvägagångssättet för denna studie har vi delat upp i tre steg. I steg 1 genomför vi 
en bild- och retorikanalys på varje annons utifrån vår modell (se bilaga 2). Detta 
kommer inte ske genom någon speciell ordning. Som steg 2, använder vi resultatet 
från steg 1 och jämför två annonser från samma produktområde. Som steg 3 delar vi 
upp resultaten mellan tillverkningsår, de annonserna från dåtid och de från nutid för 
att sedan jämföra skillnader och likheter. Resultaten för steg 2 och 3 kommer att 
ligga till grund för vår slutdiskussion.  

4.3.3 Annonsurval 

Vårt urval av annonser har skett selektivt efter kriterier vi bestämde för att kunna 
hitta annonser som vi kunde jämföra. Vi valde först ut annonser som vi tyckte 
representerade det tidsenliga uttrycket av de årtionden vi valt ut, ut boken KÖP! 
Folkhemmets reklam av Stolpe & Cederquist (2005). Vi valde sex annonser, en från 
början av varje årtionde och en i slutet av varje årtionde. Detta för att kunna se en 
eventuell utveckling i produktionen av meddelanden. När vi sedan hade valt ut dessa 
sex annonser valde vi sex annonser, från 2010, utifrån vilken typ av jämförbar 
produkt som såldes. 

4.4 Metodkritik 

Vi har valt att göra ett urval av undersökningsobjekt (annonserna) ur boken KÖP! 
Folkhemmets reklam där författarna själva har gjort ett urval av annonser från denna 
tidsperiod. Vi har inte möjlighet att utgå från alla annonser som är publicerade under 
dessa år. 
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5. Empiri 
Under denna del redovisar vi våra bild- och retorikanalyser. 

5.1 Hårprodukt – Palmolive 1942 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotationsnivå 

Annonsen har en rektangulärform och är ett stående format. Halva bilden är en färg 
illustration och halva är textbaserad. I bilden ser vi två vita män. En man står i 
förgrunden, beskuren ungefär från axeln, vi ser han bakifrån men kan skymta hans 
ansikte. Den andra mannen, även han beskuren vid midjan, står i bakgrunden och 
möter den andre mannen. Båda männen ler. Mannen i bakgrunden är klädd i grå 
kavaj med gula slag, grå slips, skjorta, ett brunt band som går från ena axeln till 
midjan och ett brunt skärp. På kavajens slag ser vi en symbol med två svärd i kors. 
Mannen har brunt välkammat hår, har armarna i kors och håller en cigarett. På 
fingret har han en ring och runt armen sitter en klocka. Mannen i förgrunden ser vi 
en vit skjortkrage och en brun kavaj. Han har brunt hår. Bakgrunden till de båda 
männen är blå.  

I den textbaserade delen ser vi först, på vänster sida, rubriken ”Beredskap för hårets 
hälsa och stil – använd Palmolives DUBBELVERKANDE hårvatten” Beredskap för 
står i blått, hårets hälsa och stil- står i skrivstil och DUBBELVERKANDE står i 
blått och har en skugga i form av en svart linje. Under denna rubrik finner vi en 
längre text som beskriver fördelar med Palmolive hårvatten. Till höger om denna 
text ser vi två flaskor. En större och en lite mindre. Flaskorna är gröna med en gul 
och svart etikett med text i vitt. Texten lyder: ”Palmolive hårvatten, 
Dubbelverkande, inreg. Varum. Colgate-Palmolive-Peet A.B., tillverkat i Sverige 
och slutligen FET farligt att förtära.” Under flaskorna står en text i liten grad ”Olika 
fetthalter. Finns i stora, medelstora och literflaskor”. 

Centrerat i botten av annonsen finner vi en svart ruta med texten ”Det 
dubbelverkande hårvattnet”.  

1b. Konnotationsnivå 

Annonsen är publicerad under andra världskriget, även om Sverige var neutralt 
kretsade allt kring detta krig även i Sverige. Vi förstår därför att mannen i 
bakgrunden är en ikon av en soldat. Hans kläder, bl.a. symbolen med de två svärden 
och valet av ordet ”beredskap” indikerar just detta påstående. Mannen framstår som 
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en självsäker och respekterad man genom hans stiliga yttre och hans pose med 
armarna i kors. Man kan tolka mannen i bakgrunden som en ikon för en respekterad 
tidsenlig man. Mannen är också genom sin klädsel ett index och en symbol för krig. 
Han möter den andre mannens blick medans denna tittar snett åt sidan. Det innebär 
att vi tolkar honom som lite underlägsen, han har respekt för mannen i bakgrunden. 
De ser ut att vara glada och ha en trevlig diskussion. Färgerna känns fräscha och 
maskulina.  

1c. Telegramfraser 

Denotation Konnotation 
Man Idealmannen, soldat, styrka 
Uniform Krig, mod, hjälte 
Beredskap Krig, försvar, säkerhet 
Blått Renhet, maskulint, frihet, hav och himmel 

Steg 2. Tolkning & diskussion 

Det vi först lägger märke till är rubriken ”Beredskap…” Ett ord som vi tror hade 
större tyngd och var mer aktuellt under 1940-talet än det har nu. Ordet fungerar som 
metonymi i detta sammanhang, istället för att kriga mot tyskar och ryssar så ska vi 
nu ta strid mot hårets hälsa och stil. Avsändaren jobbar framförallt med argumentet 
att hårvattnet är dubbelverkande. De förklarar detta begrepp med att hävda att alla 
män som vill behålla sitt hår har funnit att produkten är ett medicinskt hjälpmedel. 
De använder ordet ”cholesterin” när de förklarar hårets växkraft. Även de som vill 
behålla sitt hår välkammat har funnit produkten överlägset effektiv. Annonsen 
avslutas med en uppmaning om att prova Palmolive hårvatten hos frisören eller på 
affären.  

Steg 3. Övertalningsmedel 

3a. Etos 

Avsändaren skapar etos genom att visa att Palmolive är soldatens val, eftersom vi 
påstår att mannen i annonsen är en symbol för hur män ska vara så bör varje man 
använda Palmolive hårvatten. De skapar en ”vi-känsla” genom att säga att alla män 
som bryr sig om hår tycker om Palmolives hårvatten. Avsändaren vill vinna läsarens 
förtroende genom att visa att Palmolive har medicinska kunskaper, detta genom att 
nämna ord som ”cholesterin”. 
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3b. Logos 

Annonsens logos är ganska uppenbar. Man använder sig av det logiska argumentet 
att varje man som vill behålla sitt hår eller vill ha sitt hår välkammat bör använda 
Palmolive. Detta gör man bland annat genom att hävda att alla som använt 
Palmolive tycker det är överlägset effektivt. De använder sig sedan av en illustration 
för att visa hur självsäker och trygg man blir om man använder Palmolive. 

3c. Patos 

Annonsens patos är inte lika tydligt. Vi tolkar inte annonsen, trots att de menar att 
med utan Palmolive kan man riskera att tappa sitt hår, som att de vill väcka fruktan 
för detta. Det är snarare att skapa en koppling mellan trygghet, gemenskap och 
framgång genom att ha ett vackert och friskt hår. Att håret är en statussymbol.  

Steg 4. Propaganda 

Ett propagandaverktyg kan vi urskilja i argumenten. Vi har påståendet om att alla de 
män som vill vårda och ha ett vackert hår tycker Palmolives hårvatten är överlägset 
effektiv. Använder inte du detta är du inte en av dessa (bandwagon). 

5.2 Hårprodukt - Maria Nila 2010 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

Svartvitt foto av fyra unga män dominerar annonsen. Det är en halvbild och alla 
männen är beskurna. De är fotade mot en vit bakgrund och alla möter vår blick. De 
ser allvarliga ut. Mannen längst upp till vänster är vit, har krulligt blont hår, rutig 
skjorta och svart kostym. Både han och mannen till höger är beskurna från toppen av 
huvudet. Mannen till höger om honom har blont rakt hår med lång lugg som täcker 
delar av ansiktet. Han är klädd i mörk kofta över en randig tröja. Mannen nere till 
vänster är beskuren från midjan och har kort brunt hår. Vit skjorta, svart slips och 
svart kavaj med vit näsduk. Mannen till höger om honom, också beskuren från 
midjan, har mörk pottfrisyr och rutig kavaj. Under kavajen ser vi ett vitt linne och 
runt halsen har han en mönstrad scarf. Under bilden av männen ser vi en text till 
vänster och en produktbild till höger. Texten inleds med en rubrik ”The Creators” 
och en liten text under som lyder: ”Matt Kosta admits addiction.”, ”Matt Kosta, lead 
singer in The Creators, last night admitted to a long term addiction to MudWax. A 
source close to the band revealed that he refuses to go on to stage without it”. Under 
denna text står produktionsland och var produkten säljs. Produktbilden är i färg och 
logotypen är placerad under denna produkt. 
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1b. Konnotativ nivå 

Männen på bilden kollar på oss med en blick som inte är välkommande, snarare som 
vi har kommit helt fel och bör gå. Eftersom de är så nära varandra så förstår vi att 
männen på bilden känner varandra. Texten är skriven som om det vore ett 
avslöjande i en skvallertidning. Männen är alla stilmedvetna och vi förstår att de är 
”inne”. Texten som lyder ”… he refused to go on stage without it.” fungerar ordet 
”stage” som en metonymi för ”en plats vi vill se bra ut på”, t.ex. jobbet, på stan eller 
på skolan.  

1c. Telegramfraser 

Denotation Konnotation 
Möter blick Vill något, tar kontakt 
Svartvitt Dokumentärt, för länge sen 
Allvarligt uttryck Likgiltighet, oberörd 
Ungdom Livslust, hopp, förväntan 
Står tätt Hör ihop, kompisar 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Uppmärksamhet skapas genom bilden, vi ser inte det vanliga leendet utan vi möts av 
bistra blickar. Vi läser sedan att detta är ett musikband, ett musikband där sångaren 
är beroende. Avsändaren använder ett ord som vanligtvis är förknippat med något 
dåligt och i samband med de dystra blickarna läser vi av att inte heller det här 
beroendet är positivt. Men argumentet är såklart att Maria Nilas hårvax är så 
överlägset att man blir beroende av det. Vi ser sedan på bilden att hårvaxet går att 
använda till alla typer av hår och frisyrer.  

Steg 3. Övertalningsmedel 

3a. Etos 

Avsändaren skapar etos genom att använda sig av både bild och text av 
bandet ”The Creators”. ”Vi-känsla” skapas genom att hävda att ett band 
använder sig av en viss produkt, lyssnar man på bandet så kommer man 
bandet lite närmare om man använder sig av samma produkt. 

3b. Logos 

Annonsen använder sig av den retoriska figuren hyperbol när de överdriver 
funktionen av vaxet genom att hävda att man blir beroende av det. Den 
vanliga betydelsen av ordet ”beroende” har ju såklart en annan, mer negativ, 
association. 
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3c. Patos 

Avsändaren vill visa att produkten har en mycket betydelsefull roll, att utan 
vax så vägrar sångaren komma ut på scen.  

Steg 4. Propagandaverktyg 
Vi finner ingen propaganda i denna annons. 

5.3 Binda – Mimosept 1949 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

Bilden är uppdelad i två delar, den översta delen består av en illustration av två 
kvinnor som sitter ner på en vit soffa. Soffan är vinklad snett in mot bilden och 
beskuren i båda kanterna. Kvinnan till vänster är vit, har en lockig svart page och 
rödmålade läppar och naglar. Hon har en gul klänning och svarta skor med klack. 
Hon sitter något framåtlutad med benen i kors och visas snett från sidan, ansiktet 
syns i profil, uttrycket är allvarligt och hennes blick är riktad neråt. Den högra armen 
är böjd och hon pekar med pekfingret, av den högra armen ser vi bara handen som 
vilar på en vit kudde. Bakom henne ligger det två vita kuddar, en med blå kant och 
röda knappar samt en med röd kant och blåa knappar. Den andra kvinnan sitter 
bredvid den vänstra och ser på henne. Hon har blont lockigt hår ned till axlarna, 
svart långärmad klänning med poloringning och röda skor. Hon sitter vänd mot 
kvinnan i gult och i händerna håller hon en tidning. 

Till vänster nedanför soffan ser vi tre ljusblå kantiga former med ett ord i varje 
”Tonåringens”, ”hygieniska”, ”problem”. Formen som det står problem i är placerad 
strax nedanför och på formen som det står hygieniska i. 

Nedanför detta finns en längre förklaringstext i liten stil där första bokstaven är 
större och rödfärgad. Under denna text ser vi en större text i rödskrivstil: ”Mimosept 
Lyx”, med underrubriken ”för kvinnan med anspråk”. 

I högra hörnet ser vi en röd och vit förpackning som det står ”Mimosept Lyx” på. 
Precis ovanför finns en liten illustration på en äldre man med svart kostym och slips, 
vit skjorta och rock, ena handen har han i byxfickan och i den andra håller han ett 
par glasögon. Till vänster om mannen finns ett citat. 
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1b. Konnotativ nivå 

I texten står det att varje förståndig mamma bör tala med sin dotter om hur viktig 
den personliga hygienen är. På så sätt förstår vi att de två kvinnorna på bilden ska 
föreställa mor och dotter. Eftersom det är den blonda kvinnan som håller broschyren 
och ser uppmärksammat på den mörka kvinnan, så kan vi anta att den blonda är 
dottern och den mörka är mamman. Rollerna kan man även tolka genom deras 
klädsel och frisyr, mamman har praktisk page och klassiska skor medan dottern har 
långt blont hår och röda skor. I och med det blir de ikoner för en mor och en dotter. 

Mannen är doktor, det ser vi dels genom index vita rocken han bär och dels för att 
det faktiskt står ”läkaren säger” bredvid honom. Han är en ikon för yrket läkare.  

Den dominerande vita färgen och den blå accentfärgen i annonsen bidrar till känslan 
av att det handlar om renhet och hygien, vilket även läkaren förstärker med sin 
närvaro. 

Den mjuka formen på soffan kan man associera med sändarens argument om att 
bindan är ”utomordentligt mjuk”. 

I och med den inre kontexten innefattande läkaren, färgerna och samtalet så sätter 
man produkten i ett seriöst sammanhang (metonymi). 

Om vi bara läser av bilderna så ser vi att det ska föreställa ett samtal mellan två 
kvinnor och att det är en slags vetenskapsman. Genom att se bild och text 
tillsammans så får reda på detaljer kringbilderna, t.ex. att kvinnorna är mor och 
dotter och att mannen i vit rock är läkare. Därför kan vi se att annonsen är beroende 
av förankringen mellan text och bild för att budskapet ska nå fram. 

1c. Telegramfraser 

Denotation Konnotation 
Kvinnor Människor, gemenskap 
Vitt Rent, oskuldsfullt, kliniskt 
Röda läppar Förföriskt, klassiskt 
Ljusblått Himmel, rent, friskt 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Det man ser först är illustrationen av de två kvinnorna, man ser på deras miner att de 
pratar om något allvarligt. Eftersom den blonda kvinnan ser på mörka så förstår man 
att hon är den som lyssnar. Detta förtydligas i texten där man uttrycker att en 
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mamma borde tala med sin dotter om den personliga hygienen. Man vill sälja 
produkten för att läkaren rekommenderar den, för att vara en ansvarsfull mamma, 
för att lösa tonåringens hygieniska problem etc. Detta visas genom att man har 
illustrerat en läkare som berättar hur viktigt det är med noggrant genomförd hygien 
för att förhindra sjukdomar m.m. Man visar det även genom att illustrera hur det kan 
se ut när en mor och dotter sitter ner och pratar om detta. Det är enligt annonsen 
mammans uppgift att se till att hennes dotter har kännedom om hur hygienen ska 
skötas. På så sätt kan denna bild ses som ett hjälpmedel för mamman, ett exempel på 
hur denna situation kan se ut och texten hjälper henne genom att ge argumenten om 
varför det är viktigt, vilka hon sedan kan säga till sin dotter. Mimosepts slogan är 
”för kvinnan med anspråk”, vilket alltså betyder för en kvinna som ställer krav. 
Produkten lovar på så sätt att uppfylla de egenskaper som den påstår sig ha, för det 
kräver deras användare, detta blir en slags försäkring för kunden. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

4a. Etos 

Etos skapas först och främst genom att man inte vänder sig till dottern, utan till 
mamman. Om man då får mammans förtroende, så fångar man även dotterns, 
eftersom hon lyssnar på sin mamma och i viss mån tar efter hennes vanor. Sedan 
använder man sig av en läkare, en expert som har utbildning inom området, detta 
skapa förtroende. Att läkaren i sig är illustrerad och varken har namn eller något 
egentligt bevis på att han faktiskt existerar kan ha inverkan på hur 
förtroendeingivande annonsen blir. 

4b. Logos 

Man påstår att sanitetsbindans hygieniska material och framställning är perfekt, 
samtidigt som man säger att kvinnan som köper produkten har krav. Då kan man dra 
den logiska slutsatsen att man ska kräva perfektion i produkten. Den utlovar även sig 
för att vara högabsorberande, utomordentligt mjuk och att den inte irriterar ens den 
känsligaste av hudar. 

4c. Patos 

Man skapar men, om än nedtonad, hotbild i överskriften ”Tonåringens hygieniska 
problem”. Det är en ganska iögonfallande rubrik som inte konnoterar positivt, man 
undrar vad det är för problem, om det gäller alla? När man sedan läser det finstilta så 
förstår man att det är hygienen under menstruationstiden som man syftar på och att 
det finns en enkel lösning på detta hot. På så vänder man notgång till framgång. 
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Annonsen skapar med bild och text även en samhörighet mellan mor och dotter samt 
mellan alla kvinnor. 

Steg 5. Propagandaverktyg 

I denna annons använder man sig av card stacking. Det finns inga bevis på att den 
illustrerade läkaren finns på riktigt och därför inte heller några bevis på att någon 
läkare alls har uttalat sig om produkten. 

5.4 Binda – Always 2010 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

I mitten av bilden ser vi ett foto av en vit binda i naturlig storlek som ligger på en 
blågrön bakgrund. Precis innanför kanten av bindan så ser vi en blå kurvig sluten 
linje som följer bindans form. Inuti den ser vi en annan blå form som liknar en 
miniatyr av bindan fast smalare och längre. På bindan finns även tre kulor som slår 
mot den blå linjen i kanten. Den översta är transperent, den andra lite starkare och 
den nedersta är inte transperent alls. 

Ovanför bindan ser vi texten: ”Game over för läckage.”, skrivet i en fet kursiv 
mekan. Under bindan ser vi texten: ”Always ultra har inte bara SecureGuard™ 
unika skyddande konturer, utan också unika flexibla dubbla vingar för dubbelt 
skydd. Detta är skrivet med en tunn mekan i liten grad. Under denna text löper tre 
vita, tunna, kurviga linjer från vänster till höger kant. I nedre vänster hörn finns 
texten ”always.eu” i vit skrivstil. Nere i högra hörnet ser vi tre olika sorters 
förpackningar med bindor. Under dem finns texten ”Have a happy period. always” 
skrivet i vit skrivstil, ”always” i slutet har formen av avsändaren logotyp. 

1b. Konnotativ nivå 

Med hjälp av överskriften ”Game over för läckage.” förstår vi att kulorna på bindan 
ska föreställa läckaget som inte kan ta sig ur den yttersta blå kanten. De flygande 
kulorna är alltså en metafor för mens. Hela annonsen anspelar på en liknelse om att 
ha mens är som att spela ett spel, därför kan man även se bindan som en metafor för 
ett flipperspel eller liknande. Den blågröna färgen i annonsen kopplar vi samman 
med något som är rent och fräscht . 

Om vi ser på annonsen utan text så känner man igen en binda och man känner igen 
spelkulorna. Vi vet att dessa båda normalt sett inte har något med den andre att göra, 
det vi inte vet är vilken av dessa två annonsen handlar om. Är det bindan som är 
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fokus och kulorna som gästspelar eller är det tvärtom. Om vi sedan lägger till 
rubriken ”Game over för läckage” så är det ännu inte helt klart vilken av dessa två 
element som det verkligen handlar om. Om man sedan lägger till resten av texten 
och bilderna på förpackningarna så kopplar vi direkt att det är bindor som man vill 
sälja med den här annonsen. 

1c. Telegramfraser 

Denotation Konnotation 
Binda Kvinnosak, skydd 
Vitt Rent, oskuldsfullt, kliniskt 
Kurva Mjuk,  
Blågrön Vatten, hav, fräscht 
Fart Spännande, snabbt, kul 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Det första ögonen dras till är själva produkten, man vill att mottagaren direkt ska 
veta vad annonsen säljer för något, detta blir annonsens exordium. Mottagaren ska 
veta att Always övervinner all läckage. Detta är det viktigaste argumentet och man 
bevisar det genom att likna bindan och mensperioden vid ett spel. Detta budskap 
hade troligtvis inte nått fram om det inte var för överskriften som innehåller orden 
”Game over”, en fras som leder tankarna till spelvärden. 

Ett annat argument finns i sloganen som säger ”Have a happy period.” som antyder 
att man med Always är glad under sin mensvecka. 

Även i den finstilade texten finns det argument för att köpa produkten genom att 
berätta om dess positiva egenskaper. Bl.a. så upprepar man orden unik och dubbel, 
man kan då anta att det är dessa två egenskaper som är de viktigaste. 

Själva payoffen går ut på humor, ”game over för läckage”, ska vara ett roligare sätt 
att förmedla hur säker bindan är, att Always övervinner allt vad läckage heter. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

3a. Etos 

Man använder etos genom att man hänvisar ett trademark, ”SecureGaurd™”. Det 
finns ingen förklaring på vad detta betyder men genom att sätta TM efter namnet så 
får man intrycket av att det är något seriöst och pålitligt. 
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3b. Logos 

Man låter mottagaren själv logiskt koppla sambandet med överskriften och kulorna 
som flyger över bindan, att det hela liknas vid att spel. Genom att trycka på orden 
dubbelt och unikt så förstår mottagaren att det endast är denna binda som har detta 
dubbla skydd. 

3c. Patos 

Man vill erbjuda en betydelsefull roll eller uppgift med denna produkt, nämligen att 
den löser problemet med läckage. På så sätt ska denna produkt ska ge köparen en 
lycklig menstruationperiod, ”Have a happy period”. 

Steg 4. Propagandaverktyg 

Vi fann ingen propaganda i denna annons. 

5.5 Skönhetsprodukt - LUX 1951 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

Övre halvan av annonsen är en färgbild. I denna bild ser vi ser två människor, 
kraftigt bildbeskurna, en ung kvinna och en man som ser på varandra. Mannen är 
placerad snett ovanför kvinnan till höger och blickar ner på henne. Mannen är klädd 
i fluga, skjorta och kostym. Han är en vit man med mörkt välkammat hår. Kvinnan 
är placerad snett nedanför mannen till vänster. Hon möter hans blick och ler. Man 
ser en gul krage och hennes läppar är rödmålade. Hon är vit, har lockigt brunt hår 
och bruna ögon. Bildbakgrunden är en färgad platta som tonas från gult i toppen till 
grönt i botten. Längst upp i vänster hörn står texten ”Du är bedårande!” i röd 
skrivstil. 

Nedanför bilden till höger finns en bild av produkten, två tvålar. En i större storlek 
och en i mindre. De har en ljus mintgrön färg. Bakom tvålarna skymtar vi 
förpackningen som är rödbrun. Ovanpå i en oval textruta står det ”Badstorleken till 
skönhetsbadet” 

Nedre halvan av annonsen är till största delen fylld med text. Precis under bilden av 
mannen och kvinnan finns en text med två namn och en titel. 

Under denna text står det i röd, snedvriden skrivstil och inom citattecken ”Jag är 
Lux-flicka” Under denna text står en text i mindre storlek som också är citerad ”'Ja, 
jag använder alltid Lux Toalettvål. Den är mild och uppfriskande’ säger Jean 
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Simmons”. I nedre vänster hörn läser vi ”Gör som filmstjärnorna – använd Lux 
Toalettvål varje dag! Det mjuka, rikliga löddret ger Er friskare och vackrare hy. Ni 
blir också beundrad – ”. Under detta står texten ”Ni blir Lux-flicka” i röd skrivstil. 

Till höger om denna text finner vi en ruta med en tävling där man kan vinna pengar. 
Centrerat i botten står ”9 filmstjärnor av 10 använder Lux Toalettvål”. 

Lux logotypen återfinns på bilden med tvål. 

1b. Konnotativ nivå 

Vi förstår snabbt att personerna på bilden är filmstjärnorna Gene Simmons och 
Stewart Granger genom bildtexten under. Vi drar även slutsatsen att bilden är från 
en film som heter ”Adam och lilla Eva”. De fungerar som ikoner för framgång och 
skönhet; idealkvinnan och idealmannen. Vi tolkar annonsen som en dialog mellan 
mannen och kvinnan. Mannen säger till kvinnan ”Du är bedårande” och hon 
förklarar sitt vackra yttre genom att hon är en Lux-flicka. Skrivstilen känns feminin 
och den återkopplas till kvinnans röda läppstift. 

Färgerna i bilden är starka, vilken troligtvis är ett medvetet val för att väcka 
uppmärksamhet. 

1c. Telegramfraser 

Denotativ Konnotativ 
Blickar möts Möte, känslor 
Starka färger Nytt, modernt, uppmärksammande 
Smoking Elegant, exklusivt, uppklätt 
Leende Glädje, lycka 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Uppmärksamhet skapas genom att annonsen innehåller kända ansikten. Vinkeln är 
att det är en dialog mellan mannen och kvinnan och man vill veta varför mannen 
tycker kvinnan är så bedårande.  

Förslaget är att använda Lux Toalettvål varje dag och bli beundrad som en 
filmstjärna. Argumenten är att tvålen är mild och uppfriskande och man får en 
friskare och vackrare hy och blir beundrad. Rent visuellt så ser man hur den stiliga 
mannen beundrar den vackra kvinnan.  
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Man avslutar annonsen genom att dels skriva att ”ni blir Lux-flicka” och dels att 9 
av 10 filmstjärnor använder Lux. 

Avsändaren vill skapa sig en stark slogan, ”Ni blir Lux-flicka”, genom att försöka 
skapa en metafor mellan denna text och skönhet, framgång och beundran. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

3a. Etos 

Avsändaren skapar etos genom att använda sig av både bild och citat av två 
välkända och vackra filmstjärnor. Genom att hävda att man blir en Lux-flicka genom 
att använda tvålen skapar avsändaren en tydlig ”vi-känsla”.  

3b. Logos 

Annonsen använder sig av deduktiv slutledning. ”Kvinnor som använder Lux tvål 
blir beundrade, Gene Simmons använder Lux tvål, alltså blir hon beundrad.” 

Sändaren använder sig logiska argument i form av statistik för att sälja produkten. ”9 
av 10 filmstjärnor använder Lux Toalettvål”.  

3c. Patos 

Annonsens patos grundar sig på att väcka hopp och förväntan. Man vill visa 
möjligheter på framgång, gemenskap, status och skönhet. Detta genom att hävda att 
man blir en Lux-flicka och därmed ingår i samma grupp som en känd profil.  

Steg 4. Propagandaverktyg 

Vi finner flera spår av propaganda i denna annons. Spår av card stacking, testimonial 
och framförallt bandwagon. Det vi syftar på är påstådda fakta om att 9 av 10 
filmstjärnor använder tvålen (card stacking), att de använder sig av två respekterade 
filmstjärnor som uttalar sig positivt om produkten (testimonial) och slutligen skapar 
avsändaren en känsla av grupptillhörighet i form av ”Lux-flickan” (bandwagon). 

5.6 Skönhetsprodukt – L’oréal 2010 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

Bakgrunden är svart och överst på sidan ser vi L’oréals logotyp i guldskrift. 
Annonsen är uppdelad i två halvor, på den vänstra ser vi en kvinnas ansikte i närbild 
och till höger finner vi text och annan information om produkten. Kvinnan är fotad 
snett framifrån och beskuren vid örat. Hon har mörkbrunt hår och lätt solbränd hy. 
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Håret är bakåtkammat och på huvudet har hon ett par svarta solglasögon. Hon har 
slät hy, stora mörkt bruna ögon med täta långa fransar och halvöppen mun med 
glansiga läppar. Hon har en svart skjorta på sig som smälter samman med 
bakgrunden. På hennes skjorta ligger texten ”’All eyes on you’ Eva Longoria’”. 

I mitten längst ner ser vi själva produkten, mascaran, man visar både den i sin helhet 
och har en närmare bild på själva borsten. På mascaran ser vi en guldig cirkel med 
ena hörnet lite nedvikt, på den står det ” Elle favorit”. Till höger om mascaran finns 
en guldig cirkel med ett plustecken i, runt cirkeln finns det en guldig linje. 

Ovanför den ser vi en gulfärgad rektangulär platta som tonas ut till svart till höger. I 
rutan står det ”Ny formula”, ”2x mer hydro-kolagen”, ”bygger volym”, 
”megaborste”, ”2x större än en vanlig borste”. I vänster nedre hörnav rutan finns en 
bild av borsten som riktas snett uppåt. Den möts av molekyler som kommer fram ur 
höger övre hörn. Ovanför dessa molekyler finns ytterligare en guldig cirkel med en 
linje runt och plustecken i, fast av mindre storlek. Därovan ser vi texten ”Upp till 
12x Mer Effekt utan klumpar”, ”Mascara Extra-Volume Collagene”. I nedre höger 
hörn återfinns L’oréals logotyp, denna gång med en slogan över ”För det är du 
värd”. 

1b. Konnotativ nivå 

Man förstår ganska snabbt att det är kvinnan på bilden som är Eva Longoria och att 
det är hon som säger ”All eyes on you”. Solglasögonen hon har på huvudet bidrar 
till hennes stjärnstatus och man får känslan av att hon dragit dem på huvudet för att 
kunna möta mottagarens blick. 

Symbolen plus, som vi ser i cirklarna, tillsammans med orden volym, extra, mega 
och x2, gör att man förstår att produkten innehåller mer än en vanlig mascara. Detta 
backas av bilden på molekylerna, med dessa vill man visa att man har forskat fram 
en helt ny formula som ger fransarna mer volym. 

Den mörka bakgrunden, modellens mörka hår och skapar konstrat tillsammans med 
den guldfärgade texten. Att använda sig av endast två färger ger ett rent och elegant 
uttryck, guldfärgen konnoterar lyx och glamour. 

Genom att använda sig av Hollywoodstjärnan Eva Longoria vill man att märket 
L’oréal och mascaran ska vara synonymt med henne och hennes glamourösa livsstil, 
en metonymi. 
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1c. Telegramfras 

Denotation Konnotation 
Kvinna Människa, mor, ikon 
Svart Enkelt, klassikt, tidlöst 
Plus Mervärde, extra 
Solglasögon Sol, kändisskap, modetrend 
Guld lyx, rikedom, status 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Man skapar uppmärksamhet med ögonkontakt och kontraster. Målgruppen vet även 
troligtvis vem kvinnan på bilden är, att hon är en känd skådespelerska, så där finns 
igenkänningsfaktorn. Det är nog henne man vill att mottagaren ska se och känna 
igen först, för att sedan förstå att det är L’oréals mascara som gör hennes fransar så 
vackra och volyminösa och därefter vilja köpa produkten själv. 

Man anspelar mycket på volym och uppmärksamhet. ”All eyes on you”, man blir 
sedd om man använder mascaran i fråga. Att Eva Longoria har solglasögon på 
huvudet kan vara för att hon helt enkelt är en känd person, och solglasögon är vad de 
brukar bära för att maskera sig, och det faktum att man vill förtydliga detta. Det kan 
annars vara så att hon gömmer sig bakom solglasögonen för att allas ögon inte ska 
vara på henne utan på mottagaren, om denne använder mascaran. Hon lyfter alltså 
bara på glasögonen för att möta mottagarens blick och försäkra denne om att, ”All 
eyes on you”. 

L’oréals slogan ”För det är du värd”, får kunden att tänka efter och sedan komma 
fram till; ja, den här är jag värd! 

Steg 3. Övertalningsmedel 

3a. Etos 

L’oréal skapar etos genom att använda sig av en känd skådespelerska som får uttala 
sig om produkten. Man får förtroende för henne då man känner till henne och hon 
möter ens blick. Det finns även ett märke på mascaran som säger ”Elle favorit”, 
målgruppen har troligtvis hört talas om Elle magasin och har förtroende för den. 

3b. Logos 

Man använder sig av en bild på molekyler för att skapa logos, den ska föreställa den 
nya formulan som man säger att mascaran har. 
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3c. Patos 

Man vill med denna annons skapa hopp och förväntan hos mottagaren. Mascarans 
roll är att göra användaren vacker och uppmärksammad. Den skapar också känslan 
av att tillhöra ”rätt grupp”, dels eftersom en känd skådespelerska använder märket 
och dels för att en av världens främsta modemagasin har produkten som favorit. 

Steg 4. Propagandaverktyg 

De propagandaknep man använder sig av är testimonial, då skådespelerskan Eva 
Longoria representerar och uttalar sig om produkten, och glittering generality i form 
av alla positiva ord och egenskaper man nämner om produkten. 

5.7 Dryck - Coca-Cola 1957 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

Centralt överst ser vi en stor rubrik i röd text ”Gör som vi…” Under denna rubrik 
finner vi en illustration som tar upp största delen av annonsen. Illustrationen är en 
helbild av en vit ung man och en vit ung kvinna vid ett bord. De sitter mot varandra 
men har sina ansikten vända mot oss, de höjer sitt halvfulla glas och ler. De sitter på 
vita stolar med silvriga metallben. Bordet fram dem är täckt med en grårutig duk. 
Bordet är monterat på en fot. Mannen sitter med ena armbågen i bordet och håller i 
ett glas, den andra armen vilar mot stolens rygg. Benen ligger i kors under stolsitsen. 
Mannen har brunt hår, är klädd i vit skjorta och svart slips, ljusbrun kavaj, gråa 
kostym byxor, gröna strumpor och en par blanka lågskor. Kvinnan sitter lutad över 
bordet med båda armbågarna på bordsskivan, i ena handen håller hon ett glas och på 
den andra vilar hon sin haka. Kvinnan har blont uppsatt hår och rött läppstift. Hon 
har en vit blus, ljusbrun kofta, ljusgrå kjol och bruna klackskor. På kvinnans 
stolrygg hänger en blå sjal och en brun väska. Både mannen och kvinnan har en 
klocka på armen. På bordet står två halvfulla gröna flaskor. Under illustrationen av 
mannen och kvinnan till höger finner vi en text som lyder: ”Gör tillvaron trivsam – 
koppla av med en iskall Coca-Cola. Ni blir förtjust! Coca-Cola är härligt 
uppfriskande och smakar underbart gott. Drick en nu!” 

Till vänster om texten står finner vi en flaska av samma sort som står på bordet och 
en röd cirkel med texten ”Drick Coca-Cola iskall”. Under denna står det, i liten blå 
grad, ”Beställ Coca-Cola och Ni får härlig förfriskning”.  
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1b. Konnotativ nivå 

Motivet är ikoner av en ung man och en ung kvinna. Vi förstår av kvinnans hållning, 
de matchande kläderna och att deras händer möts, att illustratören vill att vi ska 
förstå att det här är ett ungt vackert par som är tillsammans. Vi ser samma flaska 
bredvid Coca-Cola logotypen i vänster hörn stå på deras bord och förstår då att det 
är ett index på att de dricker Coca-Cola. Av bords och stolmodellerna samt att paret 
har sina skor på sig fungerar som ett index på att det rör sig om en uteplats. Vi ser 
också att kvinnan har hängt av sig sin handväska och förstår då att det handlar om en 
uteservering. Ett ungt par som kopplar av från stadens hets med en Coca-Cola är det 
sammanhang avsändaren vill synas i, koppla av blir då Coca-colas metonymi. De 
vänder sig mot läsaren för att bjuda in till en skål. De håller glaset som om de skulle 
skåla i vin. I flaskorna på bordet kan vi urskilja tecknen V och I. 

1c. Telegramfraser 

Denotation Konnotation 
Människopar Gemenskap, kärlek, vänskap 
Möter blicken Välkomnande, glädje, ärlighet 
Bleka färger För länge sedan, minne 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Det första vi möts av är parets välkomnande blickar. Vi ser sedan rubrik ”Gör som 
vi…” Genom placeringen av flaskan bredvid logotypen, de halvfulla flaskorna på 
bordet och de halvfulla glasen förstår vi snabbt att det rör sig om någon dryck.  

Vi kopplar texten som om paret säger orden som ”Ni blir förtjust” och ”Drick en 
nu!” 

”Drick en nu!” är uppmaningen som avsändaren vill att vi ska göra och ”Drick 
Coca-Cola iskall” är annonsens slogan. Förslagen är en rad positiva ord som 
”trivsam”, ”förtjust”, ”härligt”, ”förfriskande” och ”underbart”. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

3a. Etos 

Avsändaren använder sig av denna illustration för att visa vilka som dricker Coca-
Cola. Ett ungt vackert par som bor i staden. I det här fallet är det dem som säljer 
Coca-Cola. Under logotypen finner vi också texten reg. varumärke vilket visar på att 
det är ett seriöst varumärke. 
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3b. Logos 

Annonsens avsändare kräver inte mycket av läsaren. Vi förstår egentligen att 
avsändaren vill att vi ska göra som paret på bilden. Men för säkerhetsskull så 
förklarar avsändaren detta genom ”Gör som vi…”. Det är inte heller svårt att dra 
slutsatsen om vad paret ”gör”, detta genom klassisk uppställning av produkt och att 
paret håller upp sina glas i en gest som är svår att missa. 

3c. Patos 

Genom att använda ett ungt vackert par skapar annonsen en ”vi-känsla” som blir 
tydlig.  

Steg 4. Propagandaverktyg 

Annonsen är ett tydligt exempel på när man låter ”vanliga” människor uttala sig 
positivt om en produkt. Paret kan vara vilket vackert par som helst. Men de dricker 
bara Coca-Cola för det smakar underbart gott. (Plain folks) 

5.8 Dryck - Coca-Cola 2010 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

Annonsen domineras av ett par burkar centrerat i annonsen. Båda burkarna är gråa 
med vattenpärlor på sig. Högst upp på burken står det ”No Calories*”. I stor röd text 
står det ”Coca-Cola”. Under denna text står det i svart ”light and refreshing taste” 
och ordet ”plus” i större grad. Sedan skiljer sig burkarna åt. Burken till vänster har 
ett märke i form av en illustrerad cirkel med taggar i färgerna röd, gul och orange. 
Ovanför märket står det ”vitamins” i vitt på en vågformad gul platta. Under märket 
finns det ytterligare ett illustrerat fält i gult. I fältet skymtar vi delar av en text ”a 
little plus for your wellbe...” I bakgrunden till denna burk så sticker samma märke 
som finns på flaskan fram två gånger. En gång vid toppen av burken och en vid 
botten. Burken till höger är i samma utformande bortsett från att färgerna är gröna 
och istället för en cirkel med taggar är det ett grönt märke och det står ”green tea” 
istället för vitamins. Texten i fältet är ”a little plus for today’s hectic lifestyle”. Runt 
burken slingar sig en illustration i form av en växt. 

Bakgrunden är tonad i vitt till grått och den är fylld med vita prickar. Ovanför 
burkarna finner vi en rubrik ”Hello great taste, hello feeling good”. Uppe i vänster 
hörn av annonsen ser vi en vit text i en grön ruta, ”new”. Diagonalt ner över 
annonsen, alltså i höger botten står det ”hello you” i en röd skrivstil.  



 

  43 (68) 

 

1b. Konnotativ nivå 

Coca-Cola vill sälja sina produkter genom att hävda att de smakar lite gott som de är 
nyttiga. Det finns inga kalorier, däremot känner vi igen stjärnan som står bakom ett 
ord. Det indikerar att det finns en definition, någonstans på burken, som säger vad 
”no calories” innebär. Och i annonsen kan man inte se det. Den gula färgen passar 
bra ihop med vitaminer, den gula färgen (apelsin, citron etc.) har blivit en symbol för 
vitaminer. Märket läser vi av som en symbol för solen, också något som är 
förknippat med hälsa och uppfriskande – framförallt här i Sverige då vi har ett 
särskilt förhållande till solen eftersom vi har så långa mörka vintrar. På burken med 
”green tea” så är tecknet mer svårtolkat. Däremot så känner vi igen ”grönt te” som 
också blivit synonymt med hälsa. Trots att vi inte ser hela texten på burkarna kan vi 
fylla i vad som står på dem. ”for your wellbeing” står det på vitaminburken och på 
den andra läser vi ”for today's hectic lifestyle”. De små pärlorna på burkarna 
indikerar att drycken är kall och gör att vi förstår att det är godast att dricka drycken 
kall, det förstärker också ordet ”refreshing”. Vi får, förutom logotypen, ingen direkt 
koppling till Coca-Colas originalburkar – däremot så har burkarna samma färg som 
Coca-Cola light burkarna. Detta tolkar vi som dessa flaskor ingår i Coca-Colas mer 
hälsosamma produktsortiment. 

1c. Telegramfraser 

Denotation Konnotation 
Vita prickar Friskt, ljus 
Sol Sommar, natur 
Grönt Natur, nyttigt, lugnt 
Gult Sol, citrus, glädje 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Uppmärksamhet skapas genom det direkta tilltalet ”Hello you”. Vi får snabbt veta 
att drycken är lika god som nyttig. Sen använder de sig av burkarnas layout som får 
bli annonsens budskap. På burkarna läser vi ut ”for your wellbeing” och ”for today's 
hectic lifestyle”. De använder sig orden ”vitamin” och ”green tea” och låter dessa 
tala för sig själv. Annonsen avslutas med ”Hello you”. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

3a. Etos 

Avsändarens kompetens inom nyttiga drycker känns inte helt klockrena, däremot så 
känner läsaren igen ord som ”vitamins” och ”green tea”. Visuellt använder sig 
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avsändaren av starka färger mot en grå bakgrund viket gör att färgen får en stark 
effekt. 

3b. Logos 

Annonsen använder sig av upplägget anafor. Vilket innebär att man upprepar det 
första ordet rakt igenom. ”hello great…” ”hello feeling” och ”hello you”.  

Avsändaren använder sig av orden ”vitamins” och ”green tea” som metaforer för 
hälsa och välbefinnande.  

3c. Patos 

- 

Steg 4. Propagandaverktyg 

Annonsen har spår av verktygen transfer. Man vill överföra läsarens positiva 
association till ”vitamins” och ”green tea” till sin läsk. 

5.9 TV – Grundig 1961 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

Större delen av annonsen består av ett målat foto av ett rum, bilden är tagen ur 
grodperspektiv. Väggarna i rummet ljust blårandiga och golvet är blankt och 
ljusbrunt. 

 I förgrunden i höger kant ser vi benen av två människor. Personen till vänster har på 
sig ett par blågrå byxor och bruna skor benet är beskuret strax inpå. Personen till 
höger har bara ben, röda klackskor och en ljusgul kjol som räcker ner till knäna. Ena 
benet står på golvet medan det andra är böjt bakåt i en rät vinkel. Längst uppe i 
annonsens vänstra hörn ser vi texten ”tack älskling…” tryckt i en svart fet stil. 

I bakgrunden längst bort vid väggen ser vi två barn som är placerade under kvinnans 
böjda ben. Det är en pojke till vänster och en flicka till höger, mellan den ser vi en 
fyrkantig grå låda som de båda böjer sig över och har stuckit ner armarna i. På lådan 
står det ”GRUNDIG” med vit text på en blå platta och nedför står det 
”TV·radio·TV”. Ur kartongen sticker en grå TV-apparat upp, den är aningen högre 
upp på pojkens sida än på flickans. Pojken har gråbruna långbyxor med pressveck, 
brun-vitrandig t-shirt med brun krage och bruna knytskor. Han har mellanbrunt hår, 
ett stort leende på läpparna och ser rakt in i kameran. Flickan på bilden har på sig en 



 

  45 (68) 

 

vit klänning som går ner till knäna, vita korta strumpor och röda skor. Hon har en 
mellanbrun page, luggen dragen åt sidan och även hon ler stort och ser in i kameran. 
Till höger om flickan ser vi en brun trästol beskuren på mitten. Barnen, kartongen 
och stolen står på en grågrön matta. 

Längst ner på annonsen ser vi en vit platta som är samma bredd som och ligger strax 
nedanför kartongen. I plattan kan vi läsa en längre text och under den ser vi 
GRUNDIGS logotyp i en oval svart from som sticker ut på sidorna av den vita 
plattan. Under logotypen finns en kortare kursiverad text. 

1b. Konnotativ nivå 

Man tolkar det som att de fyra personerna på bilden är en familj. Personerna i 
förgrunden är mamma och pappa och bakom dem vid kartongen står sonen och 
dottern. Man kan tolka det så av flera anledningar. Dels för att det är ett exempel på 
den klassiska kärnfamiljen: mamma, pappa, en son och en dotter. Också för att det i 
texten står ”den passar precis här hemma hos oss” om TV-apparaten och för att man 
ser barnen plocka upp TV:n ur sin låda i bakgrunden, vilket betyder att de är hemma. 
Man märker att även att mannen och kvinnan hör ihop på sättet de står tätt ihop samt 
att någon av dem i texten kallar den andre för älskling. 

Färgerna i annonsen går i samma ton förutom de kvinnliga figurernas skor som är 
knalligt röda. Detta kan vara en effekt som ska få mottagaren att dra ögonen till 
skorna först. 

1c. Telegramfraser 

Denotation Konnotation 
Barn Människa, framtid, lekfullhet 
Röd klacksko Kvinnlig, medveten, glamour 
Klara färger Glädje, nytt, kul 
Kartong Förvaring, nytt 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Det första vi lägger märke till när vi ser på annonsen är kvinnans böjda ben. Och 
därefter barnen i bakgrunden. Det böjda benet konnoterar lycka och även att paret 
kysser varandra. Att böja benet på det viset är en klassisk gest som ofta syns i filmer, 
speciellt äldre romantiska filmer. Vi vet inte säkert att mannen och kvinnan kysser 
varandra eller är lyckliga, men med denna enkla gest är det så vi tolkar det. 
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I copytexten är det någon på bilden som uttalar sig, eftersom man använder sig av 
det ”vuxna” ordet ”älskling” så kan vi snabbt anta att det är mamman eller pappan 
som uttalar sig. Egentligen skulle det kunna vara vem som helst av dem men i och 
med att texten ”Tack älskling…” står på kvinnans klänning, så tolkar vi det som att 
det ä hon som säger detta och även det som står i den långa copytexten. Även det 
faktum att det under 60-talet fortfarande var vanligare att mannen stod för familjens 
inkomst än att kvinnan gjorde det tyder på att det är mannen som har köpt TV-
apparaten och att det är kvinnan som tackar. På så sätt kan vi också tolka det som att 
familjen i fråga har det relativt bra ställt då mannen har så bra inkomst att man klarar 
sig endast på den och på det har råd att köpa en TV. 

I texten kan vi tolka det som TV:n är en present till kvinnan från mannen, det är 
alltså hennes TV. ”… vilken underbar present – en GRUNDIG, som vi talat om så 
länge! Du vet varför jag ville ha en Grundig: den är snygg, den passar precis här 
hemma hos oss, den är lätt att sköta och har en så’n bra bild.”. Med detta citat kan vi 
tolka att de har diskuterat köpet en längre tid, antagligen var det hon som ville ha en 
TV och han som tvekade, därav blev den inte inköpt direkt utan låg under diskussion 
länge. Ännu ett bidrag till att vi kan tolka kvinnan som hemmafru. Kvinnan verkar 
vara mest exalterad över att det är en ”GRUNDIG” som hennes man kommer hem 
med, inte att det är en TV i sig, detta kan betyda att de redan har en TV, fast inte en 
Grundig, det kan betyda att TV:n är en statusuppgradering. 

Anledningen att man har valt att visa två barn i annonsen kan vara för att visa på 
TV:ns förmåga att vara till glädje för hela familjen eller att de fyra ska representera 
den ”vanliga familjen” och på så sätt visa företagets målgrupp. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

4a. Etos 

Man skapar förtroende genom att visa en vanlig familj som de flesta i målgruppen 
ska känna igen sig i. Känslan av att personerna på bilden är lyckliga och att det är 
TV:n så är orsaken gör att avsändaren blir intressant. 

4b. Logos 

Man låter mottagaren själv koppla att de fyra personerna på bilden är en familj och 
att det är den nya TV:n som barnen packar upp hemma hos dem. Man beskriver 
TV:n som snygg, lätt att sköta, att den har en bra bild och kvalitet. 
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4c. Patos 

Känslorna man väcka med annonsen är hopp och förväntan. TV:n skapar glädje 
inom familjen, kvinnan blir så glad att hon omfamnar mannen och kallar honom 
älskling, vilket konnoterar att de är lyckliga. TV:n kan också köparen status, 
eftersom den är ”det allra bästa” och att den är ”snygg”. 

Steg 5. Propagandaverktyg 

Vi kunde inte urskilja någon propaganda i denna annons. 

5.10 TV – ASUS 2010 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

Annonsen består till största delen av ett foto. Bakgrunden är mörkt brun med några 
ljusfläckar. Överst finns en rubrik i fet linjär stil, det står ”ASUS LS221H. Extremt 
tunn LCD monitor.” och i mindre grad under står det ”En perfekt kombination av 
elegans och teknologi”. Till vänster i bilden sitter en ung kvinna som har ryggen mot 
ett bord. Hennes kropp är riktad mot kameran medan huvudet är vinklat i profil med 
blicken riktad ner i golvet. Benen har hon med ihop och fötterna är böjda snett in 
mot bilden medan hennes bål lutar svagt åt andra sidan. Hon har en svart v-ringad 
festklänning på sig och det blonda håret är uppsatt i en knut i nacken. Hon är vit och 
åldern kan uppskattas att vara mellan 18-25 år. Hennes högra arm är ur bild, medan 
hennes vänstra böjt sträcker sig horisontellt in i bilden. En välmanikyrerad hand 
snuddar lätt vid den TV-apparat som står till höger på bänken/bordet precis bakom 
henne. TV:n är vriden lite inåt bilden, skärmen har en rektangulär form medan 
bottenplattan den står på är rund. Kvinnan reflekteras svagt i skärmen. Längst ner på 
skärmen finns smal brun list, i mitten av den finns ASUS logotyp. Nedanför TV:n 
finns en rubrik i rosa och sedan en längre förklarande text, rubriken lyder ”Ultratunn 
skönhet med kraftfullt skydd”. Under den förklarande texten finns en liten bild på 
TV:ns bruna list och till den bilden finns en bildtext ”*Äkta läder ger LS221H en 
känsla av lyx. *9 lager av diamantskuret safirglas skyddar skärmen”. Nere i vänster 
hörn finns ASUS logotyp ”ASUS® Rock Solid · Heart Touching”. 

2b. Konnotativ nivå 

Vi förstår att annonsen vill utstråla lyx och elegans. Dels p.g.a. de orden man 
använder sig av och dels för färgvalet och den elegant stylade kvinnan. Om vi endast 
fokuserar på kvinnan så är hennes min sorgsen och hennes kroppshållning ser inte 
naturlig ut utan mer som en genomtänkt pose. Hon rör lätt vid TV:n, detta kan vara 
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för att den så vacker att den inbjuder till det eller att den för henne är ouppnåelig och 
hon verkligen vill ha en sådan TV:n, därför ser hon även ledsen ut. 

Att kvinnan reflekteras i TV-skärmen kan vara för att hennes skönhet speglas i den 
likvärdigt sköna TV:n. 

2c. Telegramfras 

Denotation Konnotation 
Kvinna Människa, skönhet 
Mörka färger Exklusivt, maskulint 
Nedslagen blick Blyg, ledsen 
Elegans Lyx, ren, stil 

Steg 3. Tolkning och diskussion 

Uppmärksamhet skapas genom kvinnan och TV:n, det är till dem ögonen dras först. 
Man vill att mottagaren direkt ska förstå att det handlar om TV-apparater och om 
skönhet. Man vill att mottagaren ska köpa TV:n och därmed få något vackert och 
elegant och samtidigt något lyxigt och högteknologiskt. 

Argumenten för att köpa produkten är många i form av alla positiva egenskaper som 
man beskriver att produkten har. Den är vacker, elegant, teknisk, ultratunn, designad 
i glas och äkta läder. Den har en diamantskuren skyddsglasyta med 9 lager safirglas 
som är näst intill omöjligt att repa. Den har en ljusöverföring på upp till 96% och en 
låg reflektion på mindre än 2%, vilket är intressant då modellen på bilden reflekteras 
tydligt i tv-skärmen. 

Steg 4. Övertalningsmedel 

4a. Etos 

Förtroende skapas genom att ASUS med symbolen ® visar på att de är ett registrerat 
varumärke, vilket ger dem trovärdighet. 

4b. Logos 

För att övertyga mottagaren använder man både termer och procentsatser. TV:n har 
egenskaper som man inte vet vad de betyder om man inte har goda kunskaper om 
företaget ASUS t.ex. ”ASUS splendid video smart contrast ratio”, ”Light-in-motion 
II” och ”4000:1 ASUS Smart Contrast Ratio”. Andra saker som talar för produkten 
är ljusöverföringen på upp till 96 %, låg reflektion på mindre 2 % och att den är 
stöttålig mot användning av barn och allmänheten. 
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4c. Patos 

Annonsens patos ligger i att väcka hopp och förväntan i form av status och 
upplevelse. Att ha denna produkt hemma indikerar på att du är framgångsrik och 
vällställd. 

Steg 5. Propaganda 

Vi kunde inte urskilja någon propaganda i denna annons. 

5.11 Bil - Volvo 1961 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

Annonsen domineras av ett färgfoto. På fotot ser vi i förgrunden en vit bil. Vi ser 
bilen snett framifrån. I bilen sitter en leende kvinna med blont hår och glasögon, vi 
ser bara hennes huvud. På ena sidan av bilen står en annan kvinna, hon lutar sig in i 
bilen. Hon har svart hår, en blå scarf med vita prickar och en röd jacka. Vid denna 
kvinna ser vi två barn som står med ryggen mot oss. En flicka och en pojke. 
Kvinnan vid bilen håller flickans hand, barnen i sin tur håller handen med varandra. 
Flicka han har sitt blonda hår uppsatt med snoddar, vit blus och en röd klänning. 
Pojken har brunt hår, vit skjorta, hängslen, blåa byxor och bruna skor.  

På den andra sidan av bilen ser vi två kvinnor från sidan. En kvinna har blont hår, 
röd tröja och kjol. Den andra kvinnan har brunt uppsatt hår, blommig blus, kjol och 
klackskor.  

I bakgrunden ser vi en dynamisk byggnad. Byggnaden är hög och har oregelbundet 
tak. Fasaden har ett mönster i olika färger. Bakom byggnaden skymtar vi ett träd och 
en blå himmel. Mellan den höga byggnaden och bilen ser vi en mindre byggnad 
samt två män som tittar mot vårt håll. De är klädda i samma kläder, blå kavaj och vit 
skjorta. Den ena mannen har en mössa och solglasögon. På den mindre byggnaden 
ser vi en skylt som har texten ”Nya Bergbanan”. Framför denna byggnad står ett 
staket. Över denna del av bilden ser vi ett utfallande objekt i oskärpa. 

Under bilden ser vi en vit ruta med svart text. Rubriken lyder: ”PÅ SÖNDAG”. 
Under rubriken står det ”lek, glädje, avkoppling – och en Volvo Amazon”. Till 
höger om denna text finner vi Volvos logotyp och en text om garanti. 

Under detta, centrerat, finner vi en text i liten grad om fördelar med bilen.  
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1b. Konnotativ nivå 

Vi läser ut genom avspärrningarna, byggnaden i bakgrunden, männen i samma 
kläder och ordet ”Nya Bergbanan” att platsen vi befinner oss på är ett nöjesfält. 
Objektet i oskärpa förstår vi att det är en karusell. Det är denna karusell både barnen, 
männen och kvinnorna tittar på. Det är bara kvinnan i bilen som tittar på oss. Vi 
förstår att det är hon och hennes väninna som tagit med barnen på en söndagsutflykt 
till nöjesfältet. Kvinnan vid sidan av bilen indikerar genom gesten att ”hålla hand 
medbarnen” att kvinnan är ansvarig och säkerligen mamma till de två barnen men 
också genom att stå vid den öppna dörren att det är hon som kört bilen. I och med 
det förstår vi att Volvo Amazon är en familjebil. Vi kan läsa i texten att den är både 
säker och bekväm.  

Nöjesfältet är byggstenen för avsändarens mål att skapa en metonymi för Volvo. För 
målet är att skapa en liknelse mellan Volvo och nöjesfältet och på så sätt överföra 
nöjesfältets positiva associationer till bilen. Vi kan dra kopplingar till att köra en 
Volvo Amazon är lika roligt som att gå på nöjesfält – samma fart som i karusellen 
på bilden. Vi drar även kopplingen att nöjesfältet är Liseberg eftersom Volvo 
tillverkas i Göteborg. 

Tittar man på logotypen av Volvo ser man symbol. Det är symbolen av mannen. Vi 
ser dock ingen man på bilden. Det är ingen tillfällighet, det är en helt vanlig familj - 
utan en man. Vi tolkar det som att denna bil är så smidig och enkel att använda att 
mannen inte behöver köra den, nu kan kvinnan ta barnen med sig på utflykt. 

Reklamen använder sig av förankring i sitt textbudskap. Vi förstår att det handlar om 
en bil eftersom den är placerad som den är men får genom texten ytterligare bevis på 
detta. 

1c. Mytologisk nivå 

Denotation Konnotation 
Starka färger Glädje, uppmärksammande 
Fart Tjusning, nöje, glädje 
Blå himmel Sommar, varmt, ledighet 
Nöjesfält Glädje, underhållning, skräckförtjusning 
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Steg 2. Tolkning och diskussion 

Bilen är placerad smart. Vi ser både hur bilen ser ut från sidan och framifrån. Det är 
den vi ska se först, detta förstärks genom att kvinnan i bilen möter vår blick med ett 
leende. Den enda personen i annonsen som tittar mot vårt håll. 

Vi ska förstå att Volvo Amazon är det perfekta färdmedlet för att ta med barnen på 
utflykter. Att de gör ett exempel med nöjesfält är ingen tillfällighet. De överför de 
positiva egenskaperna av nöjesfältet till bilen. Avsändaren kompletterar sedan den 
visuella delen med ett antal verbala argument. Argument som fastställer bilen som 
en familjebil: bekväm, smidigare, säkrare och med garanti. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

3a. Etos 

Avsändaren använder sig bara av kvinnor. Det förstärker deras argument med att 
bilen är smidig, trygg och bekväm. Fördelar som tilltalar kvinnan. Nu kan hon utan 
mannens hjälp ta barnen på utflykt. Om dessa kvinnor kan använda bilen själv så 
kan ju även den potentiella kunden som läser annonsen göra det. 

3b. Logos 

Avsändaren avslutar annonsen med en mängd sakupplysningar, fördelar med bilen. 
Bekvämare, smakfull inredning, snabbare och starkare, ny motor säkrare, smidigare 
och tryggare i och med Volvos egen garanti. 

3c. Patos 

Annonsens patos grundar sig på att överföra nöjesfältets positiva atmosfär till bilen. 
Det är ett nöje, en lek och glädje att äga en Volvo Amazon.  

Steg 5. Propagandaverktyg 

En visuell transfer. Man vill överföra produkten ”nöjesfälts” positiva egenskaper till 
bilen. 

5.12 Bil - Volkswagen Tiguan 2010 

Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotativ nivå 

Annonsen domineras av ett färgfotografi föreställande en bil med släp i förgrunden 
stående på en pir vid vattnet. Fotot är taget snett ovanifrån och bilen står diagonalt 
med framsidan ner mot höger hörn. Bilen är vit, med silver detaljer och rutorna är 
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svarta. På flera ställen ser vi solreflektioner på bilen. Fram på bilen sitter 
Volkswagens logotyp. Ett släp, av metall, med en båt monterad är kopplad till bilen. 
Halva båten på släpet är utfallande till vänster i bild, den är vit plast och har längst 
fram ett litet däck av trä. Vi ser en sits och en ratt bakom en ruta. Under både bilen 
och släpet ser vi skarpa svarta skuggor. Pirens kant går diagonalt över bilden, piren 
är i sten med kvadratiskt mönster. Bakom piren ser vi ett blågrått vatten, vattnet är 
tomt förutom en ensam eka med motor samt en lite flytboj.  

Under bilden finner vi en svart text på vit botten samt Volkswagens logotyp. Texten 
inleds med en rubrik ”Volkswagen Tiguan. En perfekt dragbil”. Under rubriken står 
det i mindre storlek ”Tiguan är en utmärkt dragbil. Den fabriksmonterade 
dragkroken är både lättanvänd och snillrik, och med en maximal dragvikt på 2500 
kg är den bäst i klassen. En släpvagns- ESP känner av eventuell instabilitet och 
justerar funktion därefter. Därmed kan Tiguan garantera säkrare och stabilare 
körning med släp”. I vänster botten av annonsen finns en text i liten storlek där 
sakinformation finns.  

1b. Konnotativ nivå 

Solreflektionerna på bilen, de skarpa skuggorna indikerar att solen är framme trots 
att vi inte kan se den. Att motivet är vid vatten och framförallt att bilen drar en båt 
indikerar att det rör sig om en sommardag. Den ensamma ekan i bakgrunden 
associerar vi med utlandet. Rör det sig om ett semesterställe utomlands? Att döma 
av båtens utseende med bl.a. en sits, fina ekbeslag och ratt förstår vi att båten inte är 
en vanlig eka eller fiskebåt utan en ny fin sportbåt. Det är i detta sammanhang 
avsändaren vill att sin produkt ska verka, produktens metonymi. Vi förstår också att 
avsändarens målgrupp är aktiva människor med bra ekonomi och en känsla för lyx. 

1c. Mytologisk nivå 

Denotation Konnotation 
Vatten Frihet, äventyr, natur 
Båt Frihet, fritid, nöje 
Vitt Rent, nytt, oskuldsfullt 
Ljuset Vår, sommar, lycka 
Blänk Nytt, värdefullt 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Det första man ser är bilen, sedan gör pirens och bilens diagonala vinkel, som pekar 
ner mot Volkswagens logotyp, det enkelt för ögat att välja väg. Huvudbudskapet är 
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att den nya bilen är en perfekt dragbil, detta bevisas genom att visa att bilen kan dra 
båtar utan problem. I texten finner vi sedan huvudargumenten varför denna bil är en 
bättre dragbil än andra; ”lättanvänd, snillrik”, att den är ”bäst i klassen” och att den 
använder sig av en ”släpvagns-ESP som känner av instabilitet och justerar 
funktionen därefter.”  

Steg 3. Övertalningsmedel 

3a. Etos 

”Vi-känsla” skapas genom att avsändaren använder sig av en båt vid en hamn. Den 
riktar sig då mot alla som skulle vilja ha eller har en båt. En bil för båtmänniskan. 
Eftersom det också är en sportbåt så blir målgruppen, som sagt tidigare, aktiva 
människor. Avsändaren visar genom argumentet ”bäst i klassen” att de har stor 
kompetens inom området dragbilar.  

3b. Logos 

Avsändaren visar först genom bilden på bilen med släpet och förklarar sedan varför 
bilen är en så perfekt dragbil. Avsändarens använder sig av argument som ”bäst i 
klassen” och ”släpvagns-ESP” för att påvisa sin kompetens och skapa förtroende hos 
mottagaren. Det vi inte kan se är vem som avgör vilken bil som är just ”bäst i 
klassen”. Har vi ingen förkunskap förstår vi inte heller vad ”släpvagns-ESP” betyder 
och får inte heller någon förklaring. Därav blir inte dessa argument så starka som de 
kunde blivit. 

3c. Patos 

Avsändaren visar möjligheter på framgång och status. En fin bil som kunden kan 
använda för att dra sin fina båt till havet eller sjön vid sitt semesterställe. 

 Steg 4. Propagandaverktyg 

Annonsen använder sig av card stacking genom att sälja sin produkt med argument 
som inte bevisas mer än genom en bild. Vem har egentligen avgjort vem som är 
”bäst i klassen”?  
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6. Analys 
I detta kapitel har vi så konkret som möjligt kopplat ihop empiri-, teori- och 
bakgrundskapitel. Analysen har vi delat upp i två delar, den första kallar vi för 
jämförelse av två annonser inom samma produktområde. Där jämför vi en annons 
från dåtid och en från nutid inom samma område. Anledningen till detta är som vi 
beskrev i vårt urval är att på något sätt avgränsa genre inom reklamannonser och 
hitta liknande budskap för att se hur meddelandet använder sig av semiotiska och 
retoriska tecken för konstruktion av meddelandet. Det andra delen i analysen 
innefattar en jämförelse mellan alla annonser från dåtid med de från nutid. 

6.1 Jämförelse inom produktområde 

I vår första del av analysen har vi utifrån samma steg som i vår bild - och 
retorikanalys analyserat vår empiri så konkret som möjligt utifrån vad som är 
relevant för våra frågeställningar. Anledningen att vi följt samma steg som i bild- 
och retorikanalysen är för att på ett informativt sätt redovisa vår analys.  

Under steg 1. har vi övergripande förklarat de viktigaste beståndsdelarna i annonsen 
samt placering av logotyp och produkt. Samt har vi analyserat de semiotiska tecken 
som är mest framträdande och mest avgörande för att meddelandet ska bli 
övertygande. Under steg 2. redovisar vi hur meddelandet är uppbyggt rent retoriskt 
och tittar närmare på exordium och ornatus. Under steg 3. ethos, logos och pathos. 
Avslutningsvis under steg 4. har vi tittat närmare på de propagandaverktyg vi 
beskrev i teorikapitlet. 

6.1.1 Jämförelse hårprodukt - Palmolive 1942 och Maria Nila 2010 

Steg 1. Bildanalys  

Båda annonserna har män som huvudfokus. Palmolives annons använder sig av en 
färgillustration medan Maria Nila har ett svartvitt foto. Båda annonserna använder 
sig av beskurna närbilder av dessa män. De placerar sin produkt i höger hörn.  

Båda annonserna använder sig av metonymi men på olika sätt, Palmolive brukar det 
genom att byta ut ett ord mot ett annat som då istället får representera det egentliga 
ordet. Maria Nila använder sig av metonymi, men ställer sin produkt i närhet till 
något annat, då innebär metonymi att man låter ett tecken förknippas med andra 
närliggande tecken i en bild som ingår i en helhet. Genom att skapa en relation 
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mellan dessa tecken kan man, efter ett antal upprepningar, överföra det ena tecknets 
egenskaper till det andra. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

Palmolive använder sig av en ikon för en tidsenlig man. Ikoner har i motsats till 
symboler alltid en likhet med det som de representerar. Samma ikon är också en se 
mannen som ett index respektive symbol för krig.(Waern, Petterson & Svensson, 
2004) Det som illustreras är också en självsäker och respekterad man. Det ser man 
genom visuella tecken som gester och den andra mannen inte tar ögonkontakt med 
honom. Mannen har en klädsel som konnoterar till krig, frihet, styrka och mod. 
Annonsen är publicerad under andra världskriget, även om Sverige var neutralt 
kretsade allt kring detta krig även i Sverige. Vi kan också med den bakgrunden 
förstå att ordet ”dubbelverkande” blir en metafor för sparande eftersom det rådde 
ransoneringar i Sverige under denna period. Männen i Maria Nila har klädsel som 
konnoterar till medvetenhet. Vi som tolkar får inte några vidare konnotationer till 
detta band och detta blir därför ett exempel på dold tolkning som Waern, Petterson 
och Svensson (2004) tar upp ”Vi lär oss känna till symboliska betydelser eftersom vi 
har samma referensramar som skaparna, är ramarna inte de samma så blir 
betydelserna dolda för oss. Författarna skriver att det är svårare att tolka ett 
symboliskt innehåll som är dolt.” 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Båda annonserna använder sig av liknande exordium för att väcka intresse, d.v.s. 
med en stor bild. Palmolive använder sig av rubrik medan Maria Nila inte har någon 
större rubrik.  

Maria Nila har inte heller några speciella argument för att övertyga mottagaren mer 
än att måla upp historien om att produkten skapar beroende. Palmolive använder 
flera sakliga och logiska argument för att övertyga.  

Båda annonserna avslutas mer eller mindre tydligt att man ska vända dig till sin 
frisör för att köpa produkten.  

Steg 3. Övertalningsmedel 

”Vi-känsla” skapas på olika sätt i annonserna. I Palmolives fall handlar det om att 
övertyga mottagaren om att alla män använder produkten, i Maria Nilas fall är det 
männen på bilden som använder produkten. På så sätt skapar man en ”vi-känsla” 
med dem som lyssnar på bandet. För att skapa etos så använder sig Palmolive av 
medicinska termer och genom att hävda att alla som använt produkten tycker den är 
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överlägsen. Maria Nila skapar etos genom att använda sig av förebilder i form av 
kändisar. 

Maria Nila ställer högre krav på mottagaren eftersom det inte finns några tydliga 
argument förutom bilden av männen och det faktum att de är beroende av produkten. 
Ordet beroende är då en hyperbol som väcker uppmärksamhet. Hyperbol är en 
stilfigur som innebär att man överdrivet medvetet. (Cassirer 2003). Palmolive har 
desto fler logiska argument, både visuella, facktermer och sakliga. De använder 
begreppet ”Cholesterin” som om vi kopplar ihop med bakgrundskapitlet förstår att 
det är en ”hemlig ingrediens”, så även om denna ”hemliga ingrediens” fick sitt stora 
genombrott på femtiotalet så dök den upp redan på 40-talet.  

Maria Nila skapar patos genom ordet beroende, som vanligtvis har en stark negativ 
association, här menar de att deras produkt kan stilla detta beroende. Palmolive 
riktar sin produkt mer mot att skapa en gemenskap och status. 

Steg 4. Propagandaverktyg 

I Maria Nilas annons finner vi inga propagandaverktyg, däremot i Palmolives finner 
vi dels bandwagon, vilket innebär att de skapar ett tema, ”alla – i alla fall alla av oss 
gör det”, och utifrån det, vill man övertyga mottagaren att gruppen som mottagaren 
tillhör har accepterat detta program och bör följa gruppen och göra som alla andra. I 
det här fallet när man inte säger vilka ”alla” dessa män är, så då fungerar 
propagandan bättre eftersom dessa ”alla” förblir anonyma. (Severin & Tankard 
2001) Även name glittering verktygen finner vi när Palmolive använder ordet 
”cholesterin”. 

6.1.2 Jämförelse binda - Mimosept och Always 

Steg 1. Bildanalys 

Mimosepts annons består av en illustration medan Always använder sig av färgfoto. 
Båda annonserna använder sig av den vita färgen som delvis symboliserar renhet. De 
har båda placerat produktförpackningen i höger hörn. I annonsen för Always bindor 
visar man själva produkten klart och tydligt, medan man i Mimosepts annons endast 
visar förpackningen. 

Always använder sig av metaforen att mens är ett hot, att bindan och 
menstruationstiden ses som en kamp eller ett spel, där man alltid vinner striden med 
hjälp av deras produkt. Alltså anser man att mens är något negativt. Att mensen är 
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ett hot och något negativt uttrycker man även i Mimosepts annons med rubriken 
”Tonåringens hygieniska problem”. Även här finns lösningen i deras produkt. 

I Mimosepts annons uttrycker man tydligt att det är kvinnan man riktar sig till, både 
genom bild och genom text. I Always fall är det rent textmässigt inte lika självklart. 
Om man aldrig har sett en binda eller vet vad den vita saken på bilden är, så skulle 
annonsen likaväl kunnat vara även för män. 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Exordium är för Mimosept de två kvinnorna alltså målgruppen och för Always är det 
bindan d.v.s. produkten. 

Argumenten man använder i Mimosepts reklam att förhindra ett hot, att den är 
utomordentligt mjuk, att läkaren rekommenderar den m.m. I Always fall är 
argumenten att produkten har secureguard, förhindrar läckage, dubbelt skydd m.m. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

Man använder sig av etos i båda annonserna, i Mimosept använder man sig av en 
expert i form av en mamma och en läkare. I always annons använder man ett 
trademark. 

I båda fallen låter man mottagaren själv dra slutsatser, i always fall genom 
kopplingen mellan menstruationstiden och spelet och i Mimosepts fall att produkten 
är vad den lovar. 

Patos skapas på liknande sätt då man i båda annonserna anspelar på en nedtonad 
hotbild om mens. 

Steg 4. Propagandaverktyg 

I Mimosepts annons fann vi spår av card stacking, vi hittade dock ingenting i 
Always reklam. 

6.1.3 Jämförelse skönhetsprodukt - Lux 1951och L’oréal 2010 

Steg 1. Bildanalys 

I Lux annons består övre halvan av en färgbild och den nedre av text. L’oréals 
annons är även den uppdelad i hälften bild och text men på lodrätt håll. I Lux annons 
ser vi två ansikten, en kvinna som ler mot en man, båda visas i profil. I L’oréals 
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annons visar man en kvinnas ansikte i närbild framifrån. Lux annons har starka 
färger som ska uppmärksamma medan L’oréal till största delen använder sig av 
svart, som ger ett mer klassiskt och tidlöst uttryck. I L’oréals annons visar man 
själva produkten i stort format, både öppnad och stängd, likaså gör man i 
Luxreklamen. 

Lux använder sig av kända ansikten som är ikoner för framgång och skönhet, dessa 
två ska alltså idealmannen och – kvinnan förespråka deras produkt. Detta fokuserar 
även L’oréal på när man använder en känd skådespelerska. Både kvinnan i Lux-
annonsen och kvinnan i L’oréal-annonsen har attribut som är symboler för skönhet, 
den förstnämnda bär rött läppstift och den sistnämnda har märkbart långa 
ögonfransar. L’oréal-modellens uppdragna solglasögon blir även de en symbol för 
kändisskap och divalater. 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

I båda annonserna skapar man uppmärksamhet med hjälp av kända personer, det 
man vill att mottagaren ska veta först är i båda fallen att produkten är så bra att 
filmstjärnor vill förespråka den. 

Argument för att köpa de båda produkterna uttrycker sig olika då man i Lux-
annonsen skriver att produkten är mild och uppfriskande medan man i L’oréals fall 
använder ord som ”hydro-kolagen” och ”mega”. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

I annonserna framstår det genom etos som en självklarhet att man vill se ut som en 
filmstjärna, att det är de som är skönhetsidealet. Det påstås att man kan nå detta ideal 
med hjälp av produkterna som annonserna säljer. Eftersom de vackra kvinnorna på 
bilderna påstår sig använda dessa produkter, och eftersom de är vackra, så kan vi dra 
den deduktiva slutledningen att om jag använder denna produkt som blir jag vacker. 
På så sätt skapar man logos. 

 Lux använder patos i den meningen att om man använder deras tvål blir man en 
”Lux-flicka”. Även L’oréal använder sig av detta fast inte lika tydligt. 

Steg 4. Propagandaverktyg 

Båda annonserna använder sig av testimonial, d.v.s. att de lockar till köp genom att 
ha ett känt ansikte sim förespråkar produkten. 
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6.1.4 Jämförelse dryck - Coca-Cola 1957 och Coca-Cola 2010 

Steg 1. Bildanalys 

Annonsen från 1957 domineras av en stor färgillustration föreställande ett ungt par 
medan den från 2010 använder sig av ett produktfoto i färg kompletterat med små 
illustrationer. 

Produkten får olika utrymme i annonserna, i annonsen från 2010 dominerar den 
annonsen medan i annonsen från 1957 så är den en del av helheten.   

Användningen av tecken skiljer sig inte nämnvärt i annonserna. Båda annonserna 
bygger upp en metonymi med hjälp av tecken. De ställer sin produkt i närhet till 
något annat, då innebär metonymi att man låter ett tecken förknippas med andra 
närliggande tecken i en bild som ingår i en helhet. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 
Kopplingen avsändaren av annonsen från 1957 vill göra är att koppla ihop 
avkoppling med Coca-Cola samtidigt som de visar upp vem de vill ska köpa deras 
produkt. Detaljerna i form av ikoner av ett ungt par, indexet av de halvfulla glasen 
kopplat till produktbilden och logotypen leder till att vi kan läsa av helheten. Vi kan 
i denna annons urskilja den idyll som Montan & Cederquist (2005) beskriver som 
Optimismens och oskuldens årtionde; ”Sverige var fortfarande en idyll, kriget var 
slut och nu skulle allt bli så mycket bättre i folkhemmet”. Annonsen från 2010 
berättar avsändaren att deras produkt är lika god som nyttig utan egenliga argument, 
tittar vi däremot närmare på detaljerna på produkten finner vi tecken som stärker 
detta, detaljerna gör helheten. Vi finner symbolen av en sol, metafor för hälsa och 
energi och ”grönt te” som indikerar sundhet och hälsa. Färgen gult som blivit 
synonymt för vitaminer, grönt för natur och ekologiskt. Små bubblor på produkten 
indikerar att den är godast kall. 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Båda annonserna använder sig av en rubrik för att väcka uppmärksamhet. Annonsen 
från 2010 använder sig av personligt tilltal och figuren anafor, vilket innebär att de 
upprepar det första ordet i en mening tre gånger. ”hello great…” ”hello feeling” och 
”hello you”. 

Argumenten för detta finner vi sedan i form av tecken och texter. I annonsen från 
1957 kompletteras rubriken med välkommande blickar från det unga paret. 
Argumentationen för Coca-Cola är en rad positiva ord som ”trivsam”, ”förtjust”, 
”härligt”, ”förfriskande” och ”underbart”. Här kan vi se vad Wigstrand (1999) 
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menade med att bruset var lika besvärande på femtiotalet och att avsändarna drevs 
till ”förståeliga överdrifter”. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

Annonsen från 1957 använder sig av sitt unga par för att skapa etos. Det är de som 
uppmanar mottagaren att köpa produkten. På samma sätt används paret för att skapa 
logiska argument. I annonsen från 2010 används tecken för hälsa och sundhet för att 
skapa etos och logos. 

Steg 4. Propagandaverktyg 

Annonsen från 1957 använder sig av verktygen Plain folks, som innebär att sändaren 
vill få en person att verka som en ”vanlig” människa, och därför är hans idéer bra 
eftersom han är en av folket. I annonsen från 2010 finns spår av Glittering 
generality, det går ut på att ge sin idé, varumärke eller produkt etc. ett vackert ord. 
Det kan vara ord som super, kravmärkt, naturliga ingredienser etc. Ofta stämmer inte 
dessa ord men får mottagaren att förknippa den positiva innebörden hos ordet med 
produkten i fråga. (Severin & Tankard 2001) 

6.1.5 Jämförelse TV - Grundig och ASUS 

Steg 1. Bildanalys 

Större delarna av de båda annonserna består av färgfoton, varav Grundigs är målat i 
efterhand. De båda använder sig även av människor, i Grundigs fall fyra stycken 
som vi tolkat som en familj och i ASUS fal en ensam kvinna. I ASUS annons är 
logotypen placerad på själva TV:n och längst ner i vänstra hörnet av annonsen. 
Grundigs logotyp är placerad på kartongen i mitten av bilden samt centrerad längst 
ner på annonsen. Färgerna i båda annonserna är mättade, men Grundigs är ljusare 
och med rött som accentfärg och ASUS är mörkare.’ 

Grundig använder sig en familj som består av en pappa, en mamma, en son och en 
dotter, en symbol för den klassiska kärnfamiljen. Medan man i ASUS använder sig 
av den unga kvinnan som är en symbol för skönhet. Stämningen i bilderna är helt 
olika, i ASUS är det en nedtonad, elegant och allvarlig känsla med dova färger och 
likgiltiga miner, medan man i Grundigs annons använder ljusare färger, barn som ler 
och ett böjt ben som tillsammans med copytexten är ett index på lycka. 
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Steg 2. Tolkning och diskussion 

I ASUS annons skapar man uppmärksamhet med den unga kvinnan och med TV:n, i 
Grundig är det böjda benet och de glada barnen i bakgrunden som ögonen dras till 
först. Argumenten för att köpa respektive produkt är i grund och botten samma; 
snygg, bra bild och kvalitet. Man uttrycker detta på olika sätt då TV:n fortfarande 
var relativt ny på 60-talet och det då var det enkla som sålde TV:n, idag har TV:n 
utvecklats och har fler specialegenskaper som förklaras med mer komplexa ord. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

Båda annonserna använder patos som övertalningsmedel, Grundig genom att skapa 
en idyllisk bild av den lyckliga familjen och ASUS genom att skapa hopp och 
förväntan i form av status och lycka. 

Steg 4. Propagandaverktyg 

6.1.6 -Jämförelse bil - Volvo Amazon 1969 och Volkswagen 2010 

Steg1. Bildanalys 

Båda annonserna domineras av ett stort färgfoto. I båda fallen är det produkten som 
står i centrum. I Volvo-annonsen är det en vit bil som står vid ett par byggnader. I 
bilen sitter en kvinna som möter vår blick. En annan kvinna som håller handen med 
en pojke och en flicka står vid sidan om bilen. I Volkswagens fall står det en vit bil 
med släp på en pir vid vattnet. På släpet står en båt. Inga personer syns till. I båda 
annonserna ser vi under bilden produktlogotypen till höger och en text till vänster. 

Flera tecken i bilden indikerar att bilen i Volvo-annonsen befinner sig framför ett 
nöjesfält. Det finns vakter, texten ”nya bergbanan” och ett stort objekt i oskärpa som 
vi förstår att det är en karusell i rörelse. Avsändaren vill skapa en metonymi där 
Volvo kopplas till nöjesfältets positiva associationer. Att kvinnan håller hand med 
barnen indikerar att det är familjen som är på utflykt. Volvo är en familjebil. Att 
kvinnan även står vid den öppna dörren vid förarsidan indikerar att hon är den som 
kört bilen. Något som stämmer bra överens med att Sverige under 60-talet införde 
lediga lördagar som innebar mer ledig tid (Dahlberg, 1999). 

I Volkswagen-annonsen är kontexten som avsändaren som vill placera sin produkt i, 
d.v.s. dess metonymi liknande men riktat mot en annan målgrupp jämfört med 
Volvo-annonsen. Här vill sändaren nå en målgrupp med aktiva människor med 
känsla för lyx. Det indikeras av utseende på båten, det är ingen vanlig eka utan en 
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sportbåt med träbeslag och ratt. Aktiva människor som vill komma ut på havet och 
känna den frihet som havet erbjuder. 

Steg 2. Tolkning och diskussion 

Exordium, annonsens intresseväckande del är i båda fallen dominerade av en bild på 
bilen. I Volvo-annonsen får vi även ögonkontakt med en av kvinnorna och blir 
”inbjuden i bilden”. Volkswagens huvudargument är att bilen är en perfektdragbil 
medan Volvos argument är att det är en perfekt familjebil. Volkswagens argument 
för detta är att den är ”lättanvänd” och ”snillrik” och att den är ”bäst i klassen” och 
att den använder sig av ”släpvagns ESP”. Volvos argument är att bilen är bekväm, 
smidig, lättanvänd, säkrare och har en egen garanti. Att det är en kvinna som kör 
bilen indikerar också dess smidighet och lättanvändhet. 

Steg 3. Övertalningsmedel 

Volkswagens etos bygger på att skapa en ”vi-känsla” genom att visa en båt vid en 
hamn. De skapar då en ”vi-känsla” med alla båtägare. Användningen av argumentet 
”bäst i klassen” visar på stor kompetens inom området. Volvos annons skapar etos i 
och med att visa upp sin produkts kvalitéer genom kvinnor. Argument som stämmer 
bra överens med samhällskontexten som går att läsa i bakgrundskapitlet; ”Kvinnan 
gick från pimpinett hemmafru till en modern självständig kvinna” (Montan & 
Cederquist, 2008).  

Bilden av familjen vid nöjesfältet i Volvo-annonsen fungerar som ett exempel, som 
är ett övertalningsmedel inom logos. Som innebär att man visar ett enskilt fall för att 
därigenom antyda att det rör sig om en allmän regel. (Gripsrud, 2002) De använder 
sig också av logiska argument i form av sakupplysningar. Volkswagens logos visar 
också de ett visuellt bevis på att bilen är en perfekt dragbil. 

Volvo-annonsens patos bygger på att överföra produkten ”nöjesfält” och dess 
positiva associationer till sin produkt, bilen. Volkswagens patos riktar sig mer mot 
status och framgång. En fil bil som kunden kan använda att ta sin båt till havet. 

Steg 4. Propagandaverktyg 

Volkswagen använder sig av verktygen card stacking för att övertyga. De hävdar att 
sin bil vunnit priset ”bäst i klassen” fast de redovisar inte vem som utsett eller inom 
vilken tävling de vunnit detta pris. De använder sig också av begrepp som släpvagns 
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ESP som hamnar inom kategorin glittering generality eftersom de är vackra 
utsmyckningar. 

6.2 Jämförelse dåtid och nutid 

I del två. har vi sammanställt de semiotiska tecken, den retoriska dispositionen och 
dess figurer vi fann i våra annonser från dåtid för att urskilja en gemensam nämnare 
mellan dessa annonser. Vi har sedan gjort samma sak med annonser från nutid. Detta 
kommer sedan ligga till grund för att ge svar på våra frågeställningar. 

A. Dåtid B. Nutid 

Palmolive Maria Nila 
Tecken: Ikon, index, symbol Tecken: Index 
Övertalningsmedel: Etos Övertalningsmedel: Patos 
Exordium: Text Exordium: Bild 
Stilfigurer: Metonymi Stilfigurer: Metonymi, hyperbol 
Propaganda: Glittering generality,  Propaganda: - 
Bandwagon  

Mimosept Always 
Tecken: Ikon, index Tecken: - 
Övertalningsmedel: Etos Övertalningsmedel: Patos 
Exordium: Bild Exordium: Bild 
Stilfigurer: - Stilfigurer: Metafor, liknelse 
Propaganda: Card stacking Propaganda: - 

Lux L’oréal 
Tecken: Ikon Tecken: symbol, index 
Övertalningsmedel: Etos Övertalningsmedel: Etos  
Exordium: Bild Exordium: Bild 
Stilfigurer: Metafor Stilfigur: Metonymi 
Propaganda: Card stacking, Propaganda: Testimonial, 
testimonial, bandwagon glittering generality 

Coca-Cola Coca-Cola 
Tecken: ikon, index Tecken: Symbol, index 
Övertalningsmedel: Patos Övertalningsmedel: Logos 
Exordium: Bild Exordium: Text 
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Stilfigurer: metonymi Stilfigurer: Anafor 
Propaganda: Bandwagon Propaganda: Transfer 

Grundig ASUS 
Tecken: ikon, index Tecken: Index, symbol 
Övertalningsmedel: Patos Övertalningsmedel: Patos 
Exordium: Bild Exordium: Bild 
Stilfigurer: - Stilfigurer: - 
Propaganda: - Propaganda: - 

Volvo Volkswagen 
Tecken: index, symbol Tecken: Index 
Övertalningsmedel: Patos Övertalningsmedel: Patos 
Exordium: Bild Exordium: Bild 
Stilfigurer: Liknelse, metonymi Stilfigurer: Metonymi 
Propaganda: - Propaganda: Card stacking 
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7. Diskussion och slutsats 
Vi har märkt att vår hypotes inte stämmer riktigt. Istället kan vi se att grunden i 
annonserna snarare bytte karaktär redan vid sextiotalet och då började likna dagens 
annonser. Då kom den kreativa revolutionen som innebar att avsändaren ville 
snarare samtala med mottagaren än att informera. Vi ser även detta tydligt i våra sex 
annonser från dåtid. På 40- och 50-talet använder sig avsändaren av sakinformation, 
etos och logosargument för att sälja sina produkter. På sextiotalet i samband med 
denna kreativa revolution så vill avsändaren hellre sälja ett mervärde och en känsla, 
dvs. patos argument. Något som vi även ser idag, då det är viktigt för oss att en 
produkt stämmer överens med vårt identitetsskapande. 

Vi kan också se det i form av Volvos annons från 1967 där kvinnan tar barnen med 
sig på utflykt utan mannen, ett motiv som stämmer bra överens med att kvinnans roll 
förändras och får en mer självständig roll i samhället.  

Att avsändaren använde sig av just sakinformation (etos och logos argument) under 
40- och 50 talet kan förklaras av det faktum att handeln styrdes av kriget vilket 
innebar att produktens kvalitéer var viktigast. Att samma argument gällde för 50-
talet kan förklaras i och med att Sverige mådde bra och människorna hade det bra 
ställt och konkurrensen mellan produkterna var mindre. Dessa annonser med 
sakinformation höll fram till 60-talet då folk började tröttna på falska och överdrivna 
argument, vilket ledde till den kreativa revolt vi nämnde tidigare. 

Vi kan också se att propagandan var lättare att urskilja under dåtidens annonser än 
dagens. Det tror vi beror på att propaganda hade sitt genombrott i form av 
Nazitysklands framfart över Europa. Det var en ny företeelse som folk inte hade 
något försvar mot. I dagens annonser finns det också propaganda men det är svårare 
att urskilja den i takt med att avsändaren blivit bättre att maskera den. 

En annan anledning till att vi tror propaganda var vanligare under dåtidens annonser 
var att människor var mer lika varandra, det fanns en tydligare kod och kultur för 
hur man skulle vara och se ut. Idag har vi fler specifika stilar och subkulturer som 
tillåter oss att gå emot strömmen och uttrycka en personlig stil, vilket också 
marknaden har tagit fasta på. Därför ser vi i flera av dåtidens annonser tydliga spår 
av bandwagon och testimonial. Under dåtiden, som vi beskrivit tidigare, användes 
även mycket påstådda och falska argument, som går under propagandaverktygen 
glittering generality och card stacking. Vi har även funnit propaganda i dagens 
annonser men de spåren har inte varit lika tydliga som i dåtidens annonser. 
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En tydlig del som vi finner är användningen av tecknet ikon. Att man använder sig 
av en förebild som får förespråka sin produkt. Det finner vi spår av redan innan 
begreppet kändis uppfanns på 50-talet. Så här kan man säga att den semiotiska 
grunden är likadan nu som då och att det är samhällskontexten som avgjort vem som 
är personen som människor ser upp till, vem som är ikonen. Vi ser exempel på att 
redan på femtiotalet, i takt med att färg-TV:n fick sitt genombrott, såg vi upp till 
filmstjärnor från USA. 

Ett intressant exempel är annonserna från Coca-Cola som använder samma 
argument fast visualiserar det på olika sätt. I båda annonserna erbjuder de en Coca-
Cola för att koppla av från det hektiska livet. Vi tror ju att vi lever ett mer hektiskt 
liv nu än då, men eftersom vi inte levde då kan vi ju såklart inte fastställa detta 
påstående. Vi har försökt att sätta oss in i samhällskontexten så gott det kunnat men 
vissa saker som t.ex. känslor förblir dold tolkning. Ett annat exempel är cigaretten i 
Palmolive-annonsen där cigaretten säkerligen figurerar som ett tecken för att bygga 
upp mannens karaktär, vad det tecknet då symboliserar går inte att tolka för oss 
cigaretten som symbol har förändrats genom tiden. 

Sammanfattningsvis så finns flera likheter mellan dåtidens och nutidens användning 
av semiotiska tecken. När det handlar om retorisk uppbyggnad så ser vi hur 
skillnader har utvecklats från 40- och 50-talet till 60-talet som mer liknar dagens 
annonser. Från logos och etos till patos argument. Vi ser samma semiotiska tecken i 
annonserna men deras mål är olika. Det är lättare att urskilja användningen av 
tecken i annonser från 40- och 50-talet, detta tror vi hör ihop med att dessa annonser 
använder sig av logos- och ethos-argument och blir därför mer påtagliga. 60-talet 
och dagens annonser är mer patos inriktade och vi ser därför mer metonymier som 
passar bra med att sätta en produkt i en önskad associations kontext, ofta i dessa fall, 
en önskad känsla och livsstil. 
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8. Förslag till vidare forskning 
Eftersom vi har riktat in oss på ett meddelandeperspektiv så skulle man kunna göra 
samma undersökning fast med ett sändar- och mottagarperspektiv för att få en 
djupare bild av annonsens mål och påverkan. 

Skulle man göra samma analys fast med mottagarperspektiv så skulle man kunna 
undersöka hur effektiv propaganda är och har varit. 

Ett förslag är att göra en kvantitativ undersökning med samma syfte, för att se om 
det hade varit en mer passande metod. 
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Bilaga 1. Stilfigurer 
Hyperbol och litotes 

En hyperbol är när man överdriver något medvetet. Man tar i extra för att 
understryka något t.ex. när man säger att något är ”högt som ett hus” eller att man är 
”hungrig som en varg”. 

Litotesen är motsatsen till hyperbolen, d.v.s. att man underdriver, förminskar något 
för att understryka det. Ett exempel är uttrycket ”det har väl ingen mått sämre av”. 
(Cassirer, 2003) 

Liknelse/analogi 

Liknelsen är ett hjälpmedel för att förklara abstrakta begrepp, känslor etc. Man 
jämför en sak med en annan och förklarar den utifrån jämförelsebilden. Ex. 
”Sveriges ekonomi är som en bil som har kört i diket”. 

Metafor 

Metaforen är kanske den mest omskrivna tropen av alla. Den bygger på likheter 
mellan olika begrepp eller ting. Man jämför två saker med gemensamma egenskaper 
vid varandra. Om man tillexempel vill beskriva en vacker kvinna så kan man istället 
för att säga ”hon är vacker” istället likna kvinnan vid något annat som är vackert, 
exempelvis en ros. Då kan man med metaforen istället säga: ”hon är en ros”. 
(Cassirer, 2003) 

Metonymi 

Metonymi innebär att man byter ut ett ord mot ett annat som då istället får 
representera det egentliga ordet. En vanlig undergrupp till metonymin är 
synekdoken, den finns två olika varianter. Pars pro toto, då delen får stå för 
helheten. T.ex. ”tak över huvudet”, då både tak och huvudet står för den större helhet 
som de är respektive delar av. Totum pro parte är den andra då helheten står för 
delen, t.ex. ”Sverige skriver ner kronan”. Här står Sverige för ledningen i 
Riksbanken och kronan är metonymi för den svenska valutan. 

Andra vanliga metonymier är ”att knyta skorna”, ”ta sig ett glas” etc. (Cassirer, 
2003) 
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Inom bildanalys kan metonymi också innebära att man använder begreppet ”närhet”. 
Det går ut på att man låter ett tecken förknippas med andra närliggande tecken i en 
bild som ingår i en helhet. Genom att skapa en relation mellan dessa tecken kan 
man, efter ett antal upprepningar, överföra det ena tecknets egenskaper till det andra. 
I boken Visuell retorik av Carlsson och Koppfeldt ges ett exempel på detta fenomen. 
En Fantareklam påstår att läsken är en del av en spännande gemenskap. En bild visar 
ett gäng ungdomar är på äventyr i ett varmt land, de har trevligt och är glada. Mitt i 
denna glädje ser vi flaskan och i nederkant av reklamen ser vi Fantas logotyp. 
”Bilden ger ett ”bevis” för att Fantas påstående om drycken är sant.” ”… 
Konsumenterna uppfattar Fanta som en del av en helhet: en ”spännande 
gemenskap”. Det räcker med att vi får se ”delen” för att vi också ska tänka på resten 
av ”helheten”. (Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

Allegori 

Ett metaforiskt upplägg som ofta återfinns i beska humoristiska kåserier. Man 
förklär ett tema i en lånad form, man avviker från regeln utan att egentligen säga vad 
man menar. (Cassirer, 2003) 

Allitteration 

Allitteration är ett slags ordrim. Ofta börjar alla ord i meningen på samma bokstav 
och har samma rytm. Även när orden endast är betonade likadant så kan det i vissa 
fall räknas till allitteration. Exempel på denna stilfigur är: ”Kalles Kaviar”, ”Mål i 
mun”, ”I fyllan och villan”. (Cassirer, 2003) 

Anafor och epifor 

En anafor är när man upprepar det första ordet i två eller flera efterföljande satser, 
t.ex. ”Jag kom, jag såg, jag segrade”. Epiforen är liknande, fast i dennes fall befinner 
sig det återkommande ordet i slutet av satsen, meningen eller versen istället. 
(Cassirer, 2003) 

Antites 

Antitesen används som en kontrast till tesen, den hjälper till att förstärka effekten av 
det sagda. T.ex. ”Bra tänkt, sämre genomfört”. (Cassirer, 2003) 
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Eufemism 

Eufemism betyder förskönande omskrivning . Oftast är det obehagliga och 
skrämmande ord eller fenomen som omformuleras. Ett sådant exempel är döden, 
man säger gärna istället att någon har ”gått bort”, ”insomnat” eller ”avlidit”. 
(Cassirer, 2003) 

Interrogatio/ retorisk fråga 

Sändaren ställer en fråga med självklart svar till mottagaren, på så sätt blir det 
snarare en uppmaning än en fråga. T.ex. så kan man säga: ”Hur länge tänker du sitta 
där och slöa?”, och på så vis uppmanar man personen i fråga att aktivera sig. 
(Cassirer, 2003) 

Ironi 

Ironin är flitigt använd och finns många olika former. Med ironiska uttryck menar 
man oftast inte bokstavligen det man säger, men till skillnad från att ljuga så förstår 
mottagaren vad man egentligen menar. På sätt kan ironi vara svårt att nå fram med, 
eftersom alla inte säkert förstår den underliggande meningen utan tolkar det 
bokstavligt eller på annat sätt än tänkt. Ofta använder man ironin genom att uttala 
något som låter positivt fast man menar motsatsen. Ett exempel: ”Lilla Kalle har ju 
lyckats bra på provet som vanligt. Noll rätt av tjugo möjliga”. (Cassirer, 2003) 
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Bilaga 2. Modell för bild- och retorikanalys 
Steg 1. Bildanalys 

1a. Denotatativ nivå 

Vad man ser (ikoniska dimensionen): 

Människan 
Föremålen 
Miljön 
Situationen 
Varumärke, logotyp 

Hur ser den plastiska nivån ut: 

Gestalt 
Placering 
Bildvinkel 
Bildutsnitt 
Skärpa 
Bildriktning 
Ljus och kontrast 
Färg 

1b. Konnotativ nivå 

Hur kan bilden tolkas i delar och i sin helhet? 
Hur skapar olika bilduttryck betydelser och associationer? 
Finns det tecken i bilden? (Symbol, ikon, index, metonymi, metafor, arketyper etc.) 
Hur sker textförankringen? Genom förankring (anchorage) eller avlösning (relay)? 

1c. Telegramfraser 

Vilka ”telegramfraser” finns i bilden: 

Denotativ – Konnotativ 
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Steg 2. Tolkning och diskussion 

Disposition (dispositio) 

- Exordium: hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 
- Narratio: Bakgrund, vinkeln, vad vill man att mottagaren ska veta först? 
- Vilket är förslaget? Vad ska mottagaren, veta, tro, köpa, göra? 
- Argumentatio: Vilka är det viktigaste argumenten, hur bevisar man sin 
ståndpunkt – verbalt och visuellt? 
- Conclusio: Hur avslutar man? Payoff, slogan, ”knorr”, ”spark i baken”?  

Steg 3. Övertalningsmedel 

3a. Etos 

- Hur skapas förtroende och välvilja för avsändaren? 
- Vad gör avsändaren attraktiv, tilltalande och intressant? 
- Hur skapas en ”vi-känsla” mellan avsändaren och mottagaren? 
- Vad har avsändaren för kompetens och kunskap? 
- Vad har avsändaren själv för ansvar, ärlighet och goda avsikter? 

3b. Logos 

- Hur låter man mottagaren att se, tänka och dra slutsatser? 
- Hur används bilder, fakta, logik, statistik och sakliga argument för att övertyga? 

Genom att använda: 

- Bilder, till exempel metafor, antites, eller bilder som bevisar 
- Statistik, siffror, facktermer 
- Sakupplysningar 
- Tal som hjälper publiken att dra slutsatser, få insikter och ”aha-upplevelser” 

3c. Patos 

Vilka känslor vill avsändaren väcka - och hur? I vilket syfte? 
Vilka argument stödjer sig på känslor? 

Väcka fruktan eller vrede. Att skapa hotbilder kring: 

Utomstående personer, avvikande, andra folkgrupper. 
- Miljöförstöring, sjukdomar, krig 
- Maktmissbruk, korruption, orättvisor 
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Väcka hopp och förväntan. Visa på möjligheter att: 

Uppnå trygghet, gemenskap, sex, framgång, status m.m. 
- Visa lösningar på hot och problem 
- Vända motgång till framgång 
- Skapa en ”vi-känsla”, visa att åhöraren tillhör ”rätt” grupp. 
- Erbjuda en betydelsefull roll eller uppgift 

Skapa glädje, hänryckning, utlevelse: 

Humor 
- Musik och skönhetsupplevelser 
- Massupplevelser, känsloutlevelser, kollektiv hänryckning 

Väcka medlidande och medkänsla: 

Visa exempel på motgångar, otur, olyckor och lidande hos människor och djur 
- Visa eget lidande, skapa samhörighet 

4. Propagandaverktyg 

Kan man urskilja användning av propagandaverktyg i bilden? 
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I

Palmolive 1942
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Maria Nila 2010
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Mimosept 1949
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Always 2010
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Lux 1951
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L’oréal 2010
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Coca Cola 1957
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Coca-Cola 2010
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