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Abstract

Björkvall, Anders. 2003. Svensk reklam och dess modelläsare. (Model readers in Swe-
dish advertising.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian
Philology. New Series. 31. Almqvist & Wiksell International. 210 pp.

This thesis deals with model readers in contemporary Swedish magazine advertising texts
aimed at different target groups: children (aged 7–12), teenagers (13–19), and adults (20–
29) of both genders. The model reader is the presupposed reader of the text, realised in the
text itself and not identical with the empirical reader, who is anyone reading the text.

The study takes the consumer culture of late modernity and the gender system as its
point of departure. The model readers are regarded as socially motivated mass mediated
identities that are offered to the empirical readers of the advertisements. Through the theo-
retical assumptions of social semiotics and critical discourse analysis, the model readers
are, on the one hand, treated as textual realisations of the consumer culture and the gender
system and, on the other, as varying with respect to target group.

A total of 14 advertisements, selected according to the age and gender of the target
groups, are analysed. The texts are multimodal; the copy combines with the images,
graphics, colours etc. to create meaning. A qualitative model for analysis was developed
and applied both to the copy and to other visual representations in the texts. This model
allows an analysis of the construction of the model reader at different levels in the text.
The textual composition of the ads as well as ideational and interpersonal meanings are
analysed along with intertextual and extratextual presuppositions.

One of the main findings of the study is that the model readers in the ads with male
target groups tend to relate to a reproductive type of consumption, where an already
successful model reader reproduces success, activity and leadership through consumption
of the advertised products. The model readers in ads with female target groups tend to be
more concerned with looks and the female body, and are not as successful or leadership-
oriented. They also relate to a pretentious type of consumption, where the product is
needed to adjust or improve the identity of the model reader. A gender system in which
masculinity is superior and femininity inferior can thus be traced in the advertisements
analysed. Another result is that more traditional, often more person and product-oriented,
advertising formats are found in the ads with older target groups whereas more collage-
oriented, or intertextual, formats are found in the ads with younger target groups.

Keywords: advertising, consumer culture, discourse, gender system, mass mediated
identities, model reader, multimodality, social semiotics
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Förord

Flera år av nästan dagligt umgänge med svenska reklamannonser är över.
Många personer har under denna tid bidragit med både inspiration, motiva-
tion och hjälp. Först vill jag tacka min handledare Britt-Louise Gunnarsson
som alltid varit villig att diskutera olika problem och som på ett skarp-
sinnigt och konstruktivt sätt fört arbetet vidare. Min biträdande handledare
Per Ledin har under hela avhandlingsarbetet kommit med värdefulla
synpunkter på olika manusversioner.

Tack också till Anna-Malin Karlsson och Hans Strand som i slutskedet
av avhandlingsskrivandet skuggopponerade och gav många kreativa förslag
på förbättringar. Dessutom har Mona Blåsjö, Bodil Hedeboe, Kristina
Jämtelid, Gunilla Persson, Fredrik Sandblad, Göran Stenberg och Anna
Vogel kommit med fruktbara kommentarer på manuset. Särskilt med Mona
Blåsjö, Kristina Jämtelid, Anna-Malin Karlsson, Gunilla Persson och Anna
Vogel har jag genom åren diskuterat diverse forskningsrelaterade (och
mindre forskningsrelaterade) frågor, vilket har varit trevligt för mig
personligen men också med all säkerhet gynnsamt för denna avhandling.

Jonas Gunnarsson, Yvonne Herbertson och Leif R. Jönsson har varit
vänliga nog att lägga ned tid på korrekturläsning. Engelsk sammanfattning
och abstract har granskats av Lisa Hunt och David Jones. Slutredigeringen
hade varit betydligt mer besvärlig utan den hjälp jag fått av Kristina
Danielsson, men också av Johan Asplund. I samband med materialinsam-
lingen bistod Andreas Engstrand och Magnus Lundström med diverse
upplysningar om hur reklamplacering i tidskrifter kan gå till.

Under avhandlingsarbetet har jag haft doktorandtjänst vid Institutionen
för nordiska språk, Stockholms universitet. Vid institutionen har det erbju-
dits en god forskningsmiljö. En forskningsmiljö består av människor, och
det är till alla er, vänner och kolleger, som jag vill rikta ett stort tack. För
materialinsamling och tryckning har jag erhållit ekonomiskt stöd från
Stiftelsen Lars Hiertas Minne.

Mest stöd, på alla de sätt, har jag fått från den som känner mig bäst, min
fru Sofia. Jag önskar också att min mamma, som en gång i tiden fick mig att
förstå hur viktigt språket är, hade fått läsa denna avhandling. Min pappa har
i alla lägen funnits där för mig och på sitt eget sätt bidragit till att ge mig ro
nog att skriva en avhandling. Och nu ska min dotter Alba få träffa sin pappa
mer än under de senaste månaderna.

Stockholm, juni 2003
Anders Björkvall
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1 Inledning

I det senmoderna västerländska samhället är inte människors livsbanor lika
givna som de var i ett mer traditionellt samhälle. Människor föds inte in i
givna roller och identiteter, som i ett förmodernt samhälle, utan ställs inför
ett till synes oöverskådligt antal olika alternativ. Det ställs alltså andra krav
på människors identitetsskapande än vad som tidigare var fallet.

Senmoderniteten i stort är inte enbart en temporal företeelse, utan även en
spatial, mental och kanske främst en social sådan. I grova drag kan
senmoderniteten knytas till det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets
kunskapssamhälle, till ett visst område, ungefär den högteknologiska väst-
världen, till vissa dynamiska sociala förhållanden och till lika dynamiska
villkor för det senmoderna självet.1

Massmedierna spelar en viktig roll. De tillhandahåller diverse olika
identiteter för den senmoderna människan. I det senmoderna samhället är de
allra flesta läskunniga och kan tillgodogöra sig innehållet i dagstidningar,
tidskrifter och böcker. Nästan alla människor har TV eller radio, och många
har tillgång till datorer och Internet. Samtidigt som de flesta har tillgång till
olika massmedier är dessa också fler till antalet än vad som tidigare var
fallet.

Förutom utvecklingen av moderna massmedier är senmoderniteten nära
förknippad med kommersialisering på alla plan. Kommersialiseringen av
allehanda fenomen och institutioner är kanske den viktigaste moderna
företeelsen av alla. Allt kan säljas och köpas, inte minst de erfarenheter och
identiteter som erbjuds i massmedierna.

I reklam kombineras massmediala processer med kommersialisering.
Reklamen medieras i alla typer av tryckta och elektroniska massmedier, i
form av massmedietexter. Samtidigt är reklamtexterna ett av de tydligaste
resultaten av det västerländska samhällets kommersialisering. Reklamen
finns till för att underlätta försäljning av varor och tjänster, men erbjuder
samtidigt olika självidentiteter till senmodernitetens människor.

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur identiteter i form av
modelläsare ser ut i reklamannonser i nutida svenska tidskrifter med olika
målgrupper: barn, tonåringar och vuxna av olika kön. Modelläsaren är den
presupponerade läsaren i reklamtexten, en mer eller mindre komplett
identitet som erbjuds i texten. Begreppet modelläsare kommer från Eco
                                          
1 Giddens (1997 [1991]) talar omväxlande om modernitet, högmodernitet och
senmodernitet. Modernitet är det mest omfattande begreppet. Sen- och högmoderniteten
är förlängningar av moderniteten, men så knutna till moderniteten som generell
företeelse att Giddens valt att (ännu) inte tala om postmodernitet. Jag kommer främst att
använda senmodernitet.
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(1979, 1984, 1994) och modelläsaren är inte identisk med den empiriske
läsaren, som är den som verkligen läser texten. Modelläsarbegreppet disku-
teras närmare i avsnitt 1.4.

Utifrån detta syfte kan två huvudfrågor formuleras: Hur skiljer sig
modelläsarna i barnreklam från dem i tonårs- och vuxenreklam och på
vilket sätt skiljer sig modelläsarna i reklam riktad till flickor eller kvinnor
från dem i reklam med pojkar eller män som målgrupp? Bakom dessa
frågor ligger alltså ett antagande om att modelläsarna i vissa avseenden ser
olika ut beroende på målgruppens kön och ålder.

De annonser som analyseras utifrån sina modelläsare är hämtade från de
mest lästa svenska tidskrifterna med reklam i respektive målgrupp. Tidsk-
rifterna är från november år 2000. Reklamannonserna utgör på så sätt ett
synkront tvärsnitt av de tidskriftsannonser som fanns på den svenska
marknaden vid den aktuella tidpunkten.

Den textteoretiska ramen för undersökningen är sociosemiotisk (jfr Halli-
day 1978, 1994, Hodge & Kress 1988) och anknyter till kritisk diskurs-
analys (t.ex. Fairclough 1992, 1995). Detta innebär att språket ses som ett
av många betydelsesystem som direkt relaterar till sociala praktiker och
strukturer i ett samhälle. De semiotiska systemen är således socialt
motiverade och uppfattas som resurser för betydelseskapande. Den mate-
riella realiseringen av dessa betydelsepotentialer sker i texter.

Språket är bara ett av många semiotiska system, och betydelser i texter
skapas också med andra modaliteter, t.ex. visuella. Medietexter som reklam
är multimodala realiseringar av sociala praktiker och sociala strukturer i
samhället, där både språk, bilder, färger, layout etc. används för att skapa
betydelse. Samtidigt som de multimodala texterna är realiseringar av sociala
praktiker och strukturer möjliggör och påverkar de i sin tur dessa. Multi-
modala texter är på så sätt materiella artefakter i vilka kulturen realiseras,
möjliggörs, återskapas och förändras.

Jag återkommer till den textteoretiska ramen och dess koppling till
modelläsarbegreppet i 1.3 och 1.4. Först, i 1.1, utvecklar jag det inledande
resonemanget om reklamens förhållande till företeelser som senmodernitet
och konsumentkultur. Därefter diskuterar jag genus- och ålderskonstruktion
i massmedietexter (1.2). I avsnitt 1.5 presenteras och diskuteras valda delar
av den språk-, medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen om
reklam och i 1.6 presenteras tidigare typologiseringar av reklamformat. Sist
i kapitlet redogörs för hur avhandlingen är disponerad (1.7).

1.1 Senmodernitet, konsumentkultur och reklam
Reklamtexter och deras modelläsare är en viktig del av en kommersialiserad
senmodernitet. Enligt Giddens (1997 [1991]:24) kan man i princip sätta
likhetstecken mellan den industrialiserade världen och moderniteten. Med
industrialism menas då de sociala relationer som maskiner och materiella
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energikällor inom produktionsprocesserna ger upphov till. En annan viktig
dimension av moderniteten är kapitalismen med marknadskonkurrens och
komodifiering av både arbetskraft och materiella artefakter. Dessutom finns
övervakande institutioner som en central del av moderniteten. Dessa är
grundstommen i förstärkningen av den organisatoriska makten. Giddens
nämner också kontrollen över våldsmedlen som en sista viktig institutionell
dimension i moderniteten. (För en djupare diskussion om modernitetens
institutionella dimensioner se Giddens 1996 [1990].)

Särskilt industrialismen och kapitalismen, men också de kontrollerande
institutionerna, gör att moderniteten präglas av ekonomisk rationalisering
samt ekonomisk och social differentiering. Sprungen ur dessa dimensioner
av moderniteten är en s.k. konsumentkultur, vilket Slater (1997) diskuterar
grundligt. De som avlönas förväntas konsumera, även om den ekonomiska
och sociala differentieringen gör att människor har olika stora möjligheter
till detta. Slater menar att just konsumenten är ”one aspect of the private
and enterprising individual who stands at the centre of the very notion of
modernity” (1997:23). Begreppet konsumentkultur innehåller både denna
rationella och individuella konsument och den kollektiva kulturen. Kulturen
är kollektiv och social eftersom det kulturella, så som jag använder detta
uttryck i det följande, alltid handlar om betydelser, och dessa skapas alltid i
interaktion mellan människor. I begreppet konsumentkultur ryms på så sätt
såväl grundläggande ekonomiska antaganden om rationalitet som antagan-
den om en social och betydelseskapande kultur.

Slater (1997:24f) utvecklar detta och menar att påståendet att moderni-
teten är en konsumentkultur implicerar att modernitetens sociala praktiker,
ideal, värderingar och identiteter i mångt och mycket konstrueras i relation
till konsumtion. Det finns naturligtvis minst en positiv och en negativ sida
av en sådan beskrivning. Å ena sidan kan en konsumentkultur ses som en
kultur där människor, i egenskap av konsumenter, kan göra fria val på en fri
marknad. Detta är i princip den marknadsliberala uppfattningen. Å andra
sidan kan ett sådant samhälle ses som ett materialistiskt samhälle där pengar
styr och samtidigt som en kultur där att vara någon är att äga och
konsumera. I en konsumentkultur påverkar alltså sociala handlingsmönster,
som realiseras i samband med konsumtion, också andra sociala kontexter i
samhället. Statliga myndigheter och kommunala organ gör offentliga
upphandlingar, universitetskurser anpassas efter efterfrågan och social-
förvaltningar köper tjänster av externa konsulter för att genomföra sina
utredningar.

Ekonomi och kultur flyter alltså samman vilket är viktigt i relation till
självets reflexiva projekt, som enligt Giddens (1997 [1991]:13f) innebär att
det senmoderna självet måste upprätthålla en sammanhängande berättelse,
en koherent självbiografi. Detta projekt upprätthålls och återskapas reflexivt
i förhållande till exempelvis andras livsberättelser, i samspelet mellan det
globala och det lokala och i förhållande till senmodernitetens institutioner.
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Bland de viktigaste institutionerna är massmedierna som alltså samspelar
med en av senmodernitetens grundpelare, kapitalismen (1997 [1991]:232).

Konsumentkulturen är en del av ett marknadsekonomiskt eller kapi-
talistiskt samhällssystem (Slater 1997:25f). Ett sådant system bygger på att
människor arbetar och tjänar pengar som de sedan spenderar på konsum-
tionsvaror. I andra system, som är mindre marknadsliberala, tenderar inte en
konsumentkultur att uppstå, även om så kan ske i mer lokala sammanhang
också i sådana system.

Dessutom finns det i konsumentkulturen ingen principiell begränsning
beträffande vem som kan konsumera och vad som kan konsumeras. Visser-
ligen är tillgången på pengar en begränsning, men i juridiskt och ideologiskt
hänseende kan vem som helst konsumera vad som helst (med vissa
undantag som alkohol och läkemedel). I princip vilken upplevelse, erfaren-
het eller materiell entitet som helst kan bli till en vara på den kommersiella
marknaden. Människor har inte bara möjlighet att konsumera. Konsument-
kulturen innebär också att de måste det för att skapa en identitet utifrån
senmodernitetens villkor (1997:26f).

I en konsumentkultur är frihet detsamma som rätten till ett fritt val av
produkt, d.v.s. frihet att själv definiera sina privata och individuella behov.
Dessa behov är i princip oändliga, eftersom kulturen bygger på att konsum-
tionen hela tiden ökar. Konsumentkulturen är också, som nämnts, nära
förknippad med kravet på reflexiv konstruktion av identiteter och status,
och i detta avseende spelar marknadsföring genom t.ex. reklam,
förpackningar och produktdesign en viktig roll. Jansson (2001:49f) menar
att även om konsumtion fortfarande handlar om införskaffande av vissa
varor som behövs för att fylla ett rent materiellt behov så har konsumtionen
mer och mer kommit att handla om förhandling om betydelser. Genom kon-
sumtion av produkter och tjänster visar vi upp våra identiteter och vår
sociala status, men dessa identiteter och denna status, d.v.s. produkternas
och tjänsternas sociala betydelser, omförhandlas hela tiden (Slater
1997:29f). I detta avseende är reklamen en central komponent i konsument-
kulturen. Reklamen förser varor och tjänster med betydelser som används i
det val av identiteter som är nödvändigt i den reflexiva senmoderniteten.

Reklamens centrala position kommer sig inte bara av att den tillför olika
betydelser till varor och tjänster, utan också av att reklamtexter utgör det
kanske tydligaste exemplet på den nära relationen mellan konsument-
kulturen och massmedierna. De flesta massmedietexter är influerade och
påverkade av konsumentkulturen. Produktplacering, d.v.s. då företag spons-
rar TV-serier, filmer och böcker för att deras produkter ska synas eller
omnämnas, blir allt vanligare. De flesta dagstidningar och tidskrifter inne-
håller information om konsumentprodukter och tjänster. I reklam blir dock
symbiosen som tydligast. Själva existensberättigandet för reklam ligger i
dess förmåga att få människor att konsumera mera, och reklamen har nästan
alltid formen av massmedietexter.
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Jansson (2001:67) ställer detta faktum på sin spets när han påstår att det
är omotiverat att göra skillnad mellan konsumentkultur och mediekultur.
Detta grundar han främst på de produkter som konsument- respektive
mediekulturen producerar. I princip alla medieprodukter är också varor som
kan köpas och säljas, och alla kommersiella varor medierar någon typ av
betydelse. Jansson väljer därför att tala om ”image culture”, som innefattar
både konsument- och mediekultur.

Konsumtionen av varor och tjänster (även medieprodukter) i en
konsumentkultur är således i allra högsta grad betydelseskapande och
betydelsebärande genom att varor och tjänster används i arbetet att upprätt-
hålla reflexiva självidentiteter, status och en social ordning. Samtidigt verk-
ställs den sociala ordningen genom införskaffande av olika varor och
tjänster. På så sätt både upprätthålls och återskapas en social ordning genom
konsumtion (Slater 1997:151). Reklamens roll i detta upprätthållande och
återskapande har behandlats av bl.a. Nowak & Andrén (1981:12ff) som
pekar på att samtidigt som reklamen är en spegel av vår kultur och vårt
samhälle så är den med och återskapar ett kommersialiserat samhälle och en
konsumtionskultur. Konsumtionskulturen är på så sätt både orsaken till och
resultatet av reklamen och dess utformning.

Jag har redan berört att senmoderna människor enligt Giddens måste leva
i en biografi som är reflexivt organiserad i relation till sociala och
psykologiska informationer om möjliga liv. Vi måste ständigt svara på
frågan ”Hur skall jag leva?” (1997 [1991]:23f) och på så sätt reflektera över
ett antal hypotetiska ”möjliga världar” (1997 [1991]:40). Detta tvång att
välja är ett av självets största problem, och konsumentkulturen tillhanda-
håller kommersiella lösningar. Därför är relationen mellan självidentitet och
konsumentkultur central. I senmoderniteten tvingas vi välja livsstilar. Dessa
ger en materiell inramning till en berättelse om självidentitet. En livsstil kan
definieras som en mer eller mindre integrerad uppsättning av praktiker som
en individ följer. Livsstilarna är emellertid öppna för reflexiv revision då
livsberättelserna av en eller annan anledning förändras (1997 [1991]:101f).

Till stor del är dessa livsstilar kommersiellt realiserade genom konsum-
tionsvaror. Reklamen tillhandahåller tydliga livsstilar som är förknippade
med produkterna och tjänsterna som är till salu. I reklamen erbjuds alltså
kommersiella lösningar för den senmoderna människan som alltid måste
välja. Modelläsaren i reklamannonserna är en av många kommersiellt
konstruerade identiteter som erbjuds. Denne modelläsare är en del av det
kommersiella livsstilspaketet. Här finns alltså en betydelsefull relation
mellan senmodernitet, konsumentkultur och identitetsskapande å ena sidan
och reklamen och dess modelläsare å den andra. Alla livsstilar som erbjuds
genom olika typer av modelläsare i reklam är emellertid inte tillgängliga för
alla människor. Giddens hävdar att en person med en viss livsstil uppfattar
”vissa möjligheter som helt oförenliga med den” (1997 [1991]:103).
Livsstilarna, och de modelläsare som de delvis realiseras genom, måste
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överensstämma med empiriska läsares reflexiva berättelser för att vara
attraktiva.

En viktig förutsättning för den reflexiva senmodernitetens livsstilar är att
gränserna mellan den fysiska miljön och den sociala situationen suddas ut,
bl.a. genom interaktion i massmedier (1997 [1991]:105f). Den medierade
interaktionen och erfarenheten är central i senmoderniteten. En tonårsflicka
kan sitta på sitt rum och läsa Vecko-Revyn och genom dess texter inter-
agera med t.ex. framgångsrika affärskvinnor som hon aldrig träffat och med
exotiska miljöer som hon aldrig besökt. Livsstilsvalet kan påverkas av
denna interaktion, och tonårsflickan kan välja delar av en livsstil, som är
medierad genom massmediet, från en social kontext hon aldrig fysiskt har
befunnit sig i. Denna situation kunde även uppstå under mer traditionella
förhållanden (också genom t.ex. läsning) men inte i den omfattning och
under det tvång att välja som är fallet i senmoderniteten.

Goffman (1979) diskuterar specifikt reklamannonsers relation till tiden
och rummet. Han pekar på att det finns ett samband mellan den fiktiva scen
(”fictive scene”) som reklamannonsen utgör och vad han kallar levande
scen (”live scene”). Den senare utspelar sig framför oss varje dag, och vi
deltar själva i den.2 Vi möter ett antal okända individer och genom vad
Goffman kallar ”conventions of self-representation” kan vi försöka dra
vissa slutsatser om deras sociala identitet. Dessa slutsatser behöver natur-
ligtvis inte vara helt korrekta och ofta kan de bara sorteras i breda
kategorier. Goffman exemplifierar:

We strangers do not see John and Mary comparison shopping for a brooch to
replace the one that was lost last week at Jean’s party […] We see a young middle-
class couple looking at things in a jewelry store. (1979:22)

Eftersom människor kategoriserar på detta sätt i verkliga livet kommer de
också att förhålla sig på liknande sätt till de personer de möter i reklam.
Goffman hävdar alltså att människor drar slutsatser om personer i reklamen
och deras sociala relationer i reklamens textvärld. Det rör sig dock om breda
och generella slutsatser, precis som inför främlingar på stan.

En viktig skillnad mellan verklighetens scener och reklamens är att
människor i verkligheten representerar sig själva medan reklamvärldens
människor oftast inte gör det (ett av undantagen är kända personer som
används i reklamen). Dock menar Goffman att reklamen på flera sätt
överträffar verklighetens scener. I reklam konstrueras scener ofta på ett
entydigt sätt för att underlätta tolkningen. Verklighetens scener är i regel
mer mångtydiga.

                                          
2 Goffman är egentligen inte nöjd med termen scen eftersom den ibland kan föra
tankarna till någonting relativt statiskt, vilket ju inte är fallet med de olika situationer vi
människor befinner oss i varje dag. Scen ska alltså tolkas i den betydelse scen har i ”en
scen utspelade sig”, och inte i betydelsen av en fysisk konstruktion på vilken t.ex. en
teaterpjäs framförs.
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Således försöker Goffman koppla reklamscenen till hur andra
vardagssituationer ser ut. Han sammanfattar med att säga att reklam-
makarens möjlighet att skapa en scen som liknar verkligheten betingas av
”those institutionalized arrangements in social life which allow strangers to
glimpse the lives of persons they pass” samt av ”the readiness of all of us to
switch at any moment from dealing with the real world to participating in
make-believe ones” (1979:23).

Goffmans ”make-believe”-världar har en del gemensamt med vad
Williamson (1978:74f) kallar för ”the Symbolic”, till vilken läsare av
reklam bjuds in. Williamson beskriver reklamannonser som en semiotisk
arena:

The catch is that signs in ads do, of course, refer to a reality–real [så!] things are
represented; lifted from the materiality of our lives. But these are set up as a
symbolic system which does not represent the real place of these things in our
lives: they are re-placed, given a new position ideologically, made to ‘mean’
something new. (1978:74)

Hon hävdar att det är verkliga ting från våra verkliga liv som representeras i
annonserna, men att dessa representationer (d.v.s. semiotiska tecken) sätts
ihop till ett semiotiskt system som inte återspeglar tingens plats i
verkligheten.

Både Goffman och Williamson diskuterar skillnader och likheter mellan
reklamen som medietext och det de kallar verkligheten. Goffman är dock
mer intresserad av likheterna, medan Williamson mest pekar på skillna-
derna, d.v.s. på hur reklamtexterna förvränger verkligheten. På så sätt är
Goffmans tankar mer i linje med t.ex. Giddens. I senmoderniteten är de
flesta erfarenheter medierade, och det är svårt att bedöma dem som mer
eller mindre sanna i förhållande till en icke-medierad här-och-nu-verklighet.
Jag får i 1.5 anledning att återkomma till diskussionen om reklam- och
medietexters relation till andra typer av verkligheter.

En central fråga rör människors möjligheter att agera kritiskt i för-
hållande till de medierade kommersiella identiteter (och de medierade
textvärldar) som erbjuds i bl.a. reklam. Giddens hävdar att individen har ett
val, om än ett obligatoriskt sådant:

Moderniteten konfronterar individen med en komplex mångfald av val, samtidigt
som moderniteten på grund av sin icke-fundamentalistiska karaktär erbjuder liten
hjälp när det gäller frågan om vad man bör välja. […] Under högmodernitetens
villkor följer vi inte bara livsstilar, utan tvingas i grunden att göra det: vi har inget
annat val än att välja. (1997 [1991]:101)

Även om individerna alltså har ett val när det gäller upprätthållande av
reflexiva identiteter och livsstilar försvåras detta av att de inte får någon
egentlig vägledning. Valen måste äga rum i skenet av ständigt nya och
reviderade (expert-)kunskaper (1997 [1991]:28ff). Reklamen är dock
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exempel på kommersiellt betingad, och ofta till viss del förenklad,
vägledning vid dessa val.

Medan Giddens pekar på individernas (visserligen ofrånkomliga) val i
den reflexiva moderniteten har många forskare som diskuterat moderni-
tetens roll för identitetsskapande gjort det utifrån ett tydligare marxistiskt
perspektiv. Dessa forskare betonar samhällsideologins tvingande kraft och
individens valmöjligheter ses som små. Den mer dogmatiska inställningen
till individers maktlöshet finns hos t.ex. Althusser (1976), som anser att
individer genom s.k. interpellation görs till ideologiska subjekt. I inter-
pellationen konstrueras en social position för individer. Denna process styrs
helt av den rådande ideologin i samhället. Althusser menar att individer i
princip inte kan värja sig utan måste acceptera olika subjektspositioner.
Enligt Althusser är det slående ”att interpellationen i praktiken aldrig missar
sin man” (1976:144).

Till viss del har även den kritiska diskursanalysen sina rötter i marxistisk
ideologikritik. Exempelvis menar Fairclough (1992) att ideologin i sam-
hället är avgörande för individers identitetskonstruktion. I diskurser skapas
olika subjektspositioner som deltagare i diskursen upptar. Enligt Fairclough
varierar graden av individers anpassning till diskursers subjektspositioner:

[…] subjects are ideologically positioned, but they are also capable of acting
creatively to make their own connections between the diverse practices and
ideologies to which they are exposed, and to restructure positioning practices and
structures. The balance between the subject as ideological ‘effect’, and the subject
as active agent, is a variable which depends upon social conditions such as the
relative stability of relations of domination. (1992:91)

Individer kan alltså värja sig mot subjektspositionering om de rådande
maktrelationerna tillåter detta.

Dessutom har individer varierande sociala erfarenheter samt sociala
identiteter som går utanför den speciella praktik eller diskurs som de för
tillfället är involverade i. Således har de olika förmåga att t.ex. läsa texter
kritiskt. Ju större förmåga individer har att läsa kritiskt desto mindre
benägenhet har de att bli hjälplöst positionerade (Fairclough 1992:136).
Exempelvis kan en reklamannons av vissa läsare kopplas till en reklam-
kritisk diskurs där reklamen kanske kritiseras för att den försöker lura
människor. Andra läsare, med andra sociala erfarenheter och andra sociala
identiteter, kanske inte kan göra denna koppling. På så sätt är de mer
benägna att positioneras.

Min infallsvinkel är att reklamtexternas modelläsare är en av många olika
kommersiellt konstruerade identiteter som erbjuds det senmoderna självet
som en del av det kommersiella livsstilspaketet. Dessa ställs mot, och
samspelar med, andra medietexters erbjudna identiteter, andra livsstilar och
andra i framtiden möjliga identiteter och livsstilar. Exakt hur individer
använder reklamens identiteter förblir en öppen fråga, men i senmoderni-
teten är det omöjligt att inte alls förhålla sig till dem, på samma sätt som det
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är omöjligt att inte förhålla sig till t.ex. risker och fördelar med olika
medicinska behandlingar eller till eventuella risker och fördelar med
utnyttjande av naturresurser (jfr Giddens 1996 [1990]). Individerna är fria i
den meningen att de har ett val, men friheten begränsas av att de inte har
någon möjlighet att avstå från att välja.

1.2 Genus och ålder i reklam
Utifrån syftet med den här undersökningen är reklamens representationer av
genus och ålder viktiga. Kress (1987:135) tar upp hur en text ”makes
assumptions about the socially formed subjectivities of its readers – how
possibilities of action are distributed between men and women, what values
attach to notions of ‘the home’, ‘the family’, or ‘work’ and ‘career’ for men
and for women”. Genuskonstruktion i medietexter har också behandlats av
A. Hirdman (2001). Hon intresserar sig för hur veckotidningar formas
utifrån om publiken antas vara män eller kvinnor. Denna anpassning till
publiken leder samtidigt till att genus ständigt omskapas i medietexter.
Texterna är instruktioner för vad det innebär att vara man/pojke och att vara
kvinna/flicka. Jag kommer att behandla genuskonstruktion i de reklamtexter
jag undersöker utifrån A. Hirdmans (2001:13) definition av genus: ”Begrep-
pet genus refererar till de historiska, sociala och kulturella betydelser som
vid en viss tid tillskrivs kategorierna man och kvinna.” Åldersbegreppet
tillämpas på samma sätt i min undersökning och anknyter på så sätt till de
betydelser som tillskrivs att vara barn, tonåring respektive vuxen i Sverige i
november 2000, d.v.s. vid den tidpunkt från vilken mina reklamtexter är
hämtade.

Jag ämnar inte närmare diskutera eller problematisera skillnaden mellan
genusbegreppet, som jag kommer att använda, och begreppen biologiskt
och socialt kön. I princip tillämpas den syn på genus- och könsbegreppen
som Y. Hirdman (2001) presenterar. En av hennes poänger är att en
beskrivning av genus som socialt eller diskursivt konstruerat kön implicerar
att det finns ett biologiskt kön som är väsensskilt från det sociala. Denna
dikotomi bör man försöka undvika när man talar om genus. Biologiskt och
socialt kön kan aldrig existera oberoende av varandra. Genus ska, enligt Y.
Hirdman (2001:14), istället uppfattas som ”tankar/praktiker/vanor/föreställ-
ningar om människor som kön – som en mänsklig uppfinning”.

För vissa medie- och reklamforskare är det viktigt att påpeka att de inte
på förhand utgår från att det finns strukturella ojämlikheter mellan män och
kvinnor representerade i medietexter. De säger sig undersöka empirin och
därefter dra slutsatser. Enligt Zurstiege (1998:32f), som undersöker hur män
framställs i tysk reklam, har tyska feministiska forskare överfört Marx
konfliktteoretiska antagande om klassförhållanden till könsförhållanden
(”Geschlechterverhältnis”) som karakteriseras av det ena könets (d.v.s.
männens) dominans över, och exploatering av, det andra (d.v.s. av kvinnor).
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Zurstiege däremot menar att det är önskvärt att använda begreppet könsför-
hållande utan att på förhand anta att det finns ojämlikheter mellan kvinnor
och män. Han hävdar att begreppet istället ska uppfattas som relativt
neutralt. Utifrån empirin, i Zurstieges fall reklamannonser, kan man sedan
avgöra hur förhållandet mellan könen ser ut i ett specifikt material. Detta
hindrar inte Zurstiege från att t.ex. tala om olika idealiserade könsförebilder
(”Geschlechterleitbilder”) i reklamen (1998:36f); poängen är att man på
förhand inte kan veta att dessa är resultat av dominansförhållanden mellan
könen i samhället.

I min egen undersökning utgår jag från att det finns ett ojämlikt maktför-
hållande mellan män och kvinnor i de flesta sektorer av samhället. I likhet
med Kress (1987) menar jag att reklamtexters strukturer är socialt motive-
rade och tämligen direkt relaterade till sociala strukturer, och i ett samhälle
där det fortfarande råder ojämlikheter mellan män och kvinnor borde det
också finnas exempel på genusrelaterad över- och underordning i reklamen.

Y. Hirdmans (1988) begrepp genussystem och till viss del genuskontrakt
är relevanta för mitt resonemang. Genussystemet är att betrakta som en
dynamisk struktur och som ”en beteckning på ett ’nätverk’ av processer,
fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation
ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter.” Detta
genussystem grundar sig på vad Y. Hirdman kallar två logiker. Den ena är
den manliga–kvinnliga dikotomin; dessa två kategorier bör i vår kultur inte
blandas utan hållas isär. Den andra logiken är hierarkin; mannen och det
manliga är normen i genussystemet (1988:51). Systemet är dynamiskt och
förändringar av genussystemet hänger samman med brott mot dess första
logik, isärhållandet. Under olika politiska och sociala förhållanden kan
isärhållandet minska vilket leder till att ojämlikheten (mannen som norm)
minskar. Y. Hirdman (1988:58) skriver att isärhållandet bryts ”när kvinnor
tvingas/får lov att göra det män gör och vice versa – ju svagare/mindre
isärhållandet verkar, ju mer illegitim blir den manliga normen.”

Genussystemet operationaliseras genom genuskontrakt som är överens-
kommelser om hur män och kvinnor ska vara mot varandra i olika
kontexter. Dessa genuskontrakt realiseras enligt Y. Hirdman på flera olika
nivåer i samhället. De finns på en relativt abstrakt nivå (”På den kulturella
överlagringens nivå”), som idealtyper för vad relationen mellan man och
kvinna ska vara, samt på institutionernas och arbetsdelningens nivå (”på den
sociala integrationsnivån”). Dessutom finns genuskontrakt även på individ-
nivå, d.v.s. i konkreta vardagliga situationer. Genuskontrakten ärvs från
generation till generation och genom de olika kontrakten på olika samhälls-
nivåer skapas och omskapas genussystemet med dess isärhållande och
hierarkisering (1988:54). I denna process ärvs alltså segregationen mellan
män och kvinnor och en genusordning med mannen som norm återskapas.

Att genusordningen som representeras i massmedietexter kan vara
komplicerad visas bl.a. av A. Hirdmans (2001) undersökning av veckotid-
ningarna Fib Aktuellt och Vecko-Revyn, den förra med män som målgrupp,
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den senare med kvinnor. Ett centralt begrepp för A. Hirdman är homo-
socialitet, den gemenskap mellan män respektive mellan kvinnor som
skapas i tidskrifterna. Denna homosocialitet kan ha olika implikationer för
genusordningen beroende på om det rör sig om manlig eller kvinnlig
homosocialitet:

Det mönster som kommer fram i Fib aktuellt visar att ju starkare manliga
homosociala band, desto mer fokus på kamp och handlande och desto starkare
traditionell genusordning. Den kvinnliga homosocialiteten i Veckorevyn fungerar
på motsatta premisser: ju starkare homosociala band mellan kvinnor, desto svagare
traditionell genusordning, och ju svagare band mellan kvinnor, desto tydligare
uppdelad ordning mellan könen. (2001:276)

Genusordningens realisering i medietexter kan således se olika ut beroende
på om målgruppen är män eller kvinnor.

Min egen undersökning är alltså delvis styrd av en önskan att studera hur
isärhållandet av kvinnor och män ser ut i nutida svenska reklamtexter och
hur ett genussystem på så sätt realiseras i reklamen. Till skillnad från
Zurstiege (1998) utgår jag från att det finns ett genussystem med mannen
som norm. Det jag undersöker är hur detta system realiseras i reklam.

Min uppfattning är att ett sådant teoretiskt ställningstagande är särskilt
motiverat vid en undersökning av reklamtexter, en typ av texter som i
tidigare forskning ibland beskrivits som dominerade av representationer av
genusskillnader. Exempelvis pekar Goffmans (1979) reklamstudie på
reklamens systematiska underordning av kvinnor genom att s.k. ”gender
displays” renodlas. Reklamens läsare känner igen dessa iscensättanden eller
uppvisningar av genus och skapar olika typer av genusbetydelse utifrån
dem. Goffman går igenom ett antal annonser från tidningar och tidskrifter
och visar hur kvinnor på ett ritualiserat sätt representeras som barn i för-
hållande till män i annonserna. Män representeras t.ex. som större än
kvinnor, kvinnor porträtteras ofta som liggande på sängar (och representeras
på så sätt inte bara som underlägsna utan också som sexuellt tillgängliga).
Ett annat exempel är den ”kvinnliga touchen” där föremål endast berörs
med lätta fingrar. Denna ”touch” står i kontrast till ett kraftfullt manligt
grepp. När män och kvinnor avbildas tillsammans kryper ofta kvinnor upp
under mannens arm och låter sig beskyddas. Det omvända förhållandet är
mycket ovanligt. I reklamen skapas alltså betydelser som håller isär män
och kvinnor och som placerar mannen högst i hierarkin.

Mitt teoretiska ställningstagande kan dock vara problematiskt ur ett
emancipatoriskt perspektiv. Genussystemet är inte statiskt utan dynamiskt. I
senmodernitetens reflexivitet finns en risk att en undersökning som denna,
där materialet är valt utifrån variabeln kön (och förvisso också ålder), bidrar
till att återskapa en dikotomi mellan man och kvinna som befäster
könshierarkin. Någon lösning på detta problem finns egentligen inte. För att
undersöka om modelläsare ser olika ut i annonser i tidskrifter med olika
målgrupper har jag, som tidigare nämnts, valt mitt material utifrån just
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målgrupperna pojkar/män och flickor/kvinnor. Ett visst återskapande av
differentieringen i könskategorier är då oundvikligt.

Samma problem kan sägas föreligga i forskningen om genusstereotyper i
reklam, där just kategorierna man och kvinna varit viktiga. Framförallt
genom innehållsanalyser har man undersökt hur män respektive kvinnor
framställs i reklamen. (Beträffande svensk reklam se Andén-Papadopoulos
1996, Holmqvist 1989, Nowak & Andrén 1981, för engelskspråkig reklam
t.ex. Courtney & Whipple 1983, Millum 1975 samt för tysk reklam
Zurstiege 1998.) Med innehållsanalys menas här kvantitativa analyser där
drag som är relativt lättidentifierade kvantifieras i syfte att få fram
innehållet i ett stort antal annonser. Sådana undersökningar av svensk
reklam har visat att män ofta skildras som utåtriktade och handlingskraftiga
medan kvinnor är mer passiva och inåtvända. Kvinnor ägnar sig åt den egna
kroppen och hemmet och är ofta skildrade som glada och sexiga. Män är
aktiva i yrkeslivet (Nowak & Andrén 1981:66–76). Holmqvist (1989) visar
dock hur en ny feminiserad och känslig man dyker upp i damtidningar i
slutet av 1980-talet. (Jfr också Nixon 1996 för diskussion om uppkomsten
av den nye mannen i Storbritannien under 1980-talet.)

Andén-Papadopoulos (1996) tar upp att tidigare forskning visat att
mansbilderna i tidskriftsreklamen under de gångna 60 åren uppvisat statiska
bilder av kvinnor medan mansbilderna varit mer föränderliga. Andén-
Papadopoulos undersökte tidskrifter med män (Slitz och Café) och kvinnor
(Vecko-Revyn och Damernas Värld) som målgrupper. Tidskrifterna var
från 1995 och Andén-Papadopoulos konstaterar att kvinnorna fortfarande är
gladare och sexigare än männen. De är också yngre och mer själv-
bespeglande än männen. Enligt Andén-Papadopoulos har dock övertydliga
genusstereotyper av kvinnor försvunnit. Hon nämner ”den goda modern”
och ”bimbon” som exempel på stereotyper som försvunnit. Däremot kan
”slampan” ibland dyka upp i tidskrifterna (1996:20).

Den nya mannen finns enligt Andén-Papadopoulos kvar i annonserna.
Männen i reklamen är oftare än tidigare unga, glada, drömmande, sensuella
och kroppsmedvetna. Den yrkesverksamme, offentliga mannen är således
inte så vanlig längre, utan mannen i annonserna är istället mer intresserad av
sin kropp och den privata sfären.

Andén-Papadopoulos undersökning är alltså huvudsakligen en kvantitativ
innehållsanalys. Hon gör dock några få mer kvalitativa analyser, eftersom
man i en innehållsanalys bara rör sig på ett relativt ytligt uttrycksplan:

Man blottlägger endast i sig meningslösa ytmönster av likheter och skillnader i
reklamen (vilka i och för sig kan analyseras och tolkas), men de djupare och
verkligt meningsbärande skikten lämnas orörda. Den moderna reklamen tenderar
ju att bli alltmer suggestiv, mångtydig, implicit. (1996:10)

Målet för min undersökning är att studera de djupare och meningsskapande
skikten i reklamen. Ambitionen är att på så sätt kunna uttala mig mer
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specifikt om hur konstruktion av genus- och åldersbetydelser kan gå till i
nutida svensk reklam.

Eftersom reklamtexterna (liksom alla andra texter) är dialogiska, i den
meningen att de ingår i en viss situationskontext med sändare och läsare,
behandlar jag inte representationerna i reklamtexterna endast som sådana
(t.ex. kvinnor ler och skvallrar med väninnor, män är allvarliga och talar
med arbetskamrater). Jag fokuserar på den läsare som texterna förutsätter,
d.v.s. på modelläsaren. Cameron (1992) menar att detta dialogiska perspek-
tiv är en nödvändighet vid studiet av språk som kommunikation i allmänhet,
och vid studiet av språk som kommunikation i relation till ojämlikheter
mellan kvinnor och män i synnerhet:

The social practice of language-using is not defined simply by the act of speaking
(or writing or singing). Nor is it completely defined by the structures of language
itself, though these do bear on it. What most crucially defines this social practice, I
would argue, is the act of addressing someone, in some context, for some purpose.
[…] For me this is the bottom line: women are not addressed in the same way as
men. (1992:186)

Cameron tar ställning: kvinnor och män tilltalas olika. Valet mellan att ta
ideologikritisk ställning och att intressera sig för andra aspekter av reklam-
texter kan också sägas vara en vattendelare i forskningen om reklam i
allmänhet, vilket jag återkommer till i 1.5. Först diskuterar jag emellertid de
textteoretiska utgångspunkterna för avhandlingen.

1.3 Textteoretiskt perspektiv
Mitt textteoretiska perspektiv är sociosemiotiskt och Hallidays (1978, 1994)
teori om språket som ett av många betydelsesystem är grundläggande. Det
finns också en koppling till kritisk diskursanalys (jfr t.ex. Fairclough 1992,
1995) och kritisk lingvistik (t.ex. Fowler 1991). Förhållandet mellan text
och semiotiskt system är dialektiskt och diskursivt. Med diskursivt menas
då att sociala processer och praktiker vävs samman med betydelsesystem
och resulterar i texter (Hodge & Kress 1988:6). Men eftersom texter på
detta sätt är sociala fenomen påverkar de också diskurser och sociala
processer och strukturer. Denna konstruktivistiska textsyn är även väg-
ledande inom kritisk diskursanalys och kritisk lingvistik.

Med diskurs menar jag socialt konstruerade sätt att se på eller tänka om
verkligheten eller på vissa aspekter av verkligheten (jfr Fairclough
1995:56). Diskurser kan vara knutna både till relativt omfattande samhälls-
sektorer (t.ex. kan man tala om ”myndighetsdiskurser”) och till mer
begränsade institutioner (t.ex. kan det finnas diskurser knutna till ett visst
TV-program). Med genre menar jag istället en viss typ av social praktik för
interaktion genom texter (jfr Ledin 1996:29f). Det handlar då om att göra
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något på ett visst sätt (t.ex. intervjua någon) snarare än att se på
verkligheten på ett visst sätt.

Hallidays språkteori brukar kallas systemisk-funktionell. Systemisk är
den därför att språket uppfattas som ett nätverk av olika system med
betydelseskapande potential (Halliday 1994:15). Funktionell är den därför
att betydelsesystemen är anpassade till sociala praktiker (1994:xiii–xiv, jfr
också Berge 1998:24f). De semiotiska systemen ska uppfattas som en
betydelsepotential medan texter är realiseringen av denna potential. Enligt
Halliday realiserar språket tre metafunktioner (”metafunctions”). Det finns
en ideationell (”ideational”) metafunktion där språket används för att
representera olika mänskliga erfarenheter eller olika aspekter av världen.
Genom denna metafunktion kan språket användas för att skapa mentala
föreställningar om verkligheten. Språket har också en interpersonell
(”interpersonal”) metafunktion. Människor använder språket för att enga-
gera sig i olika typer av sociala aktiviteter. Slutligen finns den textuella
(”textual”) metafunktionen genom vilken språkets beståndsdelar knyts ihop
till en betydelsebärande helhet som fungerar i ett diskursivt sammanhang.

Metafunktionerna realiseras i situationskontexter (Halliday 1998
[1985]:76ff). Det finns en systematisk relation mellan situationskontextuella
komponenter och metafunktionerna. Kontextkomponenten fält (”field”),
d.v.s. det som försiggår i situationen, är främst knuten till ideationell
språklig betydelse. Ett vardagssamtal i kafferummet eller produktion av en
instruktionstext för blivande piloter kan exempelvis kallas fält. Diskursens
relation (”tenor”), d.v.s. den sociala relation som deltagarna i diskursen har,
sammankopplas med den interpersonella metafunktionen. Diskursens
mediering (”mode”) har att göra med det sätt på vilket språket brukas.
Enligt Halliday kan det handla om huruvida talat eller skrivet språk brukas
men också om syftet med språkbruket. Diskursens mediering hänger
samman med den textuella metafunktionen.

Kulturkontexten, hela det kulturella sammanhanget, påverkar kontinuer-
ligt situationskontexterna. Denna kulturkontext, med olika kunskaper,
institutioner och aktörer är enligt Halliday (1978:109) i princip ogreppbar.
Andra sociosemiotiskt inriktade forskare, som Kress (1987), samt forskare
inom kritisk diskuranalys, tar dock in denna kulturkontext som en central
del av sina analyser. Kress diskuterar hur reklamtexter relaterar till kultur-
kontexten:

On the whole however, the larger structures and meanings of, say, the education
system, or of the legal profession, or of advertising, are those of society at large.
[…] Every culture has the kind of advertising that it deserves. There is little point
in railing at the excesses, distortions and practices – or conversely marvelling at
the inventiveness, creativity and beneficial effects – of the advertising industry
without railing – or marvelling – at the excesses, distortions – inventiveness,
creativity – of the larger culture and society in which it operates. […] In other
words, there is no point looking for the language ‘of’ advertising; rather we need
to explore the operations of language ‘in’ advertising, as one aspect of the
operation of language across and ‘in’ all of society. (1987:123f)



21

Kress intresserar sig här för samspelet mellan texter såsom reklamtexter och
socioekonomiska strukturer, d.v.s. för hur kulturkontexten realiseras i
texter.

Samspelet med specifika socioekonomiska strukturer och behov, som det
kapitalistiska samhällsystemets behov av att skapa nya konsumenter, är
olika starkt i olika genrer. I reklam och i vissa typer av veckotidningar är
behovet av att skapa nya konsumenter extra tydligt realiserat. Genom en
språklig analys av ett kort stycke reklamtext och genom att relatera denna
text till lärobokstexter visar Kress hur samspelet mellan olika texter i olika
genrer gör unga läsare till konsumenter och hur en konsumentkultur på så
sätt realiseras i texterna.

I min undersökning är jag, liksom Kress (1987), intresserad av samspelet
mellan kulturkontexterna och reklamtexterna. Kulturkontexterna utgörs här
av den senmoderna konsumentkulturen och av ett genussystem. Bland de
situationskontextuella komponenterna i undersökningen kan fältet beskrivas
som privat konsumtion av svenska reklamtexter. Relationen gäller den
mellan sändare av reklamtexter (företag och reklambyråer, se avsnitt 1.4)
och läsare av ett visst kön i en viss ålder. Eftersom det inte rör sig om
kommunikation öga mot öga, har sändaren ett visst övertag i det avseendet
att texterna kan utformas i princip hur som helst utan att läsarna kan
protestera på ett direkt sätt. Beträffande mediering kan man säga att syftet i
slutänden är att någon vill sälja något till någon. Till medieringen hör också
att skrift och bild samverkar för att skapa betydelse. Flera av situations-
kontexterna är nära förknippade med utgångspunkterna för materialurvalet
(se kapitel 2).

Det sociosemiotiska kontextbegreppet, särskilt som det behandlas av
Hodge & Kress (1988) och Kress (1987), går direkt tillbaka på Vološinovs
(1973 [1930]) resonemang om hur betydelser och deras materiella reali-
sering som tecken och texter ska uppfattas som produkter av sociala
processer. Vološinovs ”utterance” (som är en översättning från ryskan) kan
i det närmaste förstås som texter (jfr Ledin 2000:14) och Vološinov
beskriver villkoren för dessa på följande sätt:

Utterance as such is wholly a product of social interaction, both of the immediate
sort as determined by the circumstances of the discourse, and of the more general
kind, as determined by the whole aggregate of conditions under which any given
community of speakers operates. (1973 [1930]:93)

Vološinovs generella respektive specifika kontexter liknar de socio-
semiotiska kultur- respektive situationskontexterna. När de generella sociala
relationerna och förutsättningarna för den specifika kommunikationen
ändras, så ändras också vad Vološinov kallar de semiotiska tecknen (1973
[1930]:21), vilket pekar framåt mot den sociosemiotiska uppfattningen att
textstruktur och semiotiska tecken är socialt motiverade snarare än arbiträra
(jfr Hodge & Kress 1988).
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Halliday själv har främst studerat språket. Den sociosemiotiska ramen
gör det emellertid möjligt, enligt vissa (t.ex. Hodge & Kress 1988, Kress &
van Leeuwen 1996, 2001) nödvändigt, att tillämpa ett utvidgat, eller
multimodalt, textbegrepp. Kress & van Leeuwen (1996:20f) menar att det
verbala språket, i relation till t.ex. olika typer av visuellt betydelseskapande,
länge haft högst status i de flesta kulturella kontexter i västvärlden. Det har
också blivit föremål för mer ingående studier än andra modaliteter. I de
flesta kontexter är naturligtvis fortfarande det verbala språket den
dominerande modaliteten vid betydelseskapande. Däremot har exempelvis
reklamen blivit mer beroende också av andra modaliteter. Visuella repre-
sentationer (i TV- och radioreklam också ljud och musik) har mer och mer
tagit över. Kress & van Leeuwen menar därför att även betydelseskapande i
dessa modaliteter måste beskrivas.

I Kress & van Leeuwen (2001) förs en mer övergripande diskussion om
villkoren för multimodalt betydelseskapande. En semiotisk modalitet
(”semiotic mode”) ska uppfattas som en semiotisk resurs för betydelse-
skapande som kan realisera de tre metafunktionerna i olika materialiteter.
Språket är en modalitet eftersom de tre metafunktionerna kan realiseras i
både tal och i skrift (d.v.s. i två olika materialiteter). Samtidigt är även skrift
en modalitet eftersom betydelse kan realiseras i olika materialiteter genom
att skriften ristas in i sten (som t.ex. runor), förs in elektroniskt på en
datorskärm eller skrivs med blyertspenna i ett korsord i en dagstidning
(2001:6).3 I Kress & van Leeuwen (1996) diskuteras hur de tre meta-
funktionerna kan realiseras visuellt i bilder men också genom layout.4

En central tanke hos Kress & van Leeuwen (2001) är att diskurser, d.v.s.
socialt konstruerade sätt att se på verkligheten, kan realiseras i olika
modaliteter inom en och samma multimodala text. Detta sker genom
design:

Designs are (uses of) semiotic resources, in all semiotic modes and combinations
of semiotic modes. Designs are means to realise discourses in the context of a
given communication situation. (2001:5)

Modaliteter blandas således i texter. Jag har tidigare berört att ett
grundläggande antagande inom sociosemiotiken, särskilt hos Hodge &
Kress (1988), är att texters strukturer är socialt och kulturellt motiverade
och inte godtyckliga. Även valet av semiotisk modalitet är motiverat utifrån
vad som passar bäst för att skapa en viss betydelse i en viss kontext. Här
spelar naturligtvis olika modaliteters kulturella status och ställning in samt

                                          
3 Modalitet i den användning begreppet har här ska inte sammanblandas med den
interpersonella kategorin modalitet, som har att göra med hur en talare förhåller sig till
bl.a. sanningshalten i ett yttrande.
4 van Leeuwen (1999) diskuterar huruvida ljud är en fullvärdig semiotisk modalitet, men
kommer fram till att så ännu inte är fallet. Martinec (2001) lägger fram en teori om hur
kroppsrörelser kan realisera interpersonell betydelse.



23

de betydelseskapande individernas kunskaper om, och erfarenheter av, olika
modaliteter.

På så sätt kan en kommersiell diskurs, som t.ex. går ut på att konsumtion
är bra i alla lägen, realiseras i olika texter genom att olika modaliteter
kombineras. Diskursen kan realiseras i reklamannonser med hjälp av t.ex.
bilder, skrift och layout. I ett köpcenter kan den realiseras genom att
arkitektoniska modaliteter blandas med t.ex. skriftspråkliga. Dessutom kan
diskursen realiseras genom talspråk runt ett middagsbord eller i en
debattsoffa på TV. Diskursen är, med vissa modifikationer, densamma
medan realiseringarna i texter skiljer sig åt beträffande val av modaliteter i
designen och genom val av medium.

Denna beskrivning modifieras av att Kress & van Leeuwen (2001:111)
påpekar att varje lager (”layer”) i den multimodala texten är betydelse-
bärande. På så sätt skapar valet av både t.ex. medium och modalitet
betydelse i sig. Det finns naturligtvis en betydelseskillnad mellan reali-
seringen av en diskurs i ett köpcentrum eller i ett radioprogram samt mellan
att använda en arkitektonisk modalitet, en bildmodalitet eller skrift.

Reklamtexterna i min egen undersökning är multimodala och det skulle
vara möjligt att t.ex. försöka finna olika typer av visuella modaliteter
(bildmodalitet, eventuellt färgmodalitet o.s.v.) i annonserna. Syftet med min
analys är dock inte att gå djupare in på sådana diskussioner. Modaliteterna
benämns endast som den skriftliga och den visuella.5 I Kress & van
Leeuwen (1996) görs ett försök att utarbeta en visuell grammatik för
multimodala texter. Jag bygger delar av min analysmodell på denna visuella
grammatik (se kapitel 3).

1.4 Modelläsaren
Den sociosemiotiska ramen för min undersökning gör att jag ansluter mig
till dem som uppfattar texter som multimodala semiotiska artefakter vars
struktur är motiverad utifrån kultur- och situationskontexter. Ytterligare en
viktig dimension är att texter alltid är dialogiska, något som framhållits av
Vološinov (1973 [1930]) och av Bakhtin (1986).6 Dialogiciteten består av
att texters sändare (eller talare) och läsare är invävda i textens struktur; alla
texter förutsätter en deltagande läsare. Texter är dessutom dialogiska genom
att de förutsätter andra texter och genrer samt är realiseringar av olika
diskurser. Detta brukar benämnas intertextualitet (jfr t.ex. Fairclough 1992,
Kristeva 1981).
                                          
5 För en mer explorativ undersökning av modaliteternas roll i en viss genre, den
personliga hemsidan, se Karlsson 2002.
6 1986 är utgivningsåret för den engelska översättningen av Bakhtins artikel. Något
utgivningsår för det ryska originalet har jag inte funnit, men i Michael Holquists
introduktion till den översatta essäsamling i vilken artikeln ingår hävdas att den skrevs
under 1952 och 1953.
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Vološinov hävdar att muntliga texter konstrueras mellan personer i en
social kontext och att samma grundläggande sociala villkor gäller för texter
där den verklige läsaren (”real addressee”) inte finns fysiskt närvarande,
vilket ju oftast är fallet för skrivna texter och medietexter:

The word is oriented toward an addressee, toward who that addressee might be: a
fellow-member or not of the same social group, of higher or lower standing (the
addressee’s hierarchical status), someone connected with the speaker by close
social ties (father, brother, husband, and so on) or not. There can be no such thing
as an abstract addressee, a man unto himself, so to speak. (1973 [1930]:85)

Eftersom språket och dess realisering i texter enligt Vološinov är helt och
hållet sociala fenomen krävs det således att texter är orienterade mot en
läsare. Annars försvinner deras existensberättigande och funktion. En lik-
nande tanke finns hos Bakhtin (1986:71f). Det är teoretiskt möjligt att en
text är riktad till ”hela världen”, men även i dessa fall är det i praktiken så
att texten riktas mot en viss social grupp (Vološinov 1973 [1930]:85), d.v.s.
mot en grupp som är vidare än en specifik läsare men snävare än alla
världens läsare.

Kress (1987) sociosemiotiska resonemang om texter och genrer i
allmänhet, och om reklamtexter i synnerhet, kan relateras till det Vološinov
framhåller. Kress menar att i ett marknadsekonomiskt och kapitalistiskt
samhällssystem är reklamtexterna motiverade materiella realiseringar av en
konsumentkultur. Dessa texter förutsätter därför en viss typ av konsu-
merande läsare. Denne kan se olika ut bl.a. beroende på vilken målgrupp i
samhället som reklamtexten har men är inte slumpmässigt konstruerad utan
socialt och kulturellt motiverad.

Min undersökning kretsar just kring reklamtextens inbyggde läsare. Jag
kallar denne för modelläsare. Modelläsaren (”il Lettore Modello”, ”the
Model Reader”) är en komponent i Ecos (främst 1979, 1984 och 1994)
receptionssemiotik. Ecos, liksom Kress (1987), grundantagande är att det
finns läsare inkodade i själva texten.7 Ecos teori om modelläsare är
textintern i den meningen att det i texten konstrueras ledtrådar för den
avsedda tolkningen. Det finns andra teorier som kan kallas textexterna och
som tenderar att se texten som en helt och hållet oavslutad process vilken
läsaren kan ge vilken betydelse som helst beroende på sina egna associa-
tioner och bakgrundskunskaper (jfr Fish 1980). Dessa teoririktningar har
sammanfattats av Frandsen (se figur 1, min översättning).

                                          
7 Frandsen m.fl. (1997) använder termen modellmottagare (”modelmodtager”) i sina
analyser av kommersiella texter. Jag har valt att, som Eco, tala om modelläsare. Ett
argument mot denna ståndpunkt skulle kunna vara att läsare vanligen knyts till skrivna
texter, medan jag analyserar multimodala texter, där även bilder och andra grafiska
representationer spelar en viktig roll. Jag har dock valt att utvidga läsarbegreppet på
samma sätt som textbegreppet tidigare utvidgats (se 1.3). Även icke-skriftliga text-
element antas således vara konstruerade för att läsas.
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Uppfattning om läsning Uppfattning om läsaren

Externa teorier Den faktiska eller situationsbestämda
receptionen

Den historiskt-empiriske
läsaren

Interna teorier Receptionsförutsättningarna Läsaren som abstrakt instans
eller roll

Figur 1. Tendenser inom receptionsforskningen (efter Frandsen 2000:94)

I de externa teorierna intresserar man sig för den faktiska receptionen av
text och för den historiskt-empiriske läsaren. Därför måste forskaren
undersöka verkliga läsare i verkliga situationer för att överhuvudtaget kunna
säga något om läsning och tolkning. I de interna teorierna intresserar man
sig för de förutsättningar som texten skapar för tolkning och läsning. På så
sätt behandlas läsaren som en abstrakt instans som skapas i texten, med
Ecos terminologi som en modelläsare.

Ecos interna teori gör en tydlig skillnad mellan empiriska läsare och
modelläsare. Eco beskriver empiriska läsare på följande sätt:

The model reader of a story is not the empirical reader. The empirical reader is
you, me, anyone, when we read a text. Empirical readers can read in many ways,
and there is no law that tells them how to read, because they often use the text as a
container for their own passions, which may come from outside the text or which
the text may arouse by chance. (1994:8)

Empiriska läsare behöver alltså inte alls tolka texten på det sätt som
sändaren avser med konstruktionen av modelläsaren. I min egen undersök-
ning är de empiriska läsarna närvarande endast som målgrupper, definierade
efter kön och ålder. Jag vet vilka de primära målgrupperna är, d.v.s. jag vet
vilket kön och vilken ålder de empiriska läsarna oftast har (se kapitel 2),
men jag genomför inga receptionsundersökningar. Dessutom är jag själv en
empirisk läsare av de reklamtexter jag analyserar, vilket jag återkommer till
i diskussionen av analysmodellen i kapitel 3.

Modelläsaren, däremot, är en instans i själva texten. Författare, som Eco
talar om eftersom han främst intresserar sig för skönlitterära texter,
använder olika textstrategier för att styra tolkningen av texten i önskad
riktning (1979:54f). Med hjälp av dessa strategier skapas en modelläsare.
Eco definierar modelläsaren som

[…] a sort of ideal type whom the text not only foresees as a collaborator but also
tries to create. If a text begins with “Once upon a time,” it sends out a signal that
immediately enables it to select its own model reader, who must be a child, or at
least somebody willing to accept something that goes beyond the commonsensical
and reasonable. (1994:9)

Den första aspekten på modelläsaren som tas upp i citatet innebär helt
enkelt att författaren har en bild av läsaren och anpassar texten därefter
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(d.v.s. texten ”foresees” modelläsaren). Den andra aspekten innebär att
författaren inte bara hoppas att modelläsaren motsvaras av minst en
empirisk läsare, utan att textens konstruktion av en modelläsare också bidrar
till att bygga upp en viss kompetens hos den som läser texten (Eco
1979:56). Detta är särskilt relevant för reklamtexter, där det ofta skapas ett
visst begär efter någonting. Detta begär skapas just genom konstruktionen
av en modelläsare med behov (eller med förmåga att kunna njuta) av det
som reklamen handlar om. Den empiriske läsaren kan genom modelläsaren
få tillgång till behov som han eller hon inte tidigare hade.

Eco (1979:55, 1984:7) ger ett antal konkreta exempel på hur modelläsare
byggs upp i texter (vilka jag, utifrån mitt syfte, omformulerar i kapitel 3).8

Han hävdar att val av språklig kod (svenska, engelska etc.), stil samt t.ex.
referenser av typen ”enligt den senaste utvecklingen inom text-
semiotiken…” är viktiga komponenter i konstruktionen av modelläsare.
Vidare kan benämningar som ”vänner”, ”romare” eller ”medborgare”
användas i konstruktionen av modelläsaren, liksom inledningar av typen
”det var en gång…”. Typografiska val, som t.ex. ett visst typsnitt i barn-
böcker och ett annat i offentliga utredningar, säger också något om
modelläsaren. Sist men inte minst nämner Eco den encyklopediska kunskap
som presupponeras i texten; modelläsaren antas alltid ha en viss typ av
kunskap om företeelser i världen. Denna presupponerade encyklopediska
kunskap kan oftast härledas till texter. Relationen till andra texter framhålls
av bl.a. Bakhtin (1986). För Bakhtin är andra texter och genrer en absolut
förutsättning för tillkomsten och tolkningen av text. Texter skapas i relation
till existerande texter och genrer; de är ett dialogiskt svar på och kommentar
till andra texter. Eftersom de dialogiskt förutsätter en läsare pekar de
samtidigt framåt mot kommande texter, i form av tänkta läsares reaktioner
(1986:71).

Jag knyter alltså denna syn på texter till Ecos modelläsarbegrepp. Inbyggt
i modelläsaren finns förmågan att kunna identifiera texters relationer till
andra texter och genrer samtidigt som det i själva modelläsarkonstruktionen
också finns en förväntan på någon typ av reaktion eller svar. Trots att
modelläsaren alltså antas finnas i texten blir begreppet mer dynamiskt i
skenet av Bakhtins och Vološinovs dialogiska textsyn.

Kress (1987) ger konkreta exempel på hur reklamtexter talar med andra
texter i andra genrer. Ett nyckelbegrepp är läsarpositioner (”reading
positions”). Redan från skolåldern konstrueras läsare av texter i diverse
olika genrer som just konsumerande läsare. På så sätt förbereds t.ex. skol-
barn både för identiteten som konsumenter och för identiteten som läsare av
reklam. Just konstruktionen av individer som konsumenter (främst i mass-

                                          
8 Anledningen till att jag i vissa fall refererar till både Eco (1979) och Eco (1984) är att
den amerikanska utgåvan från 1984 inte alls är någon direktöversättning av den
italienska från 1979. Dessa texter överensstämmer endast delvis, även om vissa text-
partier förefaller vara relativt direkt översatta.
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medierna men också i andra kontexter) kan ses som central för relationen
mellan konsumentkulturen, reklamen och reflexivt identitetsskapande i
senmoderniteten. Läsarna konstrueras naturligtvis inte bara som konsu-
menter utan som konsumenter med olika genus och ålder (och säkerligen
också andra karakteristika). Genom intertextualitet finns således en nära
relation mellan Kress läsarpositioner, reklamens modelläsare och vad
Giddens (1997 [1991]) kallar andra medietexters möjliga identiteter och
livsstilar.

I min studie finns alltså utöver modelläsare och empiriska läsare även
begreppet målgrupp. Målgrupp är en konstruerad kategori baserad på
statistik beträffande kön och ålder på de personer som läser de aktuella
tidskrifterna, d.v.s. en viss typ av statistik om de empiriska läsarna.
Målgruppen relaterar på så sätt till empiriska läsare genom att vara en
förenkling av attribut hos dessa (i denna studie alltså kön och ålder).
Modelläsaren relaterar till målgruppen genom grundantagandet att modellä-
sare anpassas efter kön och ålder på de personer som läser tidskrifterna i
vilka annonserna är publicerade. Modelläsaren är, till sist, den erbjudna
identitet som de empiriska läsarna måste förhålla sig till när de läser
reklamtexter (och andra texter).

Modelläsaren ska alltså uppfattas som resultatet av strategier i texten och
som en syntes av olika semiotiska konstruktioner i texten. Att modelläsaren
just är en syntes som realiseras på textnivån är viktigt. Däremot kan olika
roller för modelläsaren konstrueras på andra plan i reklamtexten. Dessa
roller kan exempelvis realiseras interpersonellt genom direkt läsartilltal i
separata språkliga satser eller som visuell positionering av modelläsaren i
förhållande till andra textelement i visuella representationer. Rollerna ska
uppfattas som byggstenar i konstruktionen av den modelläsare som reali-
seras på textnivån. Exempelvis skulle det vara möjligt att det i en annons för
en bok konstrueras en roll som någon som är med i boken (t.ex. ”Du
befinner dig mitt i djungeln. Gorillorna skriker runt omkring dig och du flyr
så fort du kan”) samtidigt som prisinformation erbjuds (”endast 99 kr inkl.
moms”). Dels konstrueras rollen som medaktör i ett sagoäventyr i en
textvärld, dels rollen som prismedveten konsument. Modelläsaren är någon
som uppskattar ett gott djungeläventyr, vilket alltså realiseras på ett plan i
reklamtexten, men inte har obegränsat med pengar, vilket realiseras på ett
annat. Reklamtexter kan i detta avseende vara heterogena i olika omfatt-
ning. I vissa texter konstrueras många olika roller, i andra bara en.

En rimlig fråga att ställa i samband med diskussionen om modelläsaren
och olika textroller är om en text alltid bara har en modelläsare. Massmedie-
texter borde i princip kunna ha alla potentiella brukare av mediet i fråga
som modelläsare. De empiriska läsarna kan vara hur många eller hur få som
helst, ha vilken social och kulturell bakgrund som helst och vara av vilket
kön och i vilken ålder som helst. Modelläsaren är emellertid ingen konkret
person (även om det i texten framstår som om så vore fallet), utan en mer
eller mindre homogen syntes av olika roller i texten. Denna syntes kan alltså



28

vara komplicerad och mångfacetterad. Jag kommer dock huvudsakligen att
tala om en enda modelläsare, vilket också är i linje med Vološinovs (1973
[1930]:85) resonemang om att texter i praktiken alltid är riktade till en
specifik typ av läsare. Dessutom finns det anledning att anta att det i
reklamtexter, där målgrupperna ofta är klart definierade, konstrueras mer
homogena modelläsare än i texter i många andra genrer.9

Slutligen bör också begreppet modellsändare (”Autore Modello”, ”Model
Author”) beröras. Eco menar bl.a. att modellsändaren manifesteras i text i
form av aktantroller (t.ex. ”jag skall nu berätta…”), i språkhandlingar (t.ex.
”jag lovar”) eller som en viss stil (1979:60ff, 1984:10f). Modellsändar-
begreppet utvecklas vidare i Eco (1994). Eftersom jag främst har ett
läsarperspektiv i min undersökning kommer jag inte att diskutera modell-
sändarbegreppet i någon större omfattning. Liksom för modelläsaren är
textens språkliga utformning och layout samt dess relation till andra texter,
genrer och diskurser viktiga för konstruktionen av modellsändaren.

Den eller de empiriska sändarna av reklam utgörs oftast av den eller dem
som betalar för att reklamtexten produceras. Frandsen m.fl. (1997:52f)
kallar denne sändare för primär. Den primäre sändaren är ofta representerad
i kommersiella texter, i en viss roll eller som t.ex. ett skriftligt representerat
företagsnamn eller en logotyp. Ofta är också en reklambyrå involverad i
textproduktionen, och denna kan kallas sekundär sändare.10

1.5 Forskning om reklam som kommunikation
Språk-, medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning om reklam är i
ett internationellt perspektiv tämligen omfattande. Min avsikt är inte att ge
en fullständig översikt över vad som gjorts, utan jag tar upp studier som har
relevans för min egen undersökning. Först diskuterar jag ett antal studier
där drivkraften är en tydligt formulerad kritik mot reklam som samhälls-
fenomen. Dessa studier utgår ofta, men inte alltid, från en marxistiskt

                                          
9 Att frågan om flera modelläsare är komplicerad bevisas inte minst av att även Eco
(1990:55ff) föreslår att det kan finnas två modelläsare. Hans infallsvinkel är återigen
främst knuten till skönlitterära texter, och han menar att det då finns en naiv och en
kritisk modelläsare. Den förra antas förstå vad en text betyder på ett semantiskt plan,
medan den senare förutsätts kunna uppskatta det sätt på vilket denna betydelse skapas.
Eco talar, som jag förstår det, snarast om två olika plan för texttolkning. Den kritiska
modelläsaren verkar ha vissa krav på det som brukar kallas för stil eller vad Jakobson
(1960) kallat för poetisk funktion hos språk. Ecos uppdelning har i alla fall inga direkta
implikationer för mitt eget resonemang om att alltid behandla modelläsaren som en och
inte som två eller oändligt många.
10 Skillnaden mellan primär och sekundär sändare är inte knivskarp. Reklambyrån har,
liksom den primäre sändaren, intresse av att reklamen fungerar utifrån sitt syfte, och
genererar vinst. På så sätt får byrån bättre rykte, den vinner kanske något pris, och kan
attrahera fler klienter och uppdragsgivare. Också reklambyråns namn kan finnas explicit
representerat i annonser.
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inspirerad samhällskritik som kombineras med semiotiska analyser. Bakom
dessa studier ligger ofta, men återigen inte alltid, sociologiskt inriktade
massmedieforskare. De ideologikritiska reklamstudierna är relevanta efter-
som min egen undersökning är reklamkritisk, om än ur ett annat perspektiv
än majoriteten av de marxistiskt influerade studierna. Därefter övergår jag
till att presentera ett antal studier av reklam där kritiken inte är en lika
tydligt formulerad utgångspunkt. Drivkraften är istället att undersöka
reklamens språkliga, retoriska och i några fall visuella utformning samt att
diskutera reklamen som genre eller diskurs. Dessa studier är ofta mer
språkvetenskapligt inriktade, vilket medför att de lyckas tränga in i
reklamtexterna på ett annat sätt än vad som ibland är fallet i icke
språkvetenskapligt inriktade studier. Reklamstudier vars primära syfte är att
studera genuskonstruktion i reklam har behandlats under 1.2.

Williamson (1978), se också 1.1, är ett kritiskt standardverk som många
efterföljande studier av reklam som kommunikationsfenomen på ett eller
annan sätt återknyter till. Hon har undersökt tryckt reklam från engelsk-
språkiga tidskrifter. Williamson genomför ett antal kortare semiotiska
analyser och visar hur reklamen använder olika referentsystem (”referent
systems”), d.v.s. system av semiotiska tecken, för att skapa betydelse.
Typexemplet är filmstjärnan Catherine Deneuve som finns med i en annons
för Chanel No. 5. Det finns enligt Williamson ingen direkt koppling mellan
filmstjärnan och den avbildade parfymen. Istället är det en annan semiotisk
relation, i ett annat referentsystem, som utnyttjas och som ger reklam-
annonsen betydelse. Catherine Deneuve är i detta andra system beteck-
nande, genom att symbolisera ’glamour’ och ’skönhet’. Williamson hävdar
på så sätt att annonsen med Catherine Deneuve och parfymen inte skapar
betydelse i sig själv utan bara översätter och utnyttjar betydelsen från det
andra referentsystemet. Just utnyttjandet av betydelsen från andra referent-
system gör att annonser fungerar som metasystem (”meta-system”) i vilka
olika värden och betydelser från olika delar av våra liv är utbytbara
(1978:25f).

I slutänden leder den semiotiska processen till vad Williamson kallar
”The Finished Connection”, då vi ser sambandet mellan Catherine Deneuve
(fortfarande med betydelsen ’glamour’ och ’skönhet’) och produkten
Chanel No. 5 som naturligt eller verkligt (1978:29). I detta sammanhang är
skillnaden mellan denotation och konnotation viktig (jfr Barthes 1976
[1964] och nedan). Williamson menar att fotot i annonsen denoterar
’Catherine Deneuve’, som i sin tur konnoterar ”chic Frenchness”.

Williamson pekar på att ideologin spelar en central roll vid konnota-
tionen. Det är ideologin som styr oss till de referentsystem som aktualiseras
och som är ett steg på vägen mot ”The Finished Connection”, där enligt
Williamson falska relationer får betydelsen av verkliga fenomen
(1978:100ff). Ideologin är både ett resultat och en upprätthållare av ett
samhällssystem där konsumtion uppmuntras för att dölja klasskillnader.
Reklam är den tydligaste realiseringen av denna ideologi, som alltså för
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människor bakom ljuset. Reklamen har ingen materiell realitet, enligt
Williamson, vilket klasskillnader däremot har.

Goldman (1992) har undersökt amerikansk tidskriftsreklam. Han använ-
der till stora delar samma terminologi som Williamson och är inspirerad av
marxistisk teoribildning. Hans utgångspunkt för analyserna är att reklamen
utgör en central del av den kapitalistiska produktionsmodellen. Goldman,
som undersökt hur reklamen utvecklats mellan åren 1979 och 1985, hävdar
bl.a. att det under denna period dyker upp vad han kallar postmoderna
annonser som utmärks av att de inte utger sig för att vara annonser.

Utöver den reklamkritiska utgångspunkten har Williamson (1978) och
Goldman det gemensamt att de tar sin analytiska utgångspunkt i semiotiken,
främst i Barthes reklamanalyser.11 Barthes (1976 [1964]) mest kända
reklamanalys har haft ett stort inflytande på det semiotiska studiet av
reklam, men också i diskussionerna om språkets förhållande till bildelement
i medietexter. Han analyserar en fransk annons för italienska matprodukter
och identifierar tre olika budskap: ett språkligt, ett denoterat bildbudskap
och ett konnoterat bildbudskap.12 Det språkliga budskapet är lätt att identi-
fiera och har i tryckt reklam oftast funktionen av förankring (”ancrage”);
det förankrar reklambildens betydelse och guidar läsaren bland de många
tolkningar som är möjliga. På så sätt kan sändaren av annonsen leda läsaren
mot en avsedd betydelse. Ett språkligt budskap kan också ha funktionen av
avbyte (”relais”), där språket har mer egenvärde och betyder något utöver
det som kan utläsas av bilderna. Förankringsfunktionen är enligt Barthes
vanligare än avbytesfunktionen i annonser (1976 [1964]:120ff).

Det denoterade budskapet i en reklambild är resultat av ”myten om
fotografiets ’naturlighet’: scenen finns där, den är fångad av mekaniska och
inte med mänskliga medel” (1976 [1964]:124). Budskapet finns alltså
närvarande i själva bilden. Det konnoterade budskapet är däremot inte
direkt närvarande i bilden som sådan utan tolkas in av betraktaren utifrån
kulturella normer och ideologi (1976 [1964]:126ff). Det är på denna nivå
som bl.a. Williamson (1978) menar att ideologin förvränger verkliga rela-
tioner.

Barthes (1976 [1964]) uppdelning av denotativa och konnotativa budskap
i reklamtexter, där den förra kan ”läsas av” direkt från t.ex. en bild, kan
kritiseras utifrån ett sociosemiotiskt perspektiv (jfr Kress & van Leeuwen
1996:32). All kommunikation, även visuell, är kodad, och koden är alltid
socialt och kulturellt motiverad. Med ett sådant synsätt är det svårt att se att

                                          
11 Vestergaard & Schrøder (1985) är en annan reklamkritisk studie med rötterna i
semiotiken. Istället för Barthes tas dock Greimas, och hans aktantmodell med olika
semantiska roller, som utgångspunkt.
12 Även det språkliga budskapet är enligt Barthes både denoterat och konnoterat, men i
denna analys behandlar han det språkliga budskapet som ett enda meddelande.
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det finns någon betydelse som kan ”läsas av” i ett kulturellt och socialt
vacuum.13

Ideologi i reklam diskuteras också av Fairclough (särskilt 1989:199–211
men också 1992). Han hävdar bl.a. att sändar- och mottagarrollerna i
reklamdiskurs, i likhet med all massmedial kommunikation, inte växlar.
Sändaren är alltid ”the advertiser” och läsaren alltid ”the audience”. Utifrån
vissa ideologiskt betingade villkor konstruerar sändaren av reklamen den
individ som läser annonsen, och den individ som konstrueras är en
konsumerande individ. Fairclough ger ett antal exempel på hur detta går till.
Ett språkligt verktyg som ofta används är ”synthetic personalization”, t.ex.
när företaget bakom en annons kallas för ”vi” och läsaren ”du”. Genom
”synthetic personalization” skapas en falsk social relation (1989:203ff).

Fairclough tar också upp omformuleringar av ”orders of discourse” i
relation till reklamdiskurs. Ledin (1999:33) översätter ”orders of discourse”
med diskursordning. En diskursordning är alla diskurser som används inom
en institution (Fairclough 1995:55). Fairclough (1989:210f) exemplifierar
med en text som har drag både från ”hälsomyndighetsinformation till
allmänheten” och från reklamdiskurs, en blandning som han ser som en
indikation på att diskursordningen inom hälsomyndigheten, eller inom
myndigheter i allmänhet, omstrukturerats. Reklamdiskursen har blivit
accepterad som en del av den aktuella diskursordningen. Det Fairclough
pekar på, med användning av en diskursanalytisk terminologi, kan relateras
till den tidigare diskussionen om konsumentkulturen (1.1); handlings-
mönster som kommer från konsumtion i en konsumtionskultur gör intrång i
andra delar av samhället och påverkar diskurser som tidigare inte kretsade
kring konsumenter (av t.ex. vård) och upphandling (av t.ex. vårdtjänster).

Flera av de marxistiskt inriktade reklamkritiska studierna tar således upp
reklamens förhållande till någon typ av ”sann” verklighet. Reklamen
förmedlar en förvrängd bild av verkligheten, som egentligen består av t.ex.
relationer mellan samhällsklasser eller av primära behov som tillfreds-
ställande av hunger. En kritik som kan riktas mot detta förhållningssätt till
reklam är att i en senmodernitet, där de flesta erfarenheter är medierade,
torde det vara tämligen uddlöst att ställa reklamen, eller vilka andra
medietexter som helst, mot någon sannare verklighet. Den medierade
verkligheten är lika verklig som någon annan typ av verklighet.

                                          
13 Eftersom jag undersöker texter (d.v.s. materiella realiseringar av semiotisk potential)
har jag undvikit att tala om koder och istället använt modalitet. Modalitet är ett begrepp
som är mer orienterat mot materialitet och text medan semiotisk kod snarare är orienterat
mot semiotiska system. Halliday menar att kod ska förstås som ”the principle of semiotic
organization governing the choice of meanings by a speaker and their interpretation by a
hearer”. Att semiotisk kod mer ska uppfattas som regler knutna till systemet understryks
också av att Halliday menar att koden reglerar relationen mellan situationskontext och
semantiska system: ”When the semantic systems of the language are activated by the
situational determinants of text – the field, tenor and mode – this process is regulated by
the codes.” (1978:111)
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Denna typ av kritik har också framförts av bl.a. Andén-Papadopoulos
(1996). Hon vänder sig både mot uppfattningen att reklamen förvränger
verkligheten och mot den s.k. spegelhypotesen där reklamen rakt av anses
spegla värderingar i samhället. Andén-Papadopoulos tycker istället att
reklamens verklighet och den materiella verkligheten (den riktiga verklig-
heten enligt t.ex. Williamson) ska behandlas som olika diskurser:

Reklamen kan inte betraktas som ett fenomen skiljt från den sociala verkligheten;
den utgör ett symbolsystem som i högsta grad bidrar till att konstituera denna
verklighet. I stället för att ställa den ”materiella” och ”symboliska” verkligheten
mot varandra, där den senare alltså definieras som mindre reell och i högre eller
mindre grad bestämd av den förra, förefaller det mer fruktbart att betrakta dem
som olika diskurser som båda bidrar till att skapa det vi kallar verklighet. (1996:7)

Det står inte riktigt klart vad Andén-Papadopoulos menar med att behandla
den ”materiella” och ”symboliska” verkligheten som olika diskurser.
Huvudpoängen torde dock vara att de är diskursiva eftersom båda verklig-
heterna är resultat av betydelseskapande processer. Även McRobbie &
Thornton (2000) menar att anledningen till att massmedierade verkligheter
inte kan skiljas från någon annan typ av verklighet är att även den senare
består av socialt betingade betydelser:

Social reality is experienced through language, communication and imagery.
Social meanings and social differences are inextricably tied up with representation.
Thus when sociologists call for an account which tells how life actually is, and
which deals with the real issues rather than the spectacular and exaggerated ones,
the point is that these accounts of reality are already representations and sets of
meanings about what they perceive the ‘real’ issues to be. These versions of
‘reality’ would also be impregnated with the mark of media imagery rather than
somehow pure and untouched by the all-pervasive traces of contemporary
communications. (2000:193)

Det är alltså ett samhälle präglat av en mediekultur som McRobbie &
Thornton beskriver. I ett sådant samhälle går det inte att tala om verklig-
heter som är oberörda av medierepresentationer, lika lite som det i ett sam-
hälle som präglas av en konsumentkultur är möjligt att tala om verkligheter
som inte påverkas av konsumentkulturen.

I skenet av Giddens (1997 [1991]) resonemang om en extremt dynamisk
senmodernitet förefaller det också märkligt att någon skulle kunna göra den
kompletta samhällsanalysen och kunna peka på reklamens förvrängningar
av den s.k. reella, oförvrängda, verkligheten. Fairclough (1992:91) hävdar
exempelvis att ideologier uppstår i samhällen där vissa klasser dominerar
över andra och där ett kön dominerar över det andra, men att det borde vara
möjligt för människan att tränga igenom ideologin och nå fram till den s.k.
verkligheten. Jag ställer mig alltså frågande till Faircloughs resonemang.
Det är naturligtvis möjligt att diskutera representationer av t.ex. genus och
ålder i reklam, men detta måste göras i relation till andra representationer av
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dessa kategorier, inte i relation till vad dessa kategorier verkligen betyder i
den ”sanna” eller ”materiella” verkligheten.

Efter denna genomgång av forskning med uttalat reklamkritiska utgångs-
punkter övergår jag till ett antal studier där kritiken inte är lika framskjuten.
Cook (2001) kritiserar bl.a. Williamson (1978) för att hennes kritiska
angrepp på reklamen grundar sig på dess falska verklighetsbild. I så fall,
menar Cook, borde all litteratur liksom alla myter och konstverk kritiseras
av samma skäl. Han hävdar att även om det kan finnas problem med den
ökande konsumtionskulturen bör reklamen angripas på andra grunder än att
den inte avbildar verkligheten (2001:212f).

Cooks syfte är att beskriva reklam som genre snarare än att förklara
varför reklamen ser ut på ett visst sätt i en viss typ av kultur eller i en viss
typ av samhälle. Med utgångspunkt i analyser av bl.a. konnotativa
betydelser, prosodiska mönster, kohesion, lexikon och olika röster i reklam
beskriver han reklam som en parasitisk diskurs (”parasite discourse”). Med
detta menar Cook att reklamdiskursen lånar från och lever på andra texter
och diskurser. Vidare uppvisar reklamen enligt Cook en instabilitet som
genre. Detta är typiskt för en relativt ny genre som inte hunnit få en tydlig
identitet och som dessutom är kraftigt beroende av alla sorters förändringar
i samhället och i de texter, genrer och diskurser som reklamen parasiterar på
(2001:221ff).

En risk med Cooks beskrivning av reklamen som parasitisk är att man
istället för att se reklamen som en logisk och framskjuten del av en
konsumentkultur reducerar den till att endast vara ett resultat av ett antal
andra (uppenbarligen mer självständiga) genrer och diskurser. Tanken om
reklamdiskurs som parasitisk liknar det Williamson (1978:26) säger om att
reklamen utnyttjar betydelsen från andra referentsystem. En skillnad är
dock att medan Williamson menar att detta döljer verkliga relationer hävdar
Cook att en sådan kritik är felriktad.

Ett intresse för att relatera reklamen till skönlitteratur kan ha gjort att
Cook kommit att uppmärksamma humor i reklam. En marxistiskt inspirerad
reklamforskare som Williamson är däremot inte alls intresserad av den
humoristiska och retoriska funktion som reklam kan ha. Ett talande exempel
är hennes tolkning av en ordlek i en annons för More cigaretter: ”If you
aren’t getting More, you’re getting less.” Även om man kan tycka att
cigarettreklam inte är något beundransvärt finns här ändå en viss fyndighet.
Williamson koncentrerar sig istället helt på den bakomliggande logiken:

Of course More is the opposite of less; and the ambiguity in the words does not
allow you to separate the product from the ‘fact’. ‘More’ is made into an absolute,
despite its (linguistically) relative quality: you can only have More, or less; there
cannot be more than More. (1978:88)

Cooks intresse för humor i reklamen är dock inte det som gör hans
undersökning relevant för min egen. Istället är det främst hans diskussioner
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om reklamens tydliga beroende av andra genrer och diskurser som jag, med
ovan nämnda reservationer, finner fruktbara.

Myers (1994) tillämpar liksom Cook en språkvetenskaplig analysmetod
när han beskriver reklamgenren. Med hjälp av ett antal exempel, främst från
tryckt reklam, pekar Myers på hur frågor används för att tilltala läsaren av
reklamen på ett direkt sätt (1994:49f). Han visar också hur associativa
betydelser utnyttjas i reklam och hur ordlekar används för att roa och för att
få läsaren att reflektera extra länge över tolkningen (1994:75f). Även Myers
intresserar sig alltså för reklamens språkliga och visuella uttrycksmedel och
retorik.

Reklamgenren och andra marknadskommunikativa genrer är också
studieobjekten i det forskningsfält som kallas marknadskommunikation och
som i Norden är mest företrädd vid handelshögskolorna i Danmark. I
Frandsen m.fl. (1997) presenteras en analysmodell för fyra olika marknads-
kommunikativa genrer, varav reklamannonser är en. Frandsen m.fl.
presenterar, utifrån bl.a. dragstruktur och retoriska strategier, genreanalyser
som relateras till olika kulturella kontexter för de fyra typerna av
marknadskommunikation. I samband med marknadskommunikation bör
Johansens (1999) och Nielsens (1996) avhandlingar om danska och franska
respektive franska företags presentationsbroschyrer nämnas.

Forskningen om marknadskommunikation ligger nära vad som brukar
kallas ”marknadsföring och semiotik”. Av samlingsvolymen från den första
internationella konferensen inom detta forskningsfält framgår det att
inriktningarna inom ämnet är brokiga och går från reklamkritik till
undersökningar av hur reklamen kan bli ännu mer effektiv med hjälp av
insikter från semiotiken (Umiker-Sebeok 1987). Dahl och Buhl är två
danska forskare inom detta fält som hävdar att en semiotisk definition av
reklam skulle vara: ”Et system af symboler hentet fra alle kulturens
vidensområder, som fortolkes af forbrugeren med det formål at skabe,
vedligeholde og ændre livsprojekter knyttet til den ’forbrugbare’ virke-
lighed.” (1993:50) Den marknadssemiotiska definitionen av reklam, med
fokus på livsprojekt och symboler från olika kulturella kontexter, har
naturligtvis mycket gemensamt med det sociosemiotiska förhållningssättet
till reklam i min undersökning.

Längre från min egen studie ligger dock de undersökningar som utifrån
olika språkvetenskapliga perspektiv vill beskriva reklamspråket som sådant.
En av de första stora språkvetenskapliga studierna av engelskan i TV-
reklam och tryckt reklam utfördes av Leech (1966). Han beskriver, på ett
uttömmande sätt, vad han kallar ”standard advertising English” i relation till
andra typer av engelska. Hansen (1970) undersökte språket i danska
annonser och hans bok kan kanske ses som den nordiska motsvarigheten till
Leech (1966). Reklamspråket har också undersökts i ett tvärkulturellt och
jämförande perspektiv. Till exempel jämför Tanaka (1994) engelska och
japanska annonser utifrån reklamens pragmatiska syften.
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Genom sin kvantitativa och diakrona inriktning ligger inte heller den
omfattande svenska studien av reklamspråk, Pettersson (1974), särskilt nära
min egen. Pettersson intresserar sig främst för syntaktiska förändringar i
annonser för personbilar och hygienvaror från åren 1950–51, 1959 och
1967. Viss relevans för min egen studie har dock hennes undersökning av
hur läsaren tilltalas i annonserna. Som väntat används andra persons
pronomen ofta för att tilltala läsaren, särskilt i hygienvaruannonserna
(1974:73). Enligt en mindre omfattande uppföljning av Pettersons studie har
detta tilltal ökat ytterligare i annonser från 1999 (Haskå & Sandqvist
1999:111). Ett annat sätt att skapa kontakt med läsaren är att ställa direkta
frågor. Dock visade sig frågor vara relativt ovanliga i de annonser
Pettersson undersökte (1974:74ff). Petterssons avhandling avslutas med en
semantisk analys av annonsernas innehåll. Bilannonserna visade sig främst
vara inriktade på själva konsumtionen och användandet av varan medan
annonserna för hygienprodukter främst handlade om resultatet av använd-
ningen. Detta tror Pettersson kan knytas till varornas karaktär. Bilar är
typiska kapitalvaror där användningen av bilen torde vara det främsta skälet
till att köpa den. För hygienvaror är användningen troligen inte lika spän-
nande, och i reklamen lägger man istället fokus på resultatet (1974:139f).

1.6 Tidigare typologiseringar av reklamformat
Reklamannonsernas huvudstrukturer kallas för reklamformat. Det handlar
t.ex. om hur annonsernas komposition och layout sammanfogar människor
och produkter eller låter produkter tala för sig själva. Trots att min
undersökning gäller ett synkront reklammaterial från år 2000 finns det
anledning att förmoda att reklamformat knutna till olika skeden av 1900-
talet finns närvarande i annonserna. Samtidigt kan man anta att senmoderni-
tetens reklamformat skiljer sig från dem som dominerat under tidigare
skeden av 1900-talet. I det följande redogör jag för en kanadensisk studie av
reklamformat i tidskrifter (Leiss m.fl. 1990) samt två svenska studier där
reklamformat berörs (Nowak & Andrén 1981 och Ledin 2000). Syftet med
denna genomgång är således inte främst att ge en reklamhistorisk överblick
utan att ge en grund som de analyserade annonsernas format kan relateras
till då det är relevant. Reklamformaten ska förstås som typifieringar, som en
sorts idealtyper till vilka konkreta reklamtexter kan knytas, och förekommer
sällan eller aldrig helt renodlade.

Leiss m.fl. (1990) är en omfattande medie- och kommunikationsveten-
skaplig diakron studie av engelskspråkig reklam i kanadensiska tidskrifter.
Forskarna visar hur utvecklingen under 1900-talet gått från att annonserna
dominerats av skrift till att domineras av visuella element (1990:236–284).
De fann också fyra huvudstrukturer, eller huvudformat, i annonserna som,
visserligen mycket grovt, kan knytas till vissa tidsperioder. Med mycket
grovt menas att vissa format som var vanliga på t.ex. 1920-talet även
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förekommer på 1980-talet. Detta är en viktig poäng. Vissa äldre reklam-
format kan alltså fortsätta att förekomma, och i vissa fall vara dominerande,
i vissa typer av reklam.

Från ungefär 1910, då studien tar sin början, och ett antal år framåt
dominerar produktinformationsformatet i de analyserade annonserna. Detta
innebär i stort att produkten är i fokus och att dess fördelar presenteras på
olika sätt. Oftast är dessa annonser dominerade av skrift och de visuella
representationerna är få. Det finns inte många angivelser om vem den tänkte
användaren av produkten är eller i vilken kontext den annonserade
produkten ska användas. Enligt Leiss m.fl. beror skriftens dominans inte
minst på att endast enkla illustrationer var möjliga att reproducera i
annonserna vid denna tidpunkt.

Under 1920-talet blir den symboliska relationen mellan produkt och en
viss kontext framträdande i annonsernas struktur. Produkten förknippas
med abstrakta värden som t.ex. naturlighet (som kan förmedlas genom en
bakgrundsbild bestående av otämd natur) eller liknande. På så sätt skapas en
viss image för produkten. Återigen är tekniken en viktig faktor. Fotografier
blev mer tillgängliga vid framställningen av annonser vilket gjorde det
möjligt med en förskjutning från information om nyttan av produkten till
vad den betyder på ett mer generellt plan.

Under efterkrigstiden utvecklades denna imagerelation ytterligare.
Reklamannonserna tog fasta på att människor har, eller bör ha, en personlig
eller emotionell relation till produkter. I reklamen sammanfaller människa
och produkt, och produkterna blir en naturlig del av den mänskliga
existensen; en person med en bil som andra avundas är en avundsvärd
person. Det är också vanligt att produkter får mänskliga karaktärsdrag. I
dessa personliga annonser finns ibland också kända personer, som med den
auktoritet som deras person ger intygar att produkten är bra och att de själva
använder den (alltså har produkten celebritetens kvaliteter).

Från ungefär 1960-talet och framåt kommer livsstilsformatet in i
reklamannonserna. Enligt Leiss m.fl. är detta annonsformat en typ av syntes
av de tidigare. Produkten med dess symboliska relation till olika personer
och miljöer kopplas till olika typer av sociala aktiviteter i olika sociala
kontexter, och till olika konsumtionsstilar. Det finns här en relation till
stereotyper i reklam. I livsstilsformatet refererar individer genom sitt
utseende, uppträdande etc. ofta på ett tämligen oproblematiskt sätt till klass,
status, etnicitet och till andra grupptillhörigheter. Också kön och ålder kan
naturligtvis läggas till denna lista, även om Leiss m.fl. inte nämner dem.

Nowak & Andrén (1981) undersökte ett stort antal svenska populär-
pressannonser (ca 2300) från åren 1950–1975. Deras hypotes var att
materiella samhällsförändringar, realiserade som förändringar i individers
levnadsvillkor och strukturella drag i samhället som helhet, påverkar olika
kulturella förhållanden (eller kulturklimatet), vilka i sin tur påverkar
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reklamen.14 Den metod de använde var innehållsanalys, d.v.s. de identi-
fierade och kvantifierade lätt identifierbara drag som antal personer, deras
aktiviteter, kön, annonsens miljö, uttalanden om varans egenskaper och
tydliga retoriska drag i de olika annonserna. När det gäller reklamformat
kan nämnas att medelklassens expansion under undersökningsperioden
märks i annonserna genom att associationer mellan produkten och hög
status blir mer ovanliga och personerna i annonserna blir mer socialt och
materiellt obestämbara. I andra fall har förändringar i samhällstrukturen
enligt Nowak & Andrén inte lett till förändringar i kulturklimatet, och
reklamen har då inte heller förändrats.15 Detta gäller t.ex. den ändrade
åldersstrukturen i samhället och kvinnors förvärvsarbete.

Ledin (2000) har ett semiotiskt och diskursanalytiskt perspektiv i sin
diakrona undersökning av svenska familjetidningar under 1900-talet. En
betydande del av hans studie ägnas åt annonserna i veckotidningarna Allers
från 1899 och 1925 och Året Runt från 1955 och 1996. Genom att relatera
veckotidningarnas verbala och visuella element till den historiska kontexten
(t.ex. samhällets gradvisa kommersialisering under undersökningsperioden)
visar Ledin på ett samspel mellan samhällsförändring och veckotidnings-
format. Beträffande annonsgenren visar han hur annonserna och deras
format förändras under 1900-talet. I början av seklet tematiseras, i en
tämligen teknisk stil, främst sjukdomar eller själva produkten. Det är
fackmän som talar för att skapa trovärdighet för produkterna. Samhällets
gradvisa intimisering, d.v.s. upplösningen av gränsen mellan privatsfären
och den offentliga sfären, blir mer och mer märkbar under 1900-talet, vilket
ger ett mer personligt annonsformat. Detta kännetecknas bl.a. av fråga–
svar-strukturer i annonserna. Bilder, gärna ansiktsbilder, blir också vanli-
gare. Dessa blir också alltmer viktiga som betydelsebärande element. I
slutet av 1900-talet har vad som liknar ett livsstilsformat slagit igenom i
annonserna, där t.ex. ”vardagskvinnan som är vacker och framgångsrik”
kan vara ett tema (2000:159f). Resultaten från Ledins studie av svensk
1900-talsreklam överensstämmer i stort med den typologisering av
reklamformat som Leiss m.fl. (1990) genomfört.

1.7 Disposition
I avhandlingens kapitel 2 redogörs för materialinsamlingen och för urvalet
av de annonser som analyseras. Kapitel 3 behandlar analysmodellen. Detta
                                          
14 De resultat som är relaterade till representationer av män och kvinnor har behandlats
under 1.2.
15 Reklamens konstans i rationalitets- och informativitetshänseende har påvisats av
Andrén (1988). Ur ett argumentationsteoretiskt och retoriskt perspektiv undersökte han
svenska populärpressannonser från 1935 till 1984 och fann att de har låg rationalitet
under hela undersökningsperioden medan informativiteten tenderar att öka något, vilket
dock främst beror på prisjämförelser i annonserna.
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kapitel inleder jag med en generell beskrivning av analysmodellen och hur
denna är relaterad till modelläsaren för att sedan övergå till detaljerade
beskrivningar av modellens olika delar. Kapitel 4, 5 och 6 är analyskapitel
där annonser för barn (kapitel 4), tonåringar (kapitel 5) och vuxna (kapitel
6) analyseras. I dessa kapitel görs, med några få undantag, inga direkta
jämförelser mellan annonserna utan annonserna analyseras var för sig
utifrån samma analysmodell.

Jämförelserna sker i kapitel 7. Där sammanställs resultaten från samtliga
analyser och diskuteras i relation till målgrupper definierade utifrån kön och
ålder. I det avslutande kapitel 8 återvänder jag till de yttre teoretiska
ramarna för studien. Analysresultaten relateras till identitetsskapande i den
senmoderna konsumentkulturen och till genussystemet.



2 Material

Den analysmodell som tillämpas för att identifiera modelläsare i
reklamannonserna är kvalitativt inriktad och syftar till att tränga in på djupet
i reklamtexterna. Materialet måste därför utgöras av ett relativt begränsat
antal annonser. Dock måste antalet annonser vara så stort att det är möjligt
att ställa dem mot varandra utifrån kön och ålder på målgrupperna. I detta
kapitel beskriver jag hur ett basmaterial, bestående av 1170 svenska
reklamannonser hämtade ur 31 olika tidskrifter från november år 2000,
samlades in och kategoriserades.16 Därefter övergår jag till diskutera hur
denna kategorisering ledde fram till ett urval av 14 annonser för analys.

2.1 Tidskrifterna
Ett centralt begrepp för insamlingen av basmaterialet är målgruppsräckvidd.
Det är utifrån detta mått som jag kopplat en viss tidskrift och dess
reklamtexter till läsare av ett visst kön i en viss ålder. Enligt Barn-
mediaindex 2000 (2000), en skrift som ges ut av förlaget Egmont för att
bl.a. annonsörer ska veta i vilka barnmedier de bör annonsera, bygger
målgruppsräckvidden på kontaktsannolikhet. Kontaktsannolikheten är den
chans som föreligger för en individ att nås av ett genomsnittligt nummer av
en viss tidskrift. Målgruppsräckvidden relaterar till kontaktsannolikheterna
genom att utgöra summan av dessa (2000:4). Målgruppsräckvidden utläses
som procentandelen av det totala antalet läsare i en viss ålder som läser en
viss tidskrift (telefonkontakt med förlaget Egmont, som givit ut Barn-
mediaindex 2000).

Mitt antagande är att tidskrifter med hög målgruppsräckvidd bland
exempelvis flickor i yngre tonåren också har flickor i yngre tonåren som
målgrupp. Detta grundar sig på uppfattningen att de som producerar
tidskrifter känner till vilka som verkligen läser dem. Däremot kan de av
olika skäl hävda att de t.ex. har äldre läsare än de verkligen har, men detta
påverkar inte mitt materialurval. Ett annat antagande är att reklamtexterna i
en viss tidskrift har samma målgrupp som tidskriften i stort. Detta behöver
naturligtvis inte alltid vara fallet, men är det några som verkligen har
anledning att bry sig om tidskrifternas målgruppsräckvidd torde det vara
reklambyråerna, som har till uppgift att nå en viss grupp människor med ett
visst budskap.
                                          
16 Annonser från det förlag som ger ut den aktuella tidskriften är inte medräknade i
basmaterialet. Anledningen är att gränsen mellan vad som är reklam och redaktionellt
material i dessa fall är särskilt otydlig.
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Utifrån diskussionerna i kapitel 1 om att texter är orienterade mot en
läsare borde det alltså finnas en relation mellan reklamtexternas modelläsare
och deras målgrupp. Jag vill poängtera att detta inte alls innebär att
modelläsaren i en text med flickor i yngre tonåren som målgrupp är en
flicka i yngre tonåren. Det kan finnas skäl till att det i sådana reklamtexter
t.ex. konstrueras en äldre och mer mogen modelläsare.

I det följande listas de fem tidskrifter som har högst målgruppsräckvidd i
respektive målgrupp (och som innehåller reklam). P står här och i resten av
kapitlet för pojkar upp t.o.m. 14 år och F för flickor upp t.o.m. samma ålder.
M och K står för män och kvinnor fr.o.m. 15 år. Målgruppsräckvidden
anges inom parentes efter tidskriftens namn och den tidskrift som har störst
målgruppsräckvidd inom en målgrupp kommer först, därefter den som har
näst störst o.s.v. Uppgifterna för läsare från 15 till 29 år är hämtade från
Sifo:s medievaneundersökning Orvesto konsument 1999. För åldrarna
under 15 år fick jag målgruppsräckvidderna från barnmedieundersökningen
Orvesto Junior 1999, publicerad som Barnmediaindex 2000 (2000).
Åldersindelningen för de olika målgrupperna (7–9 år, 10–12 år o.s.v.) är
den indelning som finns i Orvesto konsument respektive Orvesto Junior.

P 7–9 år: Kalle Anka & C:o (39,1), Tom & Jerry (18,8), Spider-Man (10,1), Musse Pigg
& C:o (9,7), Gustaf (7,2).

F 7–9 år: Kalle Anka & C:o (30,1), Tom & Jerry (15,7), Min Häst (15,4), Wendy (9,2),
Musse Pigg & C:o (8,9).

P 10–12 år: Kalle Anka & C:o (45,6), Tom & Jerry (11,8), Pro Hockey (11,5), Bert (11),
Pc Gamer (11).

F 10–12 år: Frida (35,9), Kalle Anka & C:o (28), Okej (27,1), Min Häst (17,3), Wendy
(17).

P 13–14 år: Kalle Anka & C:o (35,1), Pc Gamer (19), Illustrerad Vetenskap (12,8),
Super Play (12,2), Pc Hemma (11,7).

F 13–14 år: Frida (54,5), Vecko-Revyn (33,6), Okej (29,3), Kalle Anka & C:o (22,8),
Story Frida (21,5).

M 15–17 år: Illustrerad Vetenskap (18,4), Pc Gamer (14,6), Slitz (14,4), Bilsport (11,7),
Pc För Alla (11,5).

K 15–17 år: Vecko-Revyn (46), Frida (29,9), Chili (21,7), Solo (15,9), Story Frida
(14,6).

M 18–19 år: Slitz (22,6), Illustrerad Vetenskap (20,7), Chili (18,7), Bilsport (13,5), Café
(13,3).

K 18–19 år: Vecko-Revyn (36,4), Chili (30,4), Ica-Kuriren (16,4), Amelia (15,3), Elle
(14).

M 20–24 år: Slitz (23,7), Illustrerad Vetenskap (18,1), Café (16,8), Bilsport (13,9),
Teknikens Värld (12,3).

K 20–24 år: Vecko-Revyn (23,7), Amelia (20,1), Vår Bostad (16,2), Studentliv (15,9),
Elle (15,1).

M 25–29 år: Vi i Villa (19,5), Vår Bostad (17,5), Illustrerad Vetenskap (15,1), Slitz
(13,7), Café (12,4).

K 25–29 år: Vi i Villa (26,5), Vår Bostad (25), Amelia (21,4), Ica-Kuriren (14,8), Vi
Föräldrar (14).
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Många tidskrifter som listas inom en åldersgrupp läses också av andra
läsare i andra målgrupper (t.ex. läser även män, och inte bara kvinnor, 25–
29 år Ica-Kuriren), men inom dessa tillhör inte tidskrifterna de fem med
störst målgruppsräckvidd, och dessa målgrupper behandlas i denna studie
inte som primära utifrån kön och ålder. När jag i fortsättningen skriver att
en viss tidskrift eller annons har kvinnor eller män i en viss ålder som
målgrupp menar jag att den har kvinnor eller män i denna ålder som primär
målgrupp utifrån dessa variabler. Naturligtvis kan vissa tidskrifter både ha
pojkar/män och flickor/kvinnor i olika åldersgrupper som primära mål-
grupper (t.ex. Kalle Anka & C:o, Chili och Vi i Villa).

Att den övre gränsen i min studie går vid 29 år gör vidare att vissa
tidskrifter kan ha äldre målgrupper än vad som framgår av uppställningen
ovan. Särskilt gäller det tidskrifter i åldersgruppen 25–29 år, t.ex. Vi i Villa,
Vår Bostad, Vi Föräldrar, Illustrerad Vetenskap och Amelia, som troligen
också har läsare över 29 år. (Detsamma kan gälla för t.ex. Kalle Anka &
C:o och Okej, men det är mindre troligt.) Det jag kan uttala mig om är att de
tidskrifter som tas upp ovan är de mest lästa i de åldersgrupper jag
intresserar mig för, och mitt antagande är att de då också har dessa
åldersgrupper som målgrupp. Jag kan emellertid inte utesluta att de också
läses av personer i äldre åldersgrupper.

Vissa tidskrifter, som tillhör de populäraste inom en del målgrupper,
finns inte listade i uppställningen eftersom de inte innehåller någon reklam
(t.ex. Bamse). Det bör vidare observeras att vissa av tidskrifterna skickas
hem till samtliga som t.ex. äger en villa (Vi i Villa) eller till medlemmarna i
Hyresgästföreningen (Vår Bostad). Chili delas ut gratis och Studentliv
skickas ut till personer med studiemedel från CSN. Denna skillnad mellan
de olika tidskrifterna har inga direkta implikationer för mitt materialurval
eftersom målgruppsräckvidden anger vilka som nås av tidskriften och inte
vilka som köper den. Det är det förra som jag ansett vara det viktiga.

Majoriteten av de listade tidskrifterna införskaffades i ett antal Pressbyrå-
butiker i Stockholm under november 2000, men vissa fick beställas direkt
från förlagen. Samtliga nummer av tidskrifterna är dock de som fanns på
marknaden vid den aktuella tidpunkten år 2000, och materialet kan således
ses som ett synkront tvärsnitt av de mest lästa tidskrifterna i de aktuella
målgrupperna. Basmaterialet har på så sätt insamlats utifrån relativt
objektiva kriterier; annonserna har hämtats ur de fem tidskrifter som har
högst målgruppsräckvidd inom de i utgångsläget 14 (7 manliga och 7
kvinnliga) primära målgrupperna.

2.2 Kategorisering av annonser
Av de sammanlagt 1170 annonserna i de 31 olika tidskrifterna, valdes alltså
14 ut för analys. Detta urval tog avstamp i typ av produkt eller tjänst som
det är vanligast att man gör reklam för i tidskrifter med olika målgrupper.



42

Samtliga 1170 annonser kategoriserades därför utifrån produkt eller tjänst.
Skälet till denna urvalsgrund är att det är viktigt i sig att det finns många
annonser för hygien- och hälsoprodukter i t.ex. Elle och Vecko-Revyn; de
kvinnor som läser dessa förutsätts intressera sig för just dessa produkter,
vilket t.ex. inte gäller för yngre tonårspojkar. Jag valde alltså ut annonser
för produkter och tjänster som målgruppen i störst omfattning förutsätts
vara intresserad av (vare sig de är det eller ej).

Produkt- och tjänstekategorierna som beskrivs nedan skapades efter en
grundlig genomgång av hela basmaterialet. Denna genomgång gav vid
handen vilka benämningar på produkt- och tjänstekategorierna som kunde
vara relevanta (d.v.s. genom att jag såg vilka typer av annonser som var
vanligast i basmaterialet som helhet). Kategorierna är följande:

Elektronik: annonser för elektronisk utrustning, eller för tillbehör till denna, som inte
primärt används för hushållsarbete. Även annonser för telefoner (inklusive telefon-
abonnemangsannonser), datorer, fotoutrustning och armbandsur inkluderas i denna
kategori.17

Finans: annonser för produkter eller tjänster som har att göra med finansiella transak-
tioner, försäkringar eller liknande.

Fordon: annonser för alla typer av fordon samt för utrustning eller andra produkter eller
tjänster som har att göra med fordonen.

Hushåll och heminredning: annonser för produkter, även elektroniska sådana, och
tjänster för skötsel av hushållet samt annonser för heminrednings- eller hemför-
bättringsprodukter och heminredningstjänster.

Hygien, hälsa, utseende och doft: annonser för produkter, även elektroniska sådana, eller
tjänster som syftar till att förbättra eller underhålla människors hygien, hälsa, ut-
seende och doft.

Kläder: annonser för alla typer av klädesplagg inklusive skor och smycken.18

Leksaker: annonser för produkter som främst syftar till att förnöja (främst barn) och som
inte passar in i någon av de övriga kategorierna (t.ex. medier, se nedan).

Livsmedel: annonser för produkter som ska förtäras eller för tjänster som erbjuds i
samband med förtäring. Hälsoprodukter och läkemedel tillhör dock hygien, hälsa,
utseende och doft.

Medier: annonser för dataspel, cd-romskivor, webbsidor, telefonlinjer, TV- och
radiokanaler, cd-skivor, filmer, böcker, tidningar och tidskrifter.

Resor: annonser för resor eller för produkter eller tjänster som är nära förknippade med
resor.

Övrigt: annonser för produkter eller tjänster som inte passar in i någon av de övriga
kategorierna samt annonser där det, på ett sätt som gör det svårt att räkna annonsen
till någon av de andra kategorierna, annonseras för två eller flera produkter eller
tjänster samtidigt.

                                          
17 Telefoner, datorer och armbandsur kan kanske sägas ha en hushållsfunktion (t.ex. kan
man göra hushållsbudgeten på datorn eller ställa armbandsur för att kontrollera den tid
söndagssteken ska vara i ugnen o.s.v.) men den primära funktionen för dessa produkter
har inte bedömts vara hushållsarbete. Alla armbandsur och kameror är inte heller
elektroniska, men majoriteten av dem torde vara det.
18 I vissa avseenden är även armbandsur smycken, men de räknas alltså till elektronik.
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Annonserna i de olika tidskrifterna sorterades i dessa produkt- och
tjänstekategorier (i bilaga 1 finns samtliga tidskrifter listade tillsammans
med den typ av produkt eller tjänst som deras annonser gäller).19 Därefter
fördelades de på de 14 målgrupperna (pojkar 7–9 år, flickor 7–9 år o.s.v.).

Eftersom varje enskild målgrupp endast innehåller fem tidskrifter blev
resultatet att en enda tidskrift kunde få stor betydelse för vilken produkt-
eller tjänstekategori som blev den största. För målgruppen flickor 7–9 år
blev t.ex. kategorin övrigt den största eftersom tidningen Wendy innehåller
fem små svartvita annonser för ridläger. Då det endast finns sammanlagt 24
annonser i målgruppens tidskrifter, och dessa fördelar sig på fem produkt-
och tjänstekategorier, får alltså dessa småannonser mycket stor betydelse.
På liknande sätt har t.ex. Ica-Kuriren 41 annonser för olika typer av resor,
vilket gör att resor blir den tredje största produkt- eller tjänstekategorin i
målgruppen kvinnor 18–19, trots att de fyra andra tidskrifterna i denna
målgrupp nästan inte alls innehåller reseannonser.

För att minska dessa problem slog jag ihop åldersgrupperna till större så-
dana: pojkar 7–12 år, flickor 7–12 år, pojkar/män 13–19 år, flickor/kvinnor
13–19 år, män 20–29 år samt kvinnor 20–29 år. I tabell 1 listas samtliga
tidskrifter som läses av pojkar 7–12 år samt annonsernas produkt- och
tjänstekategorier. Det bör observeras att tidskrifterna i tabell 1–tabell 6 inte
listas efter målgruppsräckvidd utan i bokstavsordning. I tabell 1–tabell 6
(samt i figur 2–figur 4 och bilaga 1) gäller följande förkortningar: El =
elektronik, Fi = finans, Fo = fordon, Hu = hushåll och heminredning, Hy =
hygien, hälsa, utseende och doft, Kl = kläder, Le = leksaker, Li = livsmedel,
Me = medier, Re = resor och Öv = övrigt.

Tabell 1. Typ av produkt eller tjänst i annonser i tidskrifter för pojkar 7–12 år

Antal annonser fördelade på produkt- eller tjänstekategorierTidskrift
El Fi Fo Hu Hy Kl Le Li Me Re Öv Totalt

Bert 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Gustaf 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kalle Anka & C:o 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 8
Musse Pigg & C:o 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Pc Gamer 6 0 0 0 1 0 0 0 21 0 1 29
Pro Hockey 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 9
Spider-Man 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Tom & Jerry 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Totalt 6 0 0 0 1 2 2 6 30 2 7 56

                                          
19 Vid kategoriseringen gällde att flera annonser från ett och samma företag som
återfinns på varandra följande uppslag räknades som endast en annons. Om t.ex. en
tillverkare av armbandsur gör reklam för ett sådant i flera på varandra följande sidor i en
tidskrift, och bara färgen på armbandsuret varieras, räknades detta som en enda annons.
Om flera helt identiska annonser förekom på olika platser i en tidskrift räknades dock
dessa som separata annonser.
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Tabell 1 visar att annonser för medieprodukter eller medietjänster ohotade
dominerar i tidskrifterna med målgruppen pojkar 7–12 år. Hela 30 annon-
ser, ca 54 % av de sammanlagt 56 annonserna med pojkar 7–12 år som
målgrupp, hamnar i mediekategorin.

I tabell 2 finns de annonser som läses av flickor 7–12 år kategoriserade.
Huvudresultatet när det gäller annonskategorier är ungefär detsamma som
för pojkarna i samma ålder.

Tabell 2. Typ av produkt eller tjänst i annonser i tidskrifter för flickor 7–12 år

Antal annonser fördelade på produkt- eller tjänstekategorierTidskrift
El Fi Fo Hu Hy Kl Le Li Me Re Öv Totalt

Frida 0 0 0 1 4 0 0 0 6 0 0 11
Kalle Anka & C:o 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 8
Min häst 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4
Musse Pigg & C:o 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Okej 2 0 0 0 0 1 0 0 8 0 1 12
Tom & Jerry 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Wendy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7
Totalt 2 0 0 1 4 2 2 4 22 0 10 47

Av tabell 2 framgår att 22 annonser (ca 47 % av de sammanlagt 47
annonserna i målgruppen) tillhör produkt- och tjänstekategorin medier. I
tabell 1 och tabell 2 kan det också noteras att tre tidskrifter, Kalle Anka &
C:o, Tom & Jerry och Musse Pigg & C:o läses av både pojkar och flickor i
åldern 7–12 år.

Tabell 3. Typ av produkt eller tjänst i annonser i tidskrifter för pojkar/män 13–
19 år

Antal annonser fördelade på produkt- eller tjänstekategorierTidskrift
El Fi Fo Hu Hy Kl Le Li Me Re Öv Totalt

Bilsport 1 0 30 0 0 2 0 0 1 0 1 35
Café 23 2 5 1 13 33 0 9 5 1 5 97
Chili 3 0 0 0 9 2 0 5 5 0 3 27
Illustrerad Vet. 6 2 2 1 1 0 0 3 2 0 1 18
Kalle Anka & C:o 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 8
Pc För Alla 20 1 0 0 0 0 0 0 21 0 3 45
Pc Gamer 6 0 0 0 1 0 0 0 21 0 1 29
Pc Hemma 23 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1 51
Slitz 11 0 3 0 11 19 0 5 15 2 5 71
Super Play 2 0 0 0 1 0 0 0 15 0 1 19
Totalt 95 5 40 2 36 56 2 24 116 3 21 400

I tabell 3 återfinns de tidskrifter som läses av pojkar/män 13–19 år gamla. I
denna ålder börjar pojkarna läsa data- och dataspelstidskrifter, och dessa
innehåller många medie- och elektronikannonser. Enligt tabell 3 är medie-
annonserna med 116 (29 % av totalt 400 annonser) vanligast även i denna
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målgrupp, men de är nu tätare följda av de 95 elektronikannonserna (ca 24
% av de totalt 400 annonserna i målgruppen).

Av tabell 4 framgår att man till flickorna/kvinnorna i samma ålder börjar
göra reklam för andra produkter och tjänster än vad som var fallet för
flickor i åldern 7–12 år. För de kvinnliga tonåringarna är det annonser om
hygien, hälsa, utseende och doft samt klädesannonser som är de vanligaste
kategorierna.

Tabell 4. Typ av produkt eller tjänst i annonser i tidskrifter för flickor/kvinnor
13–19 år

Antal annonser fördelade på produkt- eller tjänstekategorierTidskrift
El Fi Fo Hu Hy Kl Le Li Me Re Öv Totalt

Amelia 3 2 3 7 19 3 0 14 2 3 2 58
Chili 3 0 0 0 9 2 0 5 5 0 3 27
Elle 18 1 2 15 45 50 1 12 0 1 3 148
Frida 0 0 0 1 4 0 0 0 6 0 0 11
Ica-Kuriren 0 0 2 16 21 8 0 7 3 41 16 114
Kalle Anka & C:o 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 8
Okej 2 0 0 0 0 1 0 0 8 0 1 12
Solo 6 0 0 1 16 7 0 1 2 0 1 34
Story Frida 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Vecko-Revyn 1 1 0 0 17 4 0 6 9 0 2 40
Totalt 34 4 7 40 131 75 3 47 40 45 28 454

Hygien-, hälsa-, utseende- och doftannonserna utgörs enligt tabell 4 av 131
annonser (ca 29 % av de totalt 454 annonserna i målgruppen) och klädes-
annonserna av 75 (ca 17 % av totalt 454 annonser). Medieannonserna är
sammanlagt 40 (d.v.s. endast ca 9 % av det totala antalet annonser). I
tonåren sker alltså en tydlig förändring gällande den typ av annonser som
flickorna möter i tidskrifterna.

Tabell 5. Typ av produkt eller tjänst i annonser i tidskrifter för män 20–29 år

Antal annonser fördelade på produkt- eller tjänstekategorierTidskrift
El Fi Fo Hu Hy Kl Le Li Me Re Öv Totalt

Bilsport 1 0 30 0 0 2 0 0 1 0 1 35
Café 23 2 5 1 13 33 0 9 5 1 5 97
Illustrerad Vet. 6 2 2 1 1 0 0 3 2 0 1 18
Slitz 11 0 3 0 11 19 0 5 15 2 5 71
Teknikens Värld 2 1 20 0 2 0 0 0 2 0 0 27
Vi i Villa 0 2 0 85 0 0 0 0 4 0 8 99
Vår Bostad 3 3 2 12 8 0 0 2 24 0 19 73
Totalt 46 10 62 99 35 54 0 19 53 3 39 420

I tabell 5 finns annonskategorierna i tidskrifterna med män i åldern 20–29 år
som målgrupp. Här är det tydligt att det är annonserna i Vi i Villa och Vår
Bostad som gör att hushålls- och heminredningsannonserna är de klart
vanligaste med sammanlagt 99 annonser (ca 24 % av totalt 420 annonser i



46

målgruppen). Näst vanligast i målgruppen män 20–29 år är fordons-
annonserna med 62 annonser (ca 15 % av totalt 420 annonser). Det kan i
tabell 5 noteras att medieannonserna med 53 stycken fallit ned till att vara
den fjärde vanligaste kategorin i denna åldersgrupp (klädesannonserna är
tredje vanligast med 54).

I tabell 6 listas slutligen produkt- och tjänstekategorierna i tidskrifterna
som läses av kvinnorna i 20–29-årsåldern. Även för kvinnorna i denna
åldersgrupp är hushåll och heminredning den största produkt- och tjänste-
kategorin.

Tabell 6. Typ av produkt eller tjänst i annonser i tidskrifter för kvinnor 20–29 år

Antal annonser fördelade på produkt- eller tjänstekategorierTidskrift
El Fi Fo Hu Hy Kl Le Li Me Re Öv Totalt

Amelia 3 2 3 7 19 3 0 14 2 3 2 58
Elle 18 1 2 15 45 50 1 12 0 1 3 148
Ica-Kuriren 0 0 2 16 21 8 0 7 3 41 16 114
Studentliv 1 5 0 0 3 1 0 3 19 5 24 61
Vecko-Revyn 1 1 0 0 17 4 0 6 9 0 2 40
Vi Föräldrar 1 4 4 13 13 5 6 4 0 0 11 61
Vi i Villa 0 2 0 85 0 0 0 0 4 0 8 99
Vår Bostad 3 3 2 12 8 0 0 2 24 0 19 73
Totalt 27 18 13 148 126 71 7 48 61 50 85 654

Enligt tabell 6 är hushålls- och heminredningsannonserna 148 till antalet (ca
23 % av totalt 654 annonser i målgruppen). Denna kategori följs av hygien,
hälsa, utseende och doft med 126 annonser (ca 19 % av totalt 654).

Sammanslagningen av de ursprungliga åldersgrupperna gör naturligtvis
att en viss precision försvinner. Det är, särskilt för flickor, en viss skillnad
mellan vad sjuåringar och tolvåringar läser. Likaså läser 19-åriga män andra
tidskrifter än 13-åriga pojkar. För att undvika att ett relativt litet antal
annonser från en kategori kan bli den största annonskategorin i en målgrupp
är det ändå motiverat att slå ihop de mindre målgrupperna till större.

De efter sammanslagningen mer betonade gränserna mellan 12 och 13 år
och 19 och 20 år faller också väl ut på andra sätt. Den mellan 12 och 13 år
kan motiveras med att det i vår kultur finns ett symboliskt värde att bli
tonåring, vilket nu blir mer markerat i materialurvalet genom att tonåren blir
en enda ålderskategori. Till stor del är också läsvanorna annorlunda i de två
ursprungliga målgrupperna 10–12 år och 13–14 år. Pojkarna läser, med
undantag för Kalle Anka & C:o, inte längre serietidningar och flickorna
läser i ännu högre grad än tidigare s.k. tonårstidningar av typen Frida.
Gränsen mellan 19 och 20 år motiveras i sin tur av att tonåren tar slut.
Många slutar gymnasiet vid denna tidpunkt och vad man skulle kunna kalla
en mer vuxen tillvaro tar vid för de flesta, kanske med arbete eller högre
studier.

Framförallt ledde indelningen i större målgrupper till att ett tydligare
helhetsmönster beträffande produkt- och tjänstekategorier kunde skönjas.
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Dessa mönster ligger till grund för urvalet av annonser för analys.
Grundmönstret för materialurvalet i målgrupperna 7–12 år visualiseras i
figur 2.

Figur 2. Grundmönster för materialurval i målgrupperna 7–12 år

I målgrupperna 7–12 år är, enligt tabell 1 och tabell 2, annonser för
medieprodukter klart vanligast både i pojk- och flickmålgruppen. Eftersom
medieannonserna är så dominerande är det rimligt att välja ut sådana
annonser för analys. I figur 2 representeras det faktum att produkt- och
tjänstekategorin medier är vanligast för både pojkar och flickor av ovalen
som innehåller både kategorin Me (medier) samt P (pojkar) och F (flickor).
Rektanglarna representerar annonser som ska analyseras. De heldragna
linjerna mellan ovalen och rektanglarna betyder att jag, utifrån att
medieprodukter är vanligast både i pojk- och flickmålgruppen, valt ut en
medieannons från en tidskrift som har flickor som primär målgrupp (F: Me i
figur 2), en medieannons från en tidskrift som har både pojkar och flickor
som primär målgrupp (P & F: Me) och en annons från en tidskrift med
pojkar som primär målgrupp (P: Me). Exakt vilka annonser som valts ut för
analys återkommer jag till.

I figur 3 presenteras grundmönstret för materialurvalet i målgrupperna
13–19 år. Detta mönster ser annorlunda ut. De produkt- eller tjänste-
kategorier som är vanligast i tidskrifter med flickor/kvinnor (F/K) som
målgrupper (hygien, hälsa, utseende och doft samt kläder) är här inte längre
vanligast i de tidskrifter som pojkar/män (P/M) läser.

Figur 3. Grundmönster för materialurval i målgrupperna 13–19 år

P & F: Me

Me: P & F

P: MeF: Me

Hy & Kl: F/K Me & El: P/M

P/M: ElP/M: MeF/K: KlF/K: Hy
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Ur tidskrifter med kvinnlig målgrupp valdes, enligt figur 3, en annons från
kategorin hygien, hälsa, utseende och doft (Hy) samt en från kategorin
kläder (Kl) ut för analys. För pojkar/män valdes en annons ur kategorin
medier (Me) samt en elektronikannons (El). Anledningen till att jag i dessa
målgrupper väljer att ta med annonser även från de näst vanligaste produkt-
och tjänstekategorierna är att den vanligaste och näst vanligaste på ett
tydligare sätt än i målgrupperna 7–12 år utmärker sig som frekventa i
förhållande till övriga produkt- och tjänstekategorier (jfr tabell 1–tabell 4).

Slutligen återfinns grundmönstret för materialurvalet i målgrupperna 20–
29 år i figur 4. Detta grundmönster är något mer komplicerat.

Figur 4. Grundmönster för materialurval i målgrupperna 20–29 år

I analogi med hur jag gick till väga i målgrupperna 7–12 år, där samma
produkt- och tjänstekategori var vanligast för både pojkar och flickor, väljer
jag att ta med en hushålls- och heminredningsannons (Hu) från en tidskrift
med kvinnor (K) som primär målgrupp, en hushålls- och heminrednings-
annons från en tidskrift med både män och kvinnor (M & K) samt en sådan
annons från en tidskrift med män (M) som primär målgrupp. Av samma
skäl som för målgrupperna 13–19 år tar jag också med en annons från den
produkt- eller tjänstekategori som är näst vanligast i kvinnornas respektive
männens tidskrifter. Det rör sig om en hygienannons (Hy) för kvinnor och
en fordonsannons (Fo) för män.

2.3 Specificering av annonser för analys
Vid det sista urvalet valdes de annonser som representeras av rektanglarna i
figur 2, figur 3 och figur 4 ut. Dessa är få till antalet, och de har inte valts ut
för att jag efter analysen ska kunna säga någonting generellt om alla
annonser i Sverige eller om alla annonser i de utvalda tidskrifterna. Istället
är jag ute efter det principiella, d.v.s. efter hur en konsumentkultur och ett
genussystem finns närvarande och präglar de texter som människor möter
och använder. De annonser som valts ut skulle därför i princip ha kunnat

Fo: MHu: M & KHy: K

M: Fo

M: HuM & K: HuK: Hu

K: Hy
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vara vilka som helst (även om jag begränsat urvalet till de vanligaste
produkt- och tjänstekategorierna i respektive målgrupp), men jag har valt
annonser som inte bara innehåller ett företags- eller produktnamn och ett
telefonnummer. De 14 annonser som valts ut för analys har det gemensamt
att de är så pass elaborerade att det kan antas vara fruktbart att relatera dem
till de mer principiella yttre teoretiska ramarna.

Annonserna för respektive målgrupp är följande (först listas målgruppen,
sedan annonsen och inom parentes tidskriften eller tidskrifterna som
annonserna hämtats från):

P & F 7–12 år: Legoland dataspel (Kalle Anka & C:o).
P 7–12 år: Toy Story 2-film (Spider-Man).
F 7–12 år: Den lilla sjöjungfrun II-film (Min häst).
P/M 13–19 år: Delta Force dataspel (Pc Gamer).
P/M 13–19 år: Hp:s elektronikprodukter (Illustrerad Vetenskap och Pc Hemma).
F/K 13–19 år: Libresse hygienprodukter X 3 (Chili, Solo, Vecko-Revyn).
F/K 13–19 år: Sloggi underkläder (Elle och Vecko-Revyn).
M & K 20–29 år: Vitvarubranschens hushållsmaskiner (Vi i Villa).
K 20–29 år: Vitvarubranschen hushållsmaskiner (Vi Föräldrar).
M 20–29 år: Jensen sängar (Café).
M 20–29 år: Opel Astra Coupé (bil) (Café och Slitz).
K 20–29 år: ACO hudkräm (Amelia).

I bilaga 2 specificeras det nummer av respektive tidskrift som annonserna är
hämtade från. I målgrupperna 7–12 år finns det tre tidskrifter som har både
pojkar och flickor som primära målgrupper: Kalle Anka & C:o, Tom &
Jerry samt Musse Pigg & C:o. Av dessa är Kalle Anka & C:o, som
innehåller fyra medieannonser, den klart dominerande när det gäller
målgruppsräckvidd för både pojkar och flickor. Jag har alltså valt ut en
annons för ett dataspel från Lego för analys. Denna annons återfinns i figur
7 i bilaga 3. Jag har vidare valt ut en annons med flickor, men inte pojkar,
som primär målgrupp. Annonsen gäller Disney-filmen “Den lilla sjö-
jungfrun II. Havets hemlighet” (figur 9 i bilaga 3) och finns i Min häst.
Dessutom har jag valt ut en annons för en annan Disney-film, ”Toy Story
2”, se figur 8 i bilaga 3. Denna finns i Spider-Man som är en tidskrift med
pojkar som målgrupp.

Den populäraste av dataspels- och datatidningarna med målgruppen
pojkar/män 13–19 år är Pc Gamer. Ur denna har jag valt ut en medieannons
för dataspelet Delta Force som återfinns i figur 10 i bilaga 3. Enligt
grundmönstret i figur 3 ska jag för denna målgrupp också välja ut en
elektronikannons. Valet har fallit på en annons i den populärvetenskapliga
Illustrerad Vetenskap. Redan när pojkarna är mellan 13 och 14 år är denna
tidskrift den tredje mest lästa för att sedan öka i popularitet. Annonsen jag
valt är från hårdvarutillverkaren Hp (se figur 11 i bilaga 3). Denna annons
finns också publicerad i Pc Hemma. I tidskrifterna som flickor/kvinnor i
tonåren läser har jag, återigen efter mönstret i figur 3, valt annonser från
kategorin hygien, hälsa, utseende och doft samt en klädesannons. Ur den
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första kategorin har jag valt ut tre annonser från Libresse. Anledningen till
att jag valt ut tre annonser är att de ingår i samma annonskampanj, och
eftersom alla tre annonserna finns i basmaterialet analyserar jag samtliga.
En av Libresse-annonserna hämtas från Vecko-Revyn (se figur 12 i bilaga
3), en från Solo (figur 14 i bilaga 3) samt en från Chili (som visserligen
också läses av män i åldern 18–19 år). Annonsen från Chili finns i figur 13 i
bilaga 3. Klädesannonsen är en underklädesannons från Sloggi som är
hämtad från Vecko-Revyn och Elle. Den återfinns i figur 15 i bilaga 3.

Slutligen, för målgrupperna 20–29 år, har jag enligt mönstret i figur 4
valt ut en hushålls- och heminredningsannons med både män och kvinnor
som målgrupp. Det rör sig om en annons från vitvarubranschen (se figur 16
i bilaga 3) och den finns publicerad i Vi i Villa, alltså i den tidskrift som har
högst målgruppsräckvidd i de båda målgrupperna män och kvinnor 25–29
år. Från Vi Föräldrar hämtas en annan version av vitvarubranschens annons,
i detta fallet med kvinnor, men inte män, som primär målgrupp. Denna
annons finns i figur 17 i bilaga 3. En hushålls- och heminredningsannons
med enbart män som målgrupp har också valts ut. I basmaterialet finns
relativt få sådana annonser. Jag har valt att analysera en annons för Jensen
sängar och madrasser som finns publicerad i Café (se figur 18 i bilaga 3).
För män 20–29 år har dessutom en fordonsannons för Opel Astra Coupé
(från Slitz och Café) valts ut för analys, och för kvinnor 20–29 år en annons
för hudkrämer från ACO, d.v.s. en annons ur kategorin hygien, hälsa,
utseende och doft. Opel-annonsen återfinns i figur 19 i bilaga 3 och ACO-
annonsen i figur 20 i samma bilaga.

2.4 Svensk tidskrifts- och reklamläsning
Syftet med min urvalsprocess har varit att nå fram till ett urval bestående av
ett begränsat antal annonser för analys. Den kategorisering av tidskrifter och
annonser som legat till grund för mitt materialurval ledde emellertid också
till en översikt över vilka tidskrifter svenskar i olika åldrar och av olika kön
läser samt vilka tjänster och produkter det görs reklam för. Det kan som en
avslutning på materialkapitlet vara relevant att ytterligare kommentera
denna översikt.

Pojkar och flickor i åldern 7–9 år läser ungefär samma tidskrifter. Det är
serietidningar som Kalle Anka & C:o, Tom & Jerry och Musse Pigg & C:o.
Skillnaden är att medan pojkarna läser actionserietidningen Spider-Man och
den mer humoristiska Gustaf läser de yngsta flickorna hästserietidningarna
Min Häst och Wendy. Redan i 10–12-årsåldern har dock flickorna börjat
läsa mer typiska tonårsflicktidskrifter som Frida och Okej, som inte är
serietidningar. (Undantaget är Kalle Anka & C:o som de fortfarande läser.)
Bland pojkarna är fortfarande serietidningarna de klart mest lästa, men
specialtidskrifterna Pro Hockey, om ishockey, och Pc Gamer, om dataspel,
slår sig här in bland de fem populäraste. Detta manliga intresse för
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specialtidskrifter skiljer manligt från kvinnligt tidskriftsläsande ända upp i
20-årsåldern.

Däremot möter tidskriftsläsarna i åldern 7–12 år reklam för ungefär
samma produkter och tjänster, nämligen medieprodukter som dataspel,
webbsidor, böcker och cd-skivor. Inom denna produkt- och tjänstekategori
finns dock vissa skillnader. Exempelvis domineras Frida och Okej av
annonser för cd-skivor, medan dataspelsannonser och annonser för
webbsidor främst finns i Pc Gamer, men också i Kalle Anka & C:o.

I tonårsgruppen sker sedan en i det närmaste total uppdelning mellan
könen, både vad gäller tidskrifter och annonser. I tonårsgruppen är, bland de
yngre tonåringarna, Kalle Anka & C:o och, bland de äldre, Chili de enda
tidskrifter som läses av båda könen. Bland de 13–14-åriga pojkarna är
fortfarande Kalle Anka & C:o mest läst, men specialtidskrifterna om datorer
och dataspel gör här på allvar sin entré. Detta gäller även den populär-
vetenskapliga Illustrerad Vetenskap. I de äldre manliga tonårsgrupperna
fortsätter Illustrerad Vetenskap att läsas av många, liksom ett antal
specialtidskrifter. I de sena tonåren dyker dock Slitz och Café upp. Dessa
tidskrifter är inte specialtidskrifter utan har mer karaktären av livsstils-
magasin. Pojkarna/männen i 13–19-årsåldern möter fortfarande till stor del
medieannonser, men också elektronikannonser, ofta gällande datorer, ljud-
och bildanläggningar samt armbandsur.

Tonårsflickorna läser också Kalle Anka & C:o i 13–14-årsåldern, men
målgruppsräckvidden är betydligt mindre än bland pojkarna i samma ålder.
I övrigt läser både de yngre och äldre kvinnliga tonåringarna mer allmänt
hållna tidskrifter (alltså inte specialtidskrifter) som innehåller allt från
skönhetstips till kärleksnoveller och resereportage. Exempel på sådana
tidskrifter är den dominerande Vecko-Revyn samt Frida och Solo. Bland de
äldsta tonåringarna, 18–19 år, tränger sig visserligen Ica-Kuriren in, och
denna tidskrift har till viss del ett annat innehåll. Också den reklam som
tonårsflickorna möter är annorlunda än den i tidskrifterna med manliga
läsare. Det rör sig främst om hygien-, hälso-, utseende- och doftannonser
samt klädesannonser.

I de vuxna målgrupperna, 20–29 år, försvinner det manliga intresset för
specialtidskrifter till viss del. Bilsport och Teknikens Värld (som handlar
om bilar) finns med i 20–24-årsgruppen, men det är Slitz, Illustrerad
Vetenskap och Café som dominerar. Bland de manliga 25–29-åringarna
dominerar dock Vi i Villa och Vår Bostad, vilket gör att kategorin hushålls-
och heminredningsannonser blir den vanligaste. Näst vanligast bland
männen i 20–29-årsåldern är fordonsannonser.

För kvinnorna gäller t.ex. att Vecko-Revyn fortfarande är den mest lästa
tidskriften bland 20–24-åringarna och att Amelia, ett annat livsstilsmagasin,
läses av fler än tidigare. Bland 25–29-åringarna är, liksom hos männen, Vi i
Villa och Vår Bostad de mest lästa. Hushålls- och heminrednings-
annonserna dominerar i åldersgruppen kvinnor 20–29 år totalt sett. När det
gäller den näst vanligaste produkt- eller tjänstekategorin finns dock en
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skillnad gentemot de annonser som männen i samma ålder möter: hygien-,
hälso-, utseende- och doftannonserna är näst vanligast för kvinnorna.

Sammanfattningsvis läser alltså de yngsta pojkarna och flickorna ungefär
samma tidskrifter och möter annonser för samma produktkategori, d.v.s.
medieprodukter. I tonåren läser de däremot nästan helt olika tidskrifter och
de reklamtexter de möter tenderar också att gälla olika produkter och
tjänster. Denna uppdelning vidhålls till viss del i 20-årsåldern, men både
män och kvinnor läser Vi i Villa och Vår Bostad, vilket gör att de möter
hushålls- och heminredningsannonser i relativt stor omfattning.

Den översikt som jag här presenterat ger vissa insikter om vad människor
i olika åldrar och av olika kön läser, men den säger ingenting djupgående
om de reklamtexter som dessa läsare måste förhålla sig till. Den analys-
modell jag använder för att tränga djupare in i texterna presenteras i
följande kapitel.



3 Analysmodell

Den analysmodell som presenteras i detta kapitel syftar till att fånga den
modelläsare som presupponeras i reklamannonserna. Modellen är kvalitativt
inriktad och tar avstamp i hur de tre metafunktionerna (Halliday 1978,
1994) realiseras i reklamtexterna. Jag försöker dock förhålla mig relativt
fritt till Hallidays terminologi och använda den utifrån syftet med mina egna
analyser. Jag använder Hallidays teori genom den kritiska lingvistiken (t.ex.
Fowler 1991) och kritisk diskursanalys (t.ex. Fairclough 1992, 1995). I den
ideationella analysen anammas t.ex. delar av Fowlers (1991) terminologi
och de visuella delarna av analysen grundar sig till största delen på Kress
och van Leeuwen (1996). Analysen av de tre metafunktionerna diskuteras
vidare i avsnitten 3.1–3.3 nedan.20

Analysmodellen är också inspirerad av bl.a. Faircloughs (främst 1992)
diskussioner om intertextualitet i texter. Viktiga frågor är här vilka rela-
tioner den aktuella texten har till andra texter, genrer och diskurser, men
också vad texten presupponerar om modelläsarens sociala och ekonomiska
egenskaper. Detta diskuteras närmare i 3.4.

Reklamtexten behandlas som ett semiotiskt rum (Karlsson & Ledin
2000:35f). Detta är en konventionellt, spatialt eller materiellt begränsad
enhet som har en viss betydelsepotential. I det semiotiska rummet finns ett
antal textelement som i sin tur har en viss semiotisk potential. Dessa
textelement kan bestå av skrift och/eller bild eller någon annan typ av
visuell representation. I de reklamtexter jag analyserar sammanfaller det
semiotiska rummet i stort sett med det visuella rummet. Med detta menar
jag att det semiotiska rummet är tydligt visuellt avgränsat och i princip
utgörs av en eller två tidskriftssidor. Till skillnad från t.ex. vissa artiklar i
dagspressen, som kan ta sin början på förstasidan och sedan fortsätta på en
annan sida i tidningen, men ändå utgöra ett enda semiotiskt rum, är
reklamtexterna i mitt material visuellt avgränsade på ett sådant sätt att de är
direkt överblickbara. Således sammanfaller texten med både det semiotiska
och det visuella, överblickbara, rummet.

                                          
20 I översättningen av den systemisk-funktionella terminologin till svenska har jag haft
vägledning av Berge, Coppock & Maagerø (1998) och Hellspong & Ledin (1997).
Översättningen och anpassningen till mina egna syften har naturligtvis både för- och
nackdelar. Personer som är förtrogna med den systemisk-funktionella grammatiken
känner sig kanske förvirrade av den översatta och anpassade terminologin. Fördelarna är
att jag kan tillåta mig att använda de delar av teorin som är relevanta för min under-
sökning samt att det förhoppningsvis blir lättare för en svensk läsare att följa med i
analyserna.
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Analysmodellens grundläggande terminologi introduceras kortfattat i
figur 5, som är tänkt att läsas nedifrån och upp.

Rekontextualisering
Intertextualitet Extratextualitet

Ideationell betydelse Interpersonell betydelse
Handlingar Händelser Tillstånd Kontakttyper Distans Modalitet Attityder

Komposition
Visuell avgränsning Visuell framskjutenhet/önskad läsväg Informationsvärde

Figur 5. Analysmodellens delar (läses nedifrån och upp)

I analysen av annonsernas komposition (längst ned i figur 5) tar jag fasta på
hur den textuella metafunktionen realiseras i de multimodala reklam-
texterna. Först dekonstrueras texterna genom att det fastställs, utifrån
visuella kriterier, hur olika textelement avgränsas gentemot varandra
(visuell avgränsning i figur 5). Dessutom undersöks visuell framskjutenhet,
d.v.s. hur visuellt markerade, och följaktligen hur viktiga, textelementen är i
förhållande till varandra. Utifrån analysen av visuell framskjutenhet
fastställs önskad läsväg, d.v.s. den läsväg som reklamtextens komposition
konstruerar för modelläsaren. I analysen av kompositionen studeras också
vilket informationsvärde som tilldelas textelementen.

Analysen av ideationell betydelse tar upp relationen mellan represen-
terade handlingar, händelser och tillstånd i reklamtexterna. På så sätt kan
texterna, och de roller som konstrueras för modelläsaren, bl.a. beskrivas
som mer eller mindre dynamiska, statiska eller som mer eller mindre
handlingsinriktade. I analysen av interpersonell betydelse behandlas hur
relationer mellan sändare eller i texten representerade personer och
modelläsaren upprättas. De centrala analyskategorierna är här kontakttyper
(påståenden, frågor etc.) i texten, distans mellan modelläsaren och sän-
dare/representerade personer, modalitet (representerad sannolikhet och
giltighet i textuella representationer) och attityder.

I rekontextualiseringen diskuteras närvaron av andra texter, genrer och
diskurser (intertextualitet i figur 5) och presuppositioner som inte på ett
tydligt sätt kan knytas till andra texter eller diskurser (extratextualitet i figur
5). Att jag talar om rekontextualisering beror på att jag här återkopplar
annonserna till andra texter, genrer, diskurser och tar upp extratextuella
presuppositioner.

I två av de tre delarna av kompositionsanalysen (analysen av visuell
avgränsning och visuell framskjutenhet/önskad läsväg) läggs grunden för
den följande analysen. Annonsen dekonstrueras till textelement och dessa
rangordnas utifrån hur tidigt i den önskade läsvägen de kommer. Grundat på
denna dekonstruktion och rangordning kan jag i den ideationella och
interpersonella analysen fokusera på de viktigaste textelementen (ju tidigare
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i läsvägen desto viktigare). Eftersom analysen av ideationell och
interpersonell betydelse står i samma beroendeförhållande till komposi-
tionsanalysen placeras de bredvid varandra i figur 5. Såväl kompositions-
analysen som analysen av ideationell och interpersonell betydelse ligger
sedan till grund för rekontextualiseringen. Med detta menar jag att de
diskurser, genrer och presuppositioner som diskuteras i rekontextuali-
seringsanalysen delvis härleds från vad de övriga delarna av analysen visat
beträffande handlingsinriktning, passivitet, interaktion o.s.v. i texten.
Rekontextualiseringen pekar emellertid också ut från texten eftersom jag
där diskuterar relationen till just andra texter, genrer och diskurser samt
extratextuella presuppositioner.

Det allra viktigaste med analysmodellen är emellertid hur den i sin helhet
och i sina delar lyckas identifiera en modelläsare i de analyserade texterna.
Det hade varit möjligt att leta efter en viss språklig och visuell stil i
reklamtexterna och på så sätt försöka säga något om den läsare som texterna
presupponerar. Ett annat sätt, som skulle kunna motiveras utifrån alla
reklamtexters i grunden övertygande eller säljande syfte, vore att göra en
retorisk analys eller en argumentationsanalys och utifrån denna diskutera
den typ av modelläsare som förutsätts i texten. Olika retoriska övertalnings-
medel presupponerar exempelvis olika läsare; förnuftsargument förutsätter
andra modelläsare än känsloargument.

I linje med den sociosemiotiska och diskursanalytiska ramen för denna
studie har jag istället valt att utgå från realiseringen av metafunktionerna
och diskurs- och genreblandningar i texterna och på så sätt undersöka hur
förutsättningar för modelläsaren skapas på olika nivåer i texten. På samma
sätt som modelläsaren är den presupponerade läsaren kan det i texten
presupponerade sägas vara vägledande för samtliga delar av analys-
modellen. Genom analysen av reklamtextens komposition är det möjligt att
diskutera vilka textelement som konstrueras som om de är viktiga för
modelläsaren, vilka textelement som presenteras som om de är ett ideal eller
som mer reella och konkreta för modelläsaren samt vilka textelement som
presenteras som om de är nya eller givna för modelläsaren.

I den ideationella analysen är jag intresserad av att beskriva reklam-
texterna som mer eller mindre dynamiska, statiska, handlingsinriktade,
passiva o.s.v. samt att identifiera de olika roller som konstrueras för
modelläsaren. Är rollerna t.ex. aktiva presupponeras en modelläsare som är
villig och kompetent nog att spela en aktiv snarare än en passiv roll i de
textvärldar som realiseras i reklamen.

Den interpersonella analysen behandlar hur relationer skapas mellan
personer knutna till texten. Olika kontakttyper presupponerar olika reak-
tioner. Frågor och uppmaningar förväntas t.ex. leda till andra reaktioner än
påståenden. En reklamtext som domineras av frågor till en läsare kan delvis
förutsätta en annan modelläsare än en text som domineras av påståenden.
En text där distans snarare än närhet representeras mellan sändare och läsare
(eller mellan avbildade personer och läsaren) presupponerar en annan typ av
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modelläsare än om den representerade distansen är kort. Analysen av
modalitet och attityder är relevant eftersom den visar hur modellsändaren
och andra deltagare i texten uppvisar förhållningssätt till skriftliga och
visuella representationer i texten och till andra deltagare i texten. För
modelläsaren (som läser med och inte mot texten) innebär olika grad av
representerad modalitet olika stor möjlighet att tvivla på det som
reklamtexten handlar om (jfr ”vår produkt är bäst”/”vår produkt är kanske
bäst”). När det gäller attityder delar modelläsaren (d.v.s. den icke
motsträvige läsaren) de attityder som representeras i texten. Om en negativ
attityd gentemot en viss typ av mänskligt beteende (t.ex. att äta fet mat)
representeras i en reklamtext medan en positiv attityd gentemot ett annat
beteende (att äta fettsnål mat) uppvisas, betyder det att modelläsaren delar
den positiva attityden gentemot att äta fettsnål mat.

Analysen av komposition och ideationell och interpersonell betydelse
bereder vägen för rekontextualiseringen som är central för att en mer
sammanhållen modelläsare ska kunna identifieras (som en syntes på
textnivån). På så sätt kan jag i denna avslutande del av analysen diskutera
de sätt att se på och tänka om världen (diskurser) som finns i annonsen, de
sätt att handla och interagera genom text (genrer) som finns närvarande
samt de presuppositioner som modelläsaren förväntas acceptera och
sympatisera med. I rekontextualiseringen diskuterar jag således de mer
generella förutsättningarna för modelläsaren.

I sin utformning är analysmodellen tämligen detaljerad och strukturerad.
Syftet med detta är att den systematiskt ska behandla samma kategorier i
samtliga annonser som analyseras. Resultatet blir en kvalitativ analys som
är systematiskt och strukturerat genomförd på ett mindre antal texter. Det
hade varit möjligt att på ett friare sätt genomföra närläsningar av texterna
och diskutera modelläsarna. Genom att tillämpa en analysmodell blir dock
problemet med att jag själv är en empirisk läsare som läser en reklamtext
något mindre. Jag är naturligtvis ändå en empirisk läsare som tolkar
texterna, men jag försöker göra det utifrån samma principer i varje text.

Analysmodellen är också frikopplad från de yttre teoretiska ramar som
presenterats i inledningskapitlet. Den metodiska nyttan med detta är att inte
låta dessa teorier styra analyserna. De yttre teoretiska ramarna för min
studie säger att olika typer av identiteter erbjuds i senmoderna massmedier.
Teorierna om sådana erbjudanden om identiteter leder fram till det text-
semiotiska begreppet modelläsare, och det är alltså modelläsaren och inget
annat som analysmodellen avser att fånga.

Inriktningen på modelläsaren gör att analysmodellen inte lyckas fånga
andra aspekter av reklamtexterna. Modellen styr, ibland tämligen hårdfört,
analysen av reklamtexterna mot modelläsaren. Detta gör t.ex. att vissa
retoriskt relevanta aspekter av reklamtexterna inte uppmärksammas, vilket
hade varit möjligt med en annan typ av analys (med andra syften).
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I det följande presenteras analysmodellen mer i detalj. Varje del av
analysmodellen belyses med exempel från Legoland-annonsen, den första
annonsen för 7–12-åringar som analyseras (se figur 7 i bilaga 3).

3.1 Komposition
Analysen av annonsens komposition syftar dels till att genom en
dekonstruktion av texten lägga grunden för den följande analysen, dels till
att diskutera vad som presenteras som viktigast, som givet respektive nytt
samt som idealiserat respektive reellt för modelläsaren. Kompositions-
analysen utgår från Kress & van Leeuwens (1996:183) kategorier visuell
avgränsning (”framing”), visuell framskjutenhet (”salience”) och informa-
tionsvärde (”information value”). Dessa tillämpas på de multimodala
texterna i sin helhet. Till kompositionsanalysen, och främst till analysen av
visuell framskjutenhet, knyter jag också den önskade läsväg som, främst
med visuella medel, konstrueras i texterna.

I analysen av visuell avgränsning identifieras, genom en dekonstruktion
av den multimodala annonstexten, textelement utifrån visuella kriterier.
Exempel på visuella avgränsare, som avgränsar textelement från varandra,
är avstånd till andra textelement, inramning (t.ex. en linje runt elementet,
avvikande bakgrundsfärg), olika färger eller, för skriftelement, olika storlek
eller stil på typsnittet.

Elementen kan vara mer eller mindre avgränsade från varandra, vilket är
betydelsebärande. En tydlig avgränsning, med hjälp av t.ex. tjocka linjer
eller kraftigt kontrasterande färger, skapar symboliska skillnader mellan
element (t.ex. ’avstånd’, ’individualitet’). Svag avgränsning och visuell
sammankoppling symboliserar t.ex. ’gemenskap’ eller ’gruppidentitet’
(Kress & van Leeuwen 1996:214f).

En dekonstruktion av Legoland-annonsen (figur 7 i bilaga 3) ger vid
handen att de skriftliga textelementen avgränsas just genom att de är
skrivna, men också genom att de har ett visst avstånd till andra, visuella,
textelement. Huvudrubriken ”You’re the boss” har också stort typsnitt. I
delrubrikerna, på den nedre delen av annonssidan, används kontrasterande
färg på skriften i rubriken samt i delrubrikerna (gult). Genom skrift-
blocksdesignen kopplas dock den resterande skriften i vitt till samma
textelement som de gula rubrikerna.

Den avbildade flickan och pojken avgränsas från de andra elementen bl.a.
genom att ha en naturalistisk likhet med verkligheten (d.v.s. hög
naturalistisk modalitet, se vidare 3.3) och genom att vara just människor.
De två barnen avgränsas från varandra, trots de gemensamma egenskaperna,
genom att porten till ”LEGOLAND” bildar en vertikal linje, en tydlig
visuell avgränsare. Barnen liksom den avbildade dataspelsförpackningen
lämnar skuggor efter sig i nöjesparken Legoland som delvis, men inte
uteslutande, fungerar som bakgrund i annonsen. Skärmbilderna från
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dataspelet är däremot inramade utan att ha skuggor och avgränsas tämligen
skarpt gentemot bakgrunden och de andra textelementen. Detsamma gäller
för webbadressen, med sloganen ”JOIN THE FUN!”, som presenteras i ett
eget litet fönster som har formen av en webbsida.

Det är nu möjligt att presentera annonsens textelement. Nedan listas de
element som återfinns högst upp på annonssidan först och de som finns
längre ned sist. Också bakgrunden, själva den fiktiva nöjesparken, listas.

(1) Skrift ”You’re the boss”.
(2) Avbildad pojke.
(3) Avbildad flicka.
(4) Låtsasnöjesparken ”LEGOLAND” avbildad (inkl. grind och helikopter).
(5) Skriftstycken med huvudrubriken ”VI SÖKER DIG […]”.
(6) Skärmbild från dataspelet I.
(7) Skärmbild från dataspelet II.
(8) Avbildning av dataspelsförpackningen samt överlappande hand med en CD-

ROM-skiva.
(9) Skrift om att varumärket är registrerat.
(10) Webbadress och slogan.

De visuella avgränsningarna är alltså betydelsebärande. Grindstolpen är en
så tydlig visuell avgränsare att en klar åtskillnad skapas mellan flickan (3)
och pojken (2). Barnen lämnar dock skuggor efter sig i bakgrunden (4),
d.v.s. i ”LEGOLAND”. Skuggorna drar ned graden av visuell, och
följaktligen också symbolisk, avgränsning mellan barnen och ”LEGO-
LAND”. De är en del av nöjesparken, även om de utgör separata text-
element.

De båda barnen överlappar också rubriken ”You’re the boss”, och således
representeras en koppling mellan barnen och att ’vara boss’. Barnen är
bossar över nöjesparken ”LEGOLAND”. Även dataspelsförpackningen
(som lämnar skuggor efter sig) är en del av detta ”LEGOLAND”, och
genom att skaffa spelet är det möjligt för modelläsaren att träda in i rollen
som en sådan boss.

Den andra delen av kompositionsanalysen handlar om visuell fram-
skjutenhet. Visuell framskjutenhet gör att vissa textelement tenderar att i
högre grad än andra fånga läsarens uppmärksamhet. Genom en analys av
visuell framskjutenhet kan en typ av hierarki mellan textelement i en
multimodal text fastställas. De mer framskjutna textelementen presenteras
som viktigare än de mindre framskjutna. Textelement kan vara visuellt
framskjutna oavsett var de är placerade i texten, och visuell framskjutenhet
kan på så sätt förstärka och försvaga såväl elementens informationsvärde
(se nedan) som deras attraktionskraft (Kress & van Leeuwen 1996:212ff,
1998:200ff).

Ett antal konkreta variabler är relevanta i analysen av visuell
framskjutenhet (jfr Björkvall 2000:32 och 2001:808). För det första är
placeringen i förhållande till andra textelement viktig. Ett element som är
högt eller centralt placerat i en annons anses oftast vara mer visuellt
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framskjutet än elementen i den nedre delen eller i periferin. Vissa element
är också visuellt inramade, vilket kan ge ökad framskjutenhet. Ett element
kan t.ex. vara inramat av en linje eller ha en kontrasterande bakgrund. Om
ett textelement överlappar andra element, och på så sätt hamnar i
förgrunden, räknas det som mer framskjutet än det eller de element som
överlappas. Vidare kan skriftelement ha kontrasterande storlek, färg och stil
på typsnittet. Dessa tre skriftmarkeringar kan leda till att vissa skriftavsnitt
eller skriftelement blir framskjutna i förhållande till andra skriftelement,
eller i förhållande till andra visuella element.

I Legoland-annonsen är rubriken ”You’re the boss”, och särskilt ordet
”boss”, kraftigt visuellt framskjutet genom hög placering och stort typsnitt i
fetstil. De två barnen är också visuellt framskjutna, främst genom relativ
storlek, men också genom att de överlappar den framskjutna rubriken
”You’re the boss”. Pojken är dock större än flickan, och på så sätt mer
framskjuten. Även andra textelement är framskjutna, men det som
presenteras som allra viktigast är alltså ’att vara boss’ och barnbossarna
(främst pojken).

Analysen av layout och visuell framskjutenhet leder vidare till en analys
av önskad läsväg. Önskad ska här förstås som den läsväg som genom
layouten konstrueras i texten. Denna läsväg är, p.g.a. annonsernas
multimodala karaktär, inte nödvändigtvis linjär. Den behöver alltså inte gå
från vänster till höger och successivt uppifrån och ned på sidan, vilket
vanligen är fallet i skriftspråksdominerade texter. Analysen av önskad
läsväg grundas därför på graden av visuell framskjutenhet. Ju högre den
visuella framskjutenheten är hos ett textelement, desto tydligare guidas
modelläsaren först till detta element snarare än till ett annat (Kress & van
Leeuwen 1996:218ff, 1998:205ff).

Vissa multimodalitetsforskare, som t.ex. O’Halloran (1999:324), relaterar
också läsvägen till graden av interpersonalitet hos textelement. Om en
avbildad person ser direkt på läsaren (”the reader”) antas detta dra till sig
uppmärksamhet och ge textelementet en tidig placering i den önskade
läsvägen. Denna tanke är rimlig, och i vissa fall tar jag därför hänsyn till
interpersonalitet när jag diskuterar läsväg. Huvudsakligen är dock visuell
framskjutenhet avgörande i min analys. (Visuell framskjutenhet och hög
grad av interpersonalitet sammanfaller också ofta.)

En analys av önskad läsväg i Legoland-annonsen ger vid handen att
rubriken ”You’re the boss” tillhör de textelement som layouten leder
modelläsaren till att läsa först. Rubriken är både visuellt framskjuten och
interpersonellt markerad med ”You”. De två avbildade barnen kommer
också tidigt i den önskade läsvägen. De är visuellt framskjutna och ser
direkt på läsaren. Samtidigt noteras avbildningen av nöjesparken
”LEGOLAND” (4). Rubriken ”VI SÖKER DIG [...]”, som är visuellt
framskjuten med stort typsnitt och versaler, läses därefter. Även denna
rubrik är interpersonellt markerad med ”VI” och ”DIG” och leder vidare till
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resten av skriften i textelement (5). Närmast efter textelement (5) läses
textelement (6) till (10).

Den sista delen av kompositionsanalysen behandlar det informations-
värde som textelementen tilldelas genom kompositionen. Det visuella
rummet kan enligt Kress & van Leeuwen delas in i betydelsebärande fält
enligt mönstret i figur 6.

Figur 6. Informationsvärde i det visuella rummet (efter Kress & van Leeuwen
1996:208)

Layouten i ett visuellt rum med textelement, vare sig det rör sig om bilder
eller skrift, är betydelsebärande främst i tre dimensioner: vänster–höger,
hög–låg och centrum–periferi (översättningar till svenska från Björkvall
2000:32). Vänster–höger-dimensionen har en given–ny-funktion (”Given
and New”, Kress & van Leeuwen 1996:203–211), där den kända eller givna
informationen tenderar att stå till vänster och kommentaren eller utveck-
lingen av den givna informationen, d.v.s. den nya informationen, står till
höger. Typexemplet för reklamtexter är annonser med en tjock människa till
vänster och samma människa som smal till höger. Hög–låg-dimensionen
innebär att vad Kress & van Leeuwen kallar ideal (”Ideal”), d.v.s.
idealiserade eller generella textelement, tenderar att placeras överst i det
visuella rummet, medan reella (”Real”), eller specifika, element placeras
nederst. I en centrum–periferi-komposition är det som finns i centrum av
det visuella rummet viktigast. Det som finns i periferin är mindre viktigt
och står i ett beroendeförhållande till centrumelementen.

Legoland-annonsen har en layoutmässig hög–låg-komposition och det är
främst den första gula rubriken i (5) som avgränsar den nedre från den övre
delen av annonsen. Det som idealiseras, placerat på den övre delen av sidan,
är rubriken ”You’re the boss” (1), avbildningen av nöjesparken ”LEGO-
LAND” (4) samt pojken (2) (främst hans överkropp) och flickan (3). Att

Periferi Periferi
Ideal Ideal
Given Ny

Periferi Periferi
Reell Reell
Given Ny

  Centrum
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vara boss konstrueras alltså som ett ideal för modelläsaren, vilket under-
stryks av att de två barnen är utrustade som bossar med kepsar, pennor och
block för att pricka av och kontrollera.

Längre ned på annonssidan, under den första gula rubriken, ökar sedan
tätheten i layouten. Skriften har mindre typsnitt, det finns mer skrift och
textelementen är fler och mindre. Detta sammanfaller med det ideationella
innehållet. I skriftstyckena (5) beskrivs den person som önskas (”the boss”)
och där finns två relativt specificerande bilder med scener från själva
dataspelet (6, 7). Där finns även andra konkreta textelement: spelets
förpackning (8), varumärkesinformationen (9) samt webbadressen (10).

Samtidigt kan en tydlig given–ny-dimension (vänster–höger) urskiljas i
annonsen. Annonssidan delas av på mitten av en gul grindstolpe. I denna
dimension är det flickbossen som presenteras som given och pojkbossen
som ny. En tolkning av given–ny-dimensionen, utifrån grundantagandet att
pojkar i vår kultur vanligen konstrueras som mer skickade att bestämma och
agera, skulle kunna vara att ’det spelar ingen roll om du är pojke eller flicka
– alla kan bli bossar med detta dataspel’.

Grindstolpen är en så tydlig visuell avgränsare att en klar skillnad också
skapas mellan den avbildade nöjesparken (4) som given och t.ex. bilderna
från dataspelet (6, 7) som nya. Betydelsen som skapas är att nöjesparken
finns till; det nya är att (pojk-)bossens roll i nöjesparken konstrueras för
modelläsaren. Rollen kan intas fullt ut genom att Legoland-dataspelet
införskaffas. Grinden på grindstolpen är också öppen, vilket skapar en
öppning för modelläsaren rakt in i ”LEGOLAND”.

3.2 Ideationell betydelse
I den ideationella analysen behandlas olika processtyper (”process type”,
Halliday 1994:106–175) i reklamtexterna. Centralt här är transitivitet
(”transitivity”) eller överföring mellan olika deltagare (”participants”) i en
sats. Det handlar alltså om mer eller mindre dynamiska skeenden, eller
statiska tillstånd, och hur dessa representeras i texten. Enligt Halliday
(1994:106) är transitivitet ett sätt att skapa ordning i ett aldrig sinande flöde
av händelser. Fowler (1991:71) uttrycker detta med att ”transitivity is the
foundation of representation: it is the way the clause is used to analyse
events and situations as being of certain types”.

Jag arbetar med tre huvudprocesstyper. Dessa är handlingar, händelser
och tillstånd. Handlingar kan vara materiella, mentala eller verbala,
händelser och tillstånd materiella eller mentala. Till de olika processtyperna
är olika möjliga deltagare knutna. Min ambition har varit att så långt som
möjligt använda samma terminologi för både skriftligt och visuellt
realiserade processtyper. Följande uppställning ger en överblick över pro-
cesstyperna och de möjliga deltagare som är knutna till dem:
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Handling, materiell. Deltagare vid skriftlig realisering: aktör, målobjekt, mottagare,
klient. Deltagare vid visuell realisering: aktör, målobjekt, interaktör.

Handling, mental. Deltagare vid skriftlig och visuell realisering: aktör, fenomen.
Handling, verbal. Deltagare vid skriftlig och visuell realisering: talare, mottagare,

innehåll.
Händelse, materiell. Deltagare vid skriftlig realisering: målobjekt.
Händelse, mental. Deltagare vid skriftlig och visuell realisering: upplevare, fenomen.
Tillstånd, materiellt. Deltagare vid skriftlig och visuell realisering: bärare, attribut,

identifierad, identifierande, existerande.
Tillstånd, mentalt. Deltagare vid skriftlig realisering: bärare, attribut, identifierad,

identifierande, existerande. Deltagare vid visuell realisering: identifierad,
identifierande.

Nedan kommer jag först att närmare beskriva processtypernas realisering i
skrift. Terminologin för analysen av skrift kommer främst från Halliday
(1994) och från Fowler (1991). Därefter går jag vidare och diskuterar den
visuella delen av den ideationella analysen, där terminologin främst
kommer från Kress & van Leeuwen (1996).

I det skriftliga typfallet realiseras processtyper av ett finit eller infinit
huvudverb, men det kan också, genom s.k. grammatisk metafor (”grammati-
cal metaphor”, Halliday 1994:342–367), ske genom t.ex. adjektiv eller
substantiv. Handlingar kontrolleras av en deltagare medan detta inte är fallet
för händelser. Verbalt realiseras både handlingar och händelser oftast av
verb (t.ex. gå eller trycka för handlingar och falla eller spricka för
händelser), och de har att göra med representation av förändringar. Vid
tillstånd representeras ingen förändring (t.ex. är, har).

Handlingar, händelser och tillstånd kan också vara materiella eller
mentala. Om de är materiella refererar de till en yttre verklighet, t.ex. ”han
går över gatan” (materiell handling), ”byggarbetaren svimmar” (materiell
händelse) eller ”mannen är kraftig” (materiellt tillstånd). Är processerna
mentala refererar de till en inre verklighet. Exempel på detta är: ”han
bestämmer sig för att avböja” (mental handling), ”han insåg sitt misstag”
(mental händelse), ”hon är arg” (mentalt tillstånd). En handling kan också
vara verbal: någon eller något talar.21

Till processtyperna knyts som sagt ett antal deltagare, realiserade som
nominalfraser. Halliday diskuterar betydligt fler typer av deltagare än dem
som jag tar upp här. Först presenterar jag några av de deltagare som knyts

                                          
21 Inspirationen till att ha handlingar, händelser och tillstånd som grundkategorier
kommer främst från Fowler (1991). Hos Halliday (bl.a. 1994) är grundkategorierna
materiella processer (”material”), mentala processer (”mental”) och relationsprocesser
(”relational processes”). Fördelen med att använda Fowlers benämningar är att distink-
tionen mellan processer med en aktör, d.v.s. handlingar, och processer utan aktör
framgår på ett mer direkt sätt. Detta är av värde i kritiska analyser, som dem i min
undersökning, där handlingar kan symbolisera aktivitet, medan händelser kan sym-
bolisera passivitet. Av liknande skäl behandlar jag t.ex. bli, som Halliday (1994:120ff)
räknar till relationsprocesserna, som en händelse. I min analys av bli betonas på så sätt
förändringen hos deltagare i en process, hos Halliday relationen mellan deltagare.
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till handlingar. Den som agerar vid en materiell eller mental handling kallas
för aktör. Fysiska entiteter såsom föremål och personer som påverkas av en
materiell handling kallar jag för målobjekt, t.ex. ”dockan” i ”barnet slog
sönder dockan”. Motsvarigheten vid en mental handling kallas fenomen
(”hon besegrade rädslan”). Materiella handlingar kan ha en mottagare eller
en klient. Mottagaren tar emot föremål eller varor medan klienten är
mottagare av tjänster.

Till materiella händelser knyts deltagaren målobjekt, t.ex. ”kvinnan” i
”kvinnan faller”, medan jag till mentala händelser knyter deltagaren
upplevare, som alltid är animat, (”hon” i ”hon blev rädd”) och fenomen
(”faktum” i ”han insåg faktum”).

Verbala handlingar har en talare och kan ha en mottagare (”han sa till
henne”). Det kan också finnas ett innehåll: ”han upprepade historien om
kvinnan”. Innehållet kan också utgöras av en typ av yttrande. Exempel är
”en fråga” i ”han ställer en fråga”. Verbala handlingars innehåll kan vidare
bestå av en sats som kan vara ett citat (”Eva sa: Jag är trött”) eller återgivet
tal (”Eva sa att hon var trött”).

Vid tillstånd realiseras huvudsakligen deltagarna bärare och attribut samt
identifierad och identifierande. En viss kvalitet, attribut, kan ges till en viss
entitet, bäraren. Exempel på detta är ”pjäsens första akt (bärare) verkar
lovande (attribut)”. Dessutom kan en entitet, identifierande, användas för att
identifiera en annan, identifierad: ”Thorsten Flinck (identifierad) är den
mest begåvade regissören (identifierande)”. Vissa tillstånd har bara en
deltagare som kallas existerande. Detta gäller vid verb som existera, förbli
samt ofta vid vara. Exempel på sådana satser är ”där står en kvinna” och
”båten är i vattnet”.

Till de olika processtyperna kan förutom deltagare också omständigheter
(”circumstantial elements”, Halliday 1994:149–158) knytas. Dessa reali-
seras oftast som adverbiella led som knyter processtyperna till tid, rum och
sätt samt till olika orsakssamband. I de sista exemplen i föregående stycke
är t.ex. ”där” respektive ”i vattnet” omständigheter. Omständigheter listas
inte tillsammans med processtyperna och deltagarna i uppställningen ovan
eftersom de inte utgör en lika central del i min ideationella analys.

Imperativformer är i ideationellt hänseende något av ett särfall. I
imperativsatser dominerar den interpersonella metafunktionen; en person
uppmanar en annan till något. Således analyseras imperativ främst i den
interpersonella analysen, och där som uppmaningar (se avsnitt 3.3). Dock
har imperativsatserna också en ideationell funktion och det går att knyta
deltagare till verbens infinitivformer. ”Tänk efter!” och ”Slå till!” im-
plicerar aktörer i en mental respektive materiell handling. I begränsad
omfattning kommer jag att analysera sådana satser även ideationellt.

I Legoland-annonsen finns exempel på detta. I slutet av textelement (5)
finns ”Ansök personligen i din lokala dataspelsbutik” och i textelement (10)
”JOIN THE FUN”. Det rör sig om uppmaningar, men ”Ansök” är också en
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form av verbet ansöka, liksom ”JOIN” är en imperativ med infinitivformen
join, och båda dessa verb representerar handlingar.

Övriga skriftligt realiserade ideationella betydelser i Legoland-annonsen
domineras av materiella handlingar, även om skriften är fattig på finita verb.
Skriftstyckena (5) inleds med ”VI SÖKER DIG [ …]”, en materiell
handling där aktören ”VI” representerar en roll som aktivt sökande (efter en
viss person) som sändaren av annonsen (alternativt de avbildade barnen)
intar. Den sökta personen är målobjektet ”DIG”. Den sökta personen är
samtidigt bärare i ett mentalt tillstånd: ”SOM HAR KOLL PÅ LÄGET”.
”KOLL PÅ LÄGET” är här ett attribut som beskriver en kvalitet som den
sökande har. I därpå följande mening finns ”Nytt dataspel söker efter en
chef för att utforma […]”. Här är det dataspelet, d.v.s. produkten som det
görs reklam för, som är aktör i den materiella handlingen, och den sökta
chefen är målobjektet. I inledningen av skriftelement (5) delar således ”VI”
och dataspelet på aktörsrollerna, medan ”DIG” och den nye chefen är
målobjekt och bärare.

Förekomsten av andra verbformer än finita verb, främst infinitivformer,
gör att de materiella handlingarna fortsätter att dominera i de skriftliga
representationerna i Legoland-annonsen. I den grafiska meningen ”Nytt
dataspel söker efter en chef för att utforma, skapa och styra ett virtuellt
LEGOLAND” representerar samtliga tre infinitivformer materiella
handlingar där aktören är den tilltänkte chefen. Målobjektet är ”ett virtuellt
LEGOLAND”. Längre ned i textelement (5) står det ”Bör ha gått ut
grundskolan”, och den implicite aktören i den materiella handling som
representeras av ”gått” är den sökande. Dessutom står det skrivet att de
sökande ska ”hålla tusentals mini-figurer lyckliga genom att placera de rätta
attraktionerna på de rätta platserna”. Både ”hålla” och ”placera” represen-
terar materiella handlingar, och även om aktörerna är implicita rör det sig
återigen om den önskade chefen. I meningen före representeras ett mentalt
tillstånd, ett mentalt eller materiellt tillstånd samt en materiell eller mental
handling med ”De sökande” som explicita bärare respektive aktörer: ”De
sökande måste gilla dataspel och ha förmåga att lösa komplexa
arbetsuppgifter.” ”Gilla” representerar ett mentalt tillstånd. Att ”ha
förmåga” respektive ”lösa komplexa arbetsuppgifter” kan vara ett materiellt
eller mentalt tillstånd respektive handling beroende på arbetsuppgifterna.
Dessutom finns i annonsen ”Möjlighet att förtjäna extra klossar”, där
”förtjäna” representerar en materiell handling.

I ”De sökande måste […] ha förmåga att lösa komplexa arbetsuppgifter”
representeras ett tillstånd med ”De sökande” som bärare och ”förmåga att
lösa komplexa arbetsuppgifter” som attribut som tilldelar bäraren en viss
kvalitet. Om tillståndet är materiellt eller mentalt beror alltså på arbets-
uppgifternas karaktär. Ett mer visuellt framskjutet och viktigare materiellt
tillstånd finns i huvudrubrikens ”You’re the boss” (1). ”You” är den
identifierade som identifieras som ”the boss”. Genom detta tillstånd
introduceras den roll som ”boss” som konstrueras genom hela annonsen.
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De skriftligt representerade omständigheterna är få till antalet i annonsen.
I ”hålla tusentals mini-figurer lyckliga genom att placera de rätta
attraktionerna på de rätta platserna” beskrivs tillvägagångssättet för hur
mini-figurerna ska hållas lyckliga. Dessutom är ”på de rätta platserna” en
rumsangivande omständighet. I ”Idag LEGOLAND, imorgon hela världen”
är ”Idag” och ”imorgon” exempel på tidsangivande omständigheter.

En analys av skriftligt realiserade processer i Legoland-annonsen leder
alltså till en viss karakteristik av den skriftliga delen av texten. De explicit
representerade aktörerna är ”VI”, en typ av roll som sändaren av annonsen
eller de avbildade barnen intar, ”Nytt dataspel” (d.v.s. produkten) samt ”De
sökande”, d.v.s. den roll som konstrueras för modelläsaren. Att vara en
handlande aktör i materiella och mentala handlingar kompletteras med
attributiva beskrivningar i tillstånd, t.ex. ”ha förmåga att lösa komplexa
arbetsuppgifter”. Dessutom blir modelläsaren identifierad som ”the boss”
redan i huvudrubriken (1).

Processtyper kan alltså också realiseras visuellt. Kress & van Leeuwen
(1996) hävdar att vissa, men inte alla, processtyper som kan realiseras
verbalt också kan uttryckas visuellt. Tvärtom kan också vissa processtyper
uttryckas visuellt men inte lika lätt verbalt. Kress & van Leeuwen delar upp
visuella representationer i narrativa representationer (”narrative represen-
tations”) och konceptuella representationer (”conceptual representations”).
Till de förra kan ett antal av de handlingar och händelser som diskuterats
ovan knytas och till de senare olika typer av tillstånd.

Handlingar och händelser realiseras visuellt genom förekomst av vektorer
(”vectors”). En vektor är någon typ av linje, t.ex. en pil, en mänsklig blick
eller ett avbildat verktyg som pekar i en viss riktning. Några relevanta
distinktioner kan göras. Vid enriktade materiella handlingar finns det en
vektor som pekar från en deltagare (aktör) till en annan eller något annat
(målobjekt). Dubbelriktade materiella handlingar innehåller en vektor som
sammankopplar två deltagare (t.ex. en pil med en spets i varje riktning).
Dessa deltagare kallas interaktörer, och enligt Kress & van Leeuwen kan
dubbelriktade materiella handlingar inte lika effektivt realiseras verbalt.
Vissa visuellt representerade materiella handlingar har inget målobjekt utan
vektorn pekar utanför den visuella representationen. Dessa kan kallas
intransitiva handlingar och motsvaras av skriftligt realiserade materiella
handlingar med en aktör men utan målobjekt.

Även mentala handlingar kan realiseras visuellt. För mentala handlingar
fungerar blicken som vektor. Mentala handlingar kräver ju en animat aktör.
Aktörens blick knyter denne till fenomenet, som kan vara både animat och
icke-animat. Fenomenet kan också vara en annan processtyp som t.ex. en
materiell handling. Exakt vilken mental handling (t.ex. ’att räkna’, ’att
överväga’) som representeras genom blicken som vektor kan vara svårt att
avgöra. Tentativa tolkningar av detta kommer att göras i de fall det är
relevant.
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Verbala handlingar representeras visuellt genom en pratbubbla eller
liknande som knyter talaren till yttrandet. Vektorn kan också utgöras av en
tankebubbla och det kan då vara frågan om en mental handling (aktören
handlar mentalt och fenomenet återges i tankebubblan) eller en mental
händelse (upplevaren upplever fenomenet, vilket återges i tankebubblan).

Händelser realiseras annars inte lika effektivt visuellt som verbalt. Detta
gäller särskilt materiella händelser, varför ingen kategori för visuellt
realiserade materiella händelser finns med i uppställningen ovan. Enligt
Kress & van Leeuwen (1996:76) är det inte möjligt att visuellt representera
skillnaden mellan materiella händelser och materiella handlingar. Att någon
dör måste antingen visas genom att personen genomför en handling som
symboliserar den egna döden eller genom att någon dödar personen genom
en handling.22 Däremot kan som vi såg mentala händelser realiseras visuellt
i t.ex. tankebubblor.

Slutligen finns visuella representationer av tillstånd, vad Kress & van
Leeuwen (1996: 79–114) kallar konceptuella representationer (”conceptual
representations”). De konceptuella visuella representationerna kan delas
upp i klassificerande (”classificational”), där saker och människor sorteras
efter t.ex. typ och inbördes relationer, och analytiska (”analytical”), där
helhet kontra del är vägledande. Dessutom kan symboliska (”symbolic”)
representationer urskiljas. Dessa representerar vad en deltagare betyder eller
är.

Klassificerande representationer av tillstånd består ofta av trädstrukturer
med över- och underordnade deltagare. Mer knutna till de deltagare jag
arbetar med är dock analytiska och symboliska representationer av tillstånd.
De analytiska representationerna realiserar tillstånd genom att visa hur t.ex.
en jägares utrustning förhåller sig till jägaren själv eller hur delar av en
nation förhåller sig till hela nationen på en karta. På så sätt kan deltagarna
bärare (jägaren i första exemplet) och attribut (utrustningen) i ett materiellt
tillstånd realiseras. I symboliska visuella representationer av tillstånd till-
delas deltagare betydelse eller identitet. En deltagare (identifierad) kan
identifieras genom närvaron av en annan deltagare (identifierande). Om en
kostymklädd man avbildas med en nations flagga bakom sig kan flaggan
ses som identifierande för mannen som blir identifierad. Jag kommer i vissa
fall också att tala om deltagaren existerande vid visuellt realiserade mate-
riella tillstånd. Detta är fallet när endast en deltagare finns avbildad utan
vektoriellt samband med andra deltagare eller processer och på så sätt
endast symboliserar sig själv: deltagaren ’finns till’. Avbildade produkt-
förpackningar är exempel på sådana tillstånd.
                                          
22 Man skulle här kunna hävda att t.ex. vissa naturfenomen kan representeras visuellt
som materiella händelser. Exempel är vågor vars vågtoppar riktas mot en strand eller
lava som likt ett spjut sprutar ut ur en vulkan. I dessa fall skulle vågorna och lavan
eventuellt kunna ses som både vektorer och målobjekt. Jag kommer dock inte att ta upp
sådana representationer i analyserna (och det finns inte heller många exempel i de
analyserade annonserna).
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Tillstånd som representeras analytiskt är nästan alltid materiella.
Symboliska tillstånd torde däremot även kunna vara mentala. En person
som avbildas bredvid t.ex. en sol skulle kunna representera ett mentalt
tillstånd motsvarande ’han/hon är glad’. Av den avsnittsinledande upp-
ställningen framgår att visuellt realiserade materiella tillstånd kan realisera
deltagarna bärare och attribut såväl som deltagarna identifierad och
identifierande. Det framgår också att vissa materiella tillstånd kan realisera
deltagaren existerande. Visuella symboliska tillstånd kan dessutom vara
mentala och främst realisera deltagarna identifierad och identifierande.

Liksom för skriftligt realiserade processtyper finns det omständigheter
också för de visuella. Den tydligaste omständigheten i bilder är bakgrunden
som ofta förankrar processtyperna rumsligen. Det kan t.ex. röra sig om ett
hav som utgör bakgrund till en segelbåt. Hur bakgrund skiljs från förgrund
tas delvis upp i diskussionen om visuell framskjutenhet (se 3.1). Mindre
tydliga visuella omständigheter är verktyg (ofta vektorer) av olika slag som
kan sägas redovisa med vad en handling utförs.

För visuellt realiserade processer i en reklamtext gäller ofta att delar av
t.ex. en visuellt representerad omständighet eller en deltagare kan vara
deltagare eller vektorer i processer på ett högre textuellt plan, och inte
endast inom ett visuellt avgränsat textelement. Särskilt vektorer behandlas
därför både i analysen av hur textelement fungerar var för sig och i analysen
av kompositionen. I den senare fungerar vektorer ofta som sammankopplare
mellan textelement.

I Legoland-annonsen finns exempel på hur en vektor sammankopplar
textelement. En helikopter med vektorfunktion pekar från rubriken ”You’re
the boss” mot den avbildade pojken. På så sätt finns en direkt visuell
koppling mellan rubriken och den avbildade pojken. Kopplingen mellan
”boss” och pojken är alltså tydligare än den mellan ”boss” och flickan.

I övrigt domineras de visuella representationerna i Legoland-annonsen av
den idealiserade och visuellt framskjutna pojken och flickan. De materiella
handlingar som skriftligt tillskrivs aktörerna ”en chef” och ”De sökande”
svarar mot den tydligaste visuellt uttryckta processtypen som är en handling
som utförs av pojken. Det är han som ’skriver’ och utför en materiell
handling. Pennan fungerar som vektor (och verktyg), blocket är målobjekt
och pojken alltså aktören. Flickan skriver inte utan poserar. Blocket och
pennan ligger i hennes hand men hon använder dem inte. På så sätt fungerar
blocket och pennan snarast som identifierande för flickan, som blir
identifierad i ett symboliskt materiellt tillstånd. Som identifierad är hon,
liksom pojken, en barnboss, men en mer passiv sådan. Blocket och pennan
hos pojken har samma symboliska funktion, men han använder dem. En
handling snarare än ett tillstånd representeras på så sätt.

I mininöjesparken ”LEGOLAND” (4) är några av deltagarna inblandade i
materiella handlingar: Lego-människorna ’går’ och helikoptern ’flyger’.
Husen, staketen och porten representerar materiella tillstånd (de är existe-
rande). Skriftligt fungerade ”ett virtuellt LEGOLAND” som målobjekt för



68

bl.a. handlingarna ”utforma”, ”skapa” och ”styra”. Eventuellt kan de skug-
gor som utgår från både pojken och flickan i riktning mot Lego-nöjesparken
(4) ses som vektorer som representerar en materiell handling. Som i den
skriftliga representationen blir då nöjesparken målobjektet för en materiell
handling, men med pojken och flickan som aktörer som styr eller påverkar
”LEGOLAND”.

Skärmavbildningarna (6) och (7) innehåller främst materiella handlingar
med Lego-figurer som promenerar. Ingen av dessa handlingar är dock
visuellt framskjuten. Textelement (8), avbildningen av spelets förpackning,
utgör en representation av ett tillstånd. Spelförpackningen är den enda
deltagaren (existerande) som på så sätt symboliserar sig själv. Betydelsen av
detta tillstånd skulle vara ungefär ’förpackningen existerar och så här ser
den ut’.

3.3 Interpersonell betydelse
De interpersonella kategorier som behandlas här utgår huvudsakligen från
Hallidays beskrivningar av modus (”mood”, 1994:68f) och modalitet
(”modality”, 1994:82f) samt från bl.a. Martins (2000) beskrivningar av
attityder (”attitude”) i texter. Dessa kategorier är centrala dels för hur
sändaren förhåller sig till representationer i texten, dels för hur läsaren
tilltalas och inbjuds (eller tvingas beroende på hur man ser på det) att
förhålla sig till representationerna.

Modus kommer jag att kalla för kontakttyp och detta är den första
interpersonella kategori som jag diskuterar. Därefter tar jag upp distans: hur
sändare, läsare samt omtalade eller avbildade personer i texten representeras
i termer av symbolisk närhet och avlägsenhet. Därefter diskuterar jag hur
jag analyserar modalitet i reklamtexterna. Sist tar jag upp analysen av
attityder.

Kärnkategorierna när det gäller kontakttyper är erbjudanden och krav
(Halliday 1994:68f använder ”giving” och ”demanding”). Dessa i
kombination med typen av interpersonellt utbyte ger olika kontakttyper. De
två olika typerna av utbyte är utbyte av information och utbyte av varor och
tjänster. De grundläggande kontakttyperna blir då påståenden, frågor,
erbjudanden och uppmaningar. Erbjudanden om information ger på-
ståenden, t.ex. ”det är vackert väder idag”. Då information krävs blir
kontakttypen en fråga (”tror du att vädret blir fint imorgon?”). Erbjudanden
om varor eller tjänster (”vill du ha min TV?”) ger en kontakttyp som helt
enkelt kallas erbjudande. Vid kontakttypen uppmaning krävs varor eller
tjänster (”ge mig din TV”).

Kärnkategorierna erbjudande och krav kan också realiseras visuellt.
Liksom för vissa processtyper spelar blicken på avbildade människor en
central roll för visuellt representerade kontakttyper (Kress & van Leeuwen
1996:121–130). En avbildad som ser direkt på betraktaren (”the viewer”)
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skapar, i normalfallet, betydelsen att den avbildade kräver något från
betraktaren.23 På så sätt kan krav på varor och tjänster (uppmaning)
realiseras visuellt. Typexemplet är en avbildad officer som ser direkt på och
pekar på betraktaren; det som krävs av betraktaren är tjänsten att ta
värvning. Om den avbildade inte möter betraktarens blick skapas ingen
kontakt. Den senare erbjuds istället att bara betrakta den avbildade, t.ex. då
betraktaren bara kan se en avbildad persons rygg. Detta innebär t.ex. att
avbildade människor som går mot en kyrka, och som inte möter
betraktarens blick, representerar påståendet ’dessa människor går till kyr-
kan’.

Kress & van Leeuwen (1996:129) hävdar att krav på information (d.v.s.
frågor) knappast kan uttryckas i den visuella modaliteten utan uppbackning
från ett annat tecken, som t.ex. ett frågetecken. Inte heller erbjudanden om
varor och tjänster kan enligt Kress & van Leeuwen uttryckas visuellt. Även
om det i reklam är möjligt att en person håller fram en vara, och på så sätt
erbjuder den till betraktaren, är erbjudandet om varan indirekt. Varan är
representerad och erbjudandet kan inte realiseras direkt. Det rör sig på så
sätt fortfarande om en typ av visuellt påstående, ett visuellt realiserat
erbjudande om information: ’varan går att köpa’.

Jag tycker att det kan finnas anledning att vara mer tillåtande när det
gäller visuella representationer av kontakttyper och delvis bortse från att
erbjudanden om varor och tjänster inte är direkta utan representerade.
Dessutom utgår jag från att det faktiskt går att representera en fråga med
t.ex. ett ansiktsuttryck, även om den inte blir lika tydligt artikulerad som om
den ackompanjeras av ett grafiskt frågetecken.

Jag stöder mig till viss del på Martinec (2001) som presenterar en modell
för hur mänskliga kroppsrörelser fungerar som betydelseskapande verktyg.
Martinec tar upp ”representing action”, d.v.s. mänskliga handlingar och
rörelser som semiotiska representationer. Genom ansiktsrörelser, miner och
rörelser av andra kroppsdelar kan bl.a. påståenden, frågor och uppmaningar
realiseras.

Påståenden kan realiseras av mer eller mindre kodade handlingar och
kroppsrörelser. En hand med utsträckt tumme och lillfinger som förs mot
örat betyder ungefär ’jag ringer dig’. Frågor kan realiseras genom en
uppåtgående rörelse med huvudet och/eller ögonbrynen. Detta kan ske
enskilt eller samtidigt som ett påstående realiseras, t.ex. genom en
uppåtgående rörelse med huvudet/och eller ögonbrynen samtidigt som ’jag
ringer dig’-rörelsen genomförs. Betydelsen blir då ’ska jag ringa dig?’.
Erbjudanden om varor och tjänster kan realiseras genom en arm som
                                          
23 När jag i analyserna diskuterar hur avbildade personer interagerar med vad Kress &
van Leeuwen (1996) kallar betraktaren (”the viewer”) och O’Halloran (1999) läsaren
(”the reader”) kommer jag att tala om modelläsaren. Det rör sig ju om hur olika roller för
den presupponerade läsaren konstrueras i relation till andra personer i texten. I följande
diskussioner om vad Kress & van Leeuwen säger om visuell realisering av interpersonell
betydelse kommer dock deras term betraktare att behållas.
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sträcker fram t.ex. en vara till en annan människa. Uppmaningar kan t.ex.
realiseras genom att en arm eller hand rörs mot eller bortifrån en annan
person; en vertikal hand som reses mot en annan person kan betyda ’stopp’
(2001:130–135).

Fördelen med min bredare tolkning av vad som är visuellt representerade
kontakttyper är naturligtvis att jag kan analysera fler kontakttyper. En
möjlig nackdel är att jag kanske pressar in Martinecs kategorier i ett
textanalytiskt sammanhang. Martinec talar vidare om rörelser medan jag
bara kan studera rörelserna i ett fruset ögonblick då bilden är tagen.

Varje kontakttyp implicerar också någon typ av respons från mottagaren,
vilket ju har implikationer för konstruktionen av modelläsaren. Halliday
(1994:69) pekar på att påståenden förväntas leda till att mottagaren tar till
sig informationen, frågor förväntas leda till ett svar, erbjudanden om varor
och tjänster till ett accepterande samt uppmaningar till någon typ av
handling från mottagarens sida. Mottagaren kan naturligtvis agera på ett
annat sätt genom att t.ex. vägra följa en uppmaning. Vad som är relevant för
konstruktionen av modelläsaren i reklamannonser är emellertid inte den
faktiska responsen utan just det faktum att modelläsaren förväntas svara på
en fråga eller följa en uppmaning. På så sätt kan den kontaktskapande
potentialen för olika kontakttyper antas variera, vilket jag återkommer till
nedan.

De kontakttyper som inledningsvis nämndes är de grundläggande. För
min analys av reklamtexter är det relevant att lyfta fram att samtliga
kontakttyper kan tilldelas expressiv kraft. Detta markeras grafiskt i skrift.
Ett påstående (”bilen är fin”) får utökad expressiv kraft genom ett tillägg av
ett utropstecken (”bilen är fin!”). Påståendet blir till ett utrop, men tillhör
samtidigt den ursprungliga kontakttypen. I typfallet markeras utrop med
utropstecken, men också andra grafiska markeringar, som större typsnitt
eller bruk av versaler, är möjliga. Således kan påståenden såväl som frågor,
erbjudanden och uppmaningar få utökad expressiv kraft och bli till utrop,
samtidigt som de hör till den grundläggande kontakttypen. I Legoland-
annonsen leder den typografiska markeringen av ”boss” (fetstil och väldigt
stort typsnitt) i textelement (1) till att meningen får utropskaraktär.

Det är möjligt att gradera kontakttyperna utifrån kontaktskapande
potential (Ledin 1997:49, jfr också Linell & Gustavsson 1987:21–41 för
olika typer av initiativ i samtal). Påståenden är mest neutrala. Något mer
kontaktskapande kan erbjudanden om varor och tjänster sägas vara. Frågor,
uppmaningar och utrop har en ännu tydligare kontaktskapande eller
interaktiv funktion. En fråga eller uppmaning adresserar ju läsaren direkt,
och utrop ger uttryck för modellsändarens expressivitet på ett tämligen
explicit sätt.

Om man studerar kontakttyperna i Legoland-annonsen finner man att de
inledande skriftstyckena i (5) innehåller påståendemeningar, som i princip
talar om att den som söker det chefsjobb som utannonseras ska vara
kompetent och erfaren och ”gilla dataspel”. I de sista skriftstyckena finns
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utropet ”Idag LEGOLAND, imorgon hela världen!” och uppmaningen/ut-
ropet ”Ansök personligen i din lokala dataspelsbutik. (Bara seriösa sökande,
tack!)” och dessa ger en något högre grad av interpersonalitet mellan
sändare och läsare än vad som var fallet i påståendena.

De två barnen i annonsen ser direkt på modelläsaren och kräver alltså
något av denne. Det finns inget som tyder på att de kräver information
(d.v.s. att en fråga realiseras visuellt). Snarare kan kontakttypen beskrivas
som en visuellt realiserad uppmaning till identifikation eller som en
uppmaning till modelläsaren att kliva in i Legoland.

De visuellt framskjutna kontakttyperna i annonsen (rubriken ”You’re the
boss” samt barnens uppmaning till identifikation) gör sammantaget att en
hög grad av interpersonalitet skapas mellan modellsändaren (om denne
snarare än barnen kan anses ligga bakom det utropsliknande ”You’re the
boss”) och modelläsaren samt mellan den avbildade pojken och flickan och
modelläsaren.

Läsaren och andra aktörer i textvärldar till- och omtalas också på olika
sätt, vilket skapar olika typer av symbolisk distans mellan sändare,
omtalade eller avbildade personer och läsaren (Ledin 1997:49). Det jag
undersöker i samband med analysen av distans är för skriftliga repre-
sentationer personliga pronomen, lexikon och syntax och för visuella
representationer avstånd till avbildade personer.

Fairclough (1989:203ff) talar om ”synthetic personalization” som vanligt
förekommande i medietexter. Läsaren tilltalas som om denne vore en
bekant, vilket naturligtvis oftast inte är fallet. På så sätt skapas en fiktivt
nära relation. Ni-tilltal i texten kan ge motsatt effekt. Vidare kan pro-
nomenet vi beroende på vilka det omfattar användas för att skapa olika grad
av distans. Jag tar alltså fasta på sådana distansmarkerande betydelser hos
personliga pronomen men också på de distansskapande betydelser som
realiseras genom bruk av t.ex. produkt- eller företagsnamn istället för
personliga pronomen.

De två andra skriftliga distansmarkörerna som studeras är alltså lexikon
och syntax. Här gäller generellt att bruk av komplicerade, svåra eller
abstrakta ord tenderar att skapa längre distans medan enklare och mer
informella ord skapar en kortare distans. Liknande gäller för syntaxen. Ju
mer komplicerad den är, t.ex. med utbyggda nominalfraser och många
underordningar, desto mer distanserad kan framställningen bli. En para-
taktisk syntax med korta meningar och vardagliga formuleringar kan
däremot göra framställningen mindre distanserad.

Dessa två kategorier kan naturligtvis problematiseras mer och man kan
diskutera om parataktisk syntax verkligen representerar kortare distans än
hypotaktisk, eller vilka ord som är distanserande. I vissa kontexter repre-
senterar hypotaktisk syntax snarare närhet (personligt talspråk tenderar t.ex.
att vara hypotaktiskt men inte distanserande). Att även abstrakta ord kan
skapa närhet mellan sändare och läsare av en text är ju bl.a. poesi bevis för.
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I Legoland-annonsen finns både ett tämligen direkt och personligt tilltal
och ett mer opersonligt. I huvudrubriken ”You’re the boss” (1) och i delar
av textelementet (5) (”VI SÖKER DIG SOM HAR KOLL PÅ LÄGET” och
”Ansök personligen i din lokala dataspelsbutik”) är tilltalet personligt och
mindre distanserande genom bruk av personliga pronomen i kombination
med ett okomplicerat lexikon och relativt enkla syntaktiska konstruktioner.
Mer distanserande är tilltalet när det personliga pronomenet utelämnas i
exempelvis ”Tidigare byggerfarenhet nödvändig” och ”you” och ”dig” blir
”De sökande” i ”De sökande måste gilla dataspel […]”. Blandningen av
lång och kort distans finns även när det gäller hur sändaren (eller de
avbildade barnen) presenteras. Textelementet (5) inleds ju med ”VI SÖKER
DIG SOM HAR KOLL PÅ LÄGET”. Direkt därefter följer, som diskuterats
tidigare, en mening där själva dataspelet är aktör: ”Nytt dataspel söker efter
en chef […].” Ett ”Nytt dataspel”, d.v.s. en icke-animat aktör, är mer
opersonlig än det inledande ”VI” som i regel syftar på levande varelser.

Blandningen av lång och kort distans upprätthålls vidare av att vardagliga
eller ungdomliga uttryck som ”HAR KOLL PÅ LÄGET” och ”gilla
dataspel” återfinns sida vid sida med relativt svåra ord och konstruktioner
som ”en chef för att utforma, skapa och styra ett virtuellt LEGOLAND” och
”ha förmåga att lösa komplexa arbetsuppgifter”. Syntaxen är fortsatt
heterogen då långa fullständiga meningar blandas med konstruktioner som
”Bör ha gått ut grundskolan”.

Distans kan representeras visuellt genom representerat avstånd till avbil-
dade personer. Utgångspunkter för analysen av distans i reklamtexterna är
Hall (1973 [1959]) och Martinec (2001). Dessa forskare ger relativt detalje-
rade beskrivningar av hur olika lång fysisk distans mellan människor skapar
och upprätthåller sociala skillnader. Ju större de sociala skillnaderna är
desto större är det fysiska avstånd som upprätthålls. Kress & van Leeuwen
(1996:130ff) hävdar att korrelationen mellan socialt avstånd och fysiskt
avstånd också representeras symboliskt i bilder. I interpersonellt hänseende
är då avståndet mellan de avbildade personerna och betraktaren av bilden
intressant. I huvudsak brukar man då tala om närbild (”close shot”),
medelavståndsbild (”medium shot”) och distanserad bild (”long shot”). Jag
kommer att använda dessa kategorier för att undersöka vilken typ av social
distans som representeras mellan personer avbildade i annonserna och
läsaren.

Närbilder finns i två huvudformer: extrem närbild (”extreme close-up”)
och vanlig närbild (”close-up”). En vanlig närbild visar en persons
överkropp med huvud och axlar (jfr ett samtal med en person som står
nära). Den extrema närbilden visar mindre än så, kanske bara en persons
mun.

Medelavståndsbilder kan delas in i tre typer. Vid nära medelavstånd
(”medium close shot”) skärs den avbildade personen av ungefär vid midjan,
vid medelavstånd (”medium shot”) ungefär vid knäna. Med långt
medelavstånd (”medium long shot”) menas bilder där avbildade personer
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syns i helfigur. I distanserade bilder upptar avbildade helfigurer mindre än
halva bilden som helhet. Skillnaden mellan långt medelavstånd och
distanserande bilder är något flytande och får avgöras från fall till fall (bl.a.
beroende på hur ”bilden som helhet” tolkas).

I Legoland-annonsen är flickan avbildad i helfigur (långt medelavstånd)
medan pojken klipps av ungefär vid knäna (medelavstånd). Han represen-
teras på så sätt som aningen mindre distanserad än flickan. Pojken står
också närmare kameran och på så vis uppvisar han kortare symbolisk
distans till läsaren. Den symboliska sociala distans som visuellt konstrueras
är alltså kortare mellan modelläsaren och pojken än mellan modelläsaren
och flickan.

Modalitet har att göra med giltigheten och sannolikheten hos ett yttrande
(Halliday 1994:88ff). Genom olika grad av modalitet i yttranden solidari-
serar sig talaren, eller sändaren av en text, i olika grad med det som yttras
(jfr fotnot 3 för modalitetsbegreppets olika användningar).

Modalitet realiseras i skrift vanligtvis genom val av modala hjälpverb
eller satsadverbial. Modala hjälpverb är verb av typen bör, skall och kan
som i olika grad modifierar sanningshalten i, eller graden av solidaritet med,
yttrandet. Satsadverbial av typen kanske och sannolikt har i detta avseende
liknande funktion.

Modalitet är också sammankopplat med modus, alltså med de
grundläggande kontakttyperna (Halliday 1994:88ff). Olika kontakttyper är
förknippade med olika typer av modalitet. Påståenden och frågor är i
typfallet kopplade till sannolikhet (”probability”) och vanlighet (”usuality”)
medan erbjudanden om varor och tjänster och uppmaningar kopplas till
böjelse (”inclination”) eller till förpliktelse (”obligation”). Halliday gör här
skillnad mellan modalisering (”modalization”) och modulering (”modu-
lation”). Det förra gäller för påståenden och frågor som prototypiskt
modaliseras beträffande sannolikhet (”Janne lekte troligen med de andra
igår”) eller vanlighet (”Eva brukar sällan vinna matcherna”). Det senare
gäller för erbjudanden om varor och tjänster och uppmaningar som
prototypiskt moduleras beträffande böjelse (”jag ger dig gärna min TV”)
och förpliktelse (”du måste ta min TV”).

Modalitet, utifrån de kategorier jag tar avstamp i, markeras skriftligt i
Legoland-annonsen då det modala hjälpverbet ”Bör” i ”Bör ha gått ut
grundskolan” visar att avslutad grundskola är inte ett absolut krav på
läsaren. Moduleringen kan kanske förklaras av att de flesta av Kalle Anka
& C:o:s målgrupper ännu inte gått ut grundskolan. I ”De sökande måste
gilla dataspel […]” markeras förpliktelse av ”måste”.

På samma sätt som i skrift kan visuell modalitet varieras och säga något
om hur sändaren förhåller sig till visuella representationers giltighet. Den
första kategorin som jag undersöker är naturalistisk modalitet. Enligt Kress
& van Leeuwen (1996:159–171) påverkar bl.a. graden av färgåtergivning
och graden av detaljrikedom den visuellt representerade modaliteten. Det
man vanligen talar om är då naturalistisk modalitet, d.v.s. hur visuella
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representationer förhåller sig till en ”common sense”-uppfattning om hur
verkligheten ser ut. Svartvita bilder har låg naturalistisk modalitet medan
färgbilder har högre, och bilder med exakt detaljåtergivning har högre
modalitet än bilder med mindre precis detaljåtergivning.24 Dock finns det en
övre gräns där överdriven färgåtergivning eller detaljrikedom drar ner
giltigheten i bilden. Representationen liknar då inte längre verkligheten som
vi känner den.

Enligt Kress & van Leeuwen (1996:169ff) finns det också andra typer av
kodningar som förhåller sig till andra verkligheter än den naturalistiska. Det
sätt på vilket visuella representationer är kodade kallas ”coding orien-
tation”. Exempelvis kan man tala om vetenskapliga/teknologiska ”coding
orientations” där verklig betyder ’vad vi kan veta grundat på forskning’. En
schematisk svartvit teckning kan på så sätt ha högre modalitet än ett färgrikt
fotografi, som inte lyckas fånga den inre verklighet som man tror sig kunna
nå fram till med vetenskapliga metoder. Effektiviteten i den visuella
representationen är central för modaliteten. Vidare finns s.k. sensoriska
”coding orientations” och hit kan man räkna t.ex. färgpsykologi; röd är en
intensiv färg och därför mer verklig än andra färger. Slutligen nämner Kress
& van Leeuwen abstrakta ”coding orientations” där en hög abstraktionsnivå
i bilden används för att nå fram till verkligheten (jfr abstrakt konst).

I analysen av visuellt representerad modalitet tar jag också fasta på
avbildade personers muskelspänning och lutning på kroppen. Martinec
(2001:123ff) diskuterar hur människors fysiska handlingar också kan
uttrycka modalitet och tar upp spänd kontra avslappnad muskulatur samt
framåtlutad kontra bakåtlutad kropp.25 Spända muskler i en människokropp
symboliserar ofta försiktighet (”tentativeness”) medan avslappnade muskler
symboliserar säkerhet (”assuredness”). Graden av muskelspänning kan
kombineras med graden av framåt- eller bakåtlutning, vilket uttrycker vilja
(”willingness”) respektive ovilja (”unwillingness”) inför någonting. På så
sätt kan en persons försiktighet/säkerhet och vilja/ovilja gentemot en
förestående handling, ett föremål eller en annan människa symboliseras
genom muskelspänningar och kroppshållning.

En något framåtlutad kropp med muskler som förefaller vara avslappnade
kan, givetvis beroende på kontexten, interpersonellt symbolisera ’jag har
vilja att delta i det som händer eller ska hända, och jag är säker på detta’.
Tydligt spända muskler i kombination med den framåtlutade kroppen skulle

                                          
24 Ibland hävdas det dock att svartvita nyhetsfotografier ger en mer dokumentär känsla,
och på så sätt en högre naturalistisk modalitet, än färgbilder.
25 Martinec (2001:117) menar dock att denna typ av modalitet (och affekt vilket jag
återkommer till) ”does not function as means of representation, and whatever meanings
it communicates regard the immediate context of the here-and-now”. Det handlar alltså
om mänskliga rörelser och handlingar som han kallar ”presenting action” (till skillnad
från ”representing action”) eftersom dessa är knutna till den omedelbara tids- och
rumskontexten. Jag anser dock att hans kategorier för ”presenting action” är så pass
prototypiska att de även kan vara fruktbara att tillämpa vid analys av multimodala texter.
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snarare symbolisera ’jag har vilja att delta i det som händer eller ska hända,
men jag är inte riktigt säker på detta’. Ytterligare nämnvärda kombinationer
är bakåtlutad kropp med avslappnade muskler (’jag vill inte delta och jag är
säker på detta’) eller bakåtlutad kropp med spända muskler (’jag vill inte
delta, men jag är inte riktigt säker’).

Den visuella modaliteten i Legoland-annonsen är hög för element som är
placerade på den nedre och reella delen av annonssidan. Avbildningarna
som visar hur Legoland-dataspelet ter sig på skärmen (6, 7) har hög
naturalistisk modalitet, liksom den avbildade spelförpackningen; så ser
spelet ut i den konkreta inköpssituationen i butiken.

På den övre delen av annonsen återfinns avbildningen av nöjesparken
”LEGOLAND”, byggd av färgglada klossar. Denna avbildnings modalitet
är komplicerad. Vanligtvis är inte nöjesparker byggda av Lego-klossar
(även om det verkliga Legoland i Billund i Danmark delvis är det), vilket
drar ned den naturalistiska modaliteten. Möjligen kan man här tala om
sensorisk ”coding orientation”; hos en person som är van att bygga med
Lego kanske representationen av ”LEGOLAND” ger en känsla av att ha
Lego-klossarna i handen och själv bygga. I så fall anges i detta textelement
hög sensorisk modalitet, men låg naturalistisk sådan.

De avbildade barnen representeras med hög naturalistisk modalitet. Detta
är rimligt eftersom modelläsaren möjligen uppmanas att identifiera sig med
barnen (jfr representationen av kontakttyper) och därför bör känna igen sig
själv i dem. Det är svårt att utifrån graden av muskelspänning eller lutning
på kroppen säga något om vilken försiktighet/säkerhet och vilja/ovilja
flickan och pojken uppvisar inför ’att vara boss’. Klart är i alla fall att ingen
visar någon tydlig ovilja genom att luta kroppen bakåt. Pojken har en rak
rygg, och flickans överkropp är, trots att hon svankar med ryggen, relativt
rak. Båda har dessutom delvis spända muskler, men av olika anledningar.
Pojkens handling, att skriva, gör att han använder sina armar. Flickans
muskelspänning kommer främst från att hon svankar med ryggen och är
alltså relaterad till den pose som hon intar. Ingen av barnens muskel-
spänning symboliserar alltså försiktighet i Martinecs (2001) tappning.

Den sista interpersonella kategorin som tas upp är attityd. Medan moda-
litet handlar om grad av giltighet eller sannolikhet i ett yttrande har attityd
att göra med positiv eller negativ evaluering (”appraisal”), i vid bemärkelse,
i yttranden. De huvudkategorier jag arbetar med är affekt (”affect”),
bedömning (”judgement”) och uppskattning (”appreciation”). Dessa kate-
gorier används för den skriftliga analysen och bygger till största delen på
Martin (2000) och på skriften ”An outline of appraisal” (från webbsidan
http://www.grammatics.com/appraisal/).26 Den svenska terminologin kom-
mer från Holmberg (2002:184f).

                                          
26 En grundlig presentation av fler typer av evaluering, som dessutom uppdateras hela
tiden, finns just på webbsidan http://www.grammatics.com/appraisal/.
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Den första kategorin för analysen av skrift är affekt. Här uttrycker
modellsändare eller andra i texten representerade personer hur de förhåller
sig emotionellt till en person, en sak, en händelse eller ett tillstånd i texten.
Prototypiskt representeras detta av känsloverb i mentala processer (t.ex.
”jag älskar fotboll”, ”jag intresserar mig för den här boken”), genom
adjektiv och adverb som uttrycker känslor (t.ex. glad, upprörd, oinspirerad,
förskräckt) och genom nominaliseringar (rädsla, lycka).

Representationer av affekt kan vara av två typer beroende på vilken
persons känslor det är som representeras. För det första kan talarens (eller
sändarens) känslor uttryckas. Denne tar då på ett eller annat sätt ansvar för
det som uttrycks. Ett exempel är ”vi hatar denna produkt mer än alla andra
produkter på marknaden”. Här är det vad jag kallar modellsändaren som
utrycker affekt och uppvisar en attityd till produkter. För det andra kan den
representerade affekten gälla andra eller tredje person: ”du och alla spelarna
i det svenska landslaget hatar denna produkt mer än alla andra produkter på
marknaden”. Här tillskrivs ”du och alla spelarna i det svenska landslaget”
affekter som sändaren inte behöver ta ansvar för.

Vid bedömningar kritiseras eller prisas människors beteende. Ofta reali-
seras bedömningarna av adverb och adjektiv (”han agerade omoraliskt”,
”poliserna uppträdde oklanderligt”, ”hon är väldigt traditionell”, ”en slapp
lärare”), substantiv (”en riktig hjälte”, ”en lögnare”) eller verb (”sluta
ljuga”, ”Lasse briljerar”). Det som är gemensamt för alla bedömningar är att
de grundar sig på någon typ av moralisk uppfattning om, eller social norm
för, mänskligt beteende.

Slutligen förmedlas attityder genom uppskattningar där t.ex. föremål och
processer evalueras. I uppskattningar evalueras främst estetiska egenskaper
och inte mänskligt beteende. Liksom bedömningar kan uppskattningar
realiseras i form av adverb och adjektiv (”bilens motor surrar fint”, ”en
vidrig middag”), substantiv (”tavlan är ett mästerverk”) eller verb (”slottet
stoltserar med fyra torn”). Även människor kan uppskattas, men det handlar
då inte om deras beteende, utan om deras utseende (”en mycket vacker
kvinna”) eller andra egenskaper som inte har att göra med bedömningar av
beteenden.

Det kan också poängteras att graden av interpersonalitet är något högre i
kategorin affekt än i bedömning och uppskattning. I de två senare kate-
gorierna är den evaluerande attityden riktad mot andra människor, andra
föremål eller processer. På så sätt är attityden något mer objektifierad än
vad som är fallet för affekt, där subjektet ger uttryck för sina egna känslor
(eller, ibland, återger andra personers känslor).

Det är dessutom värt att notera att attityder kan vara mer eller mindre
explicit uttryckta i texter. Bedömning kan t.ex. uttryckas mer implicit i en
sats som ”han fortsatte att spela hög musik även när jag bad honom att
sänka volymen” eller mer explicit i ”han fortsatte envist att spela sin dåliga
musik trots att jag vänligen bad honom att sluta”. Ju mer explicita atti-
tyderna är, desto högre interpersonell kraft har de oftast.
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När det gäller skriftliga realiseringar av attityder i Legoland-annonsen
handlar det i princip om bedömningar. Det är modelläsaren i den kon-
struerade rollen som chef över Legoland som bedöms positivt. Redan i
rubrikens ”boss” (1) finns en bedömning av förmågan att leda andra. I
skriftstyckena (5) påpekas att det krävs att den tänkte chefen har ”koll på
läget”, ”byggerfarenhet”, ”förmåga att lösa komplexa arbetsuppgifter” och
är seriös.

Den visuella realiseringen av attityd i texter knyter jag främst till affekt,
och det är då ansiktsuttryck på avbildade människor eller människoliknande
varelser som jag undersöker. Martinec (2001:126ff) diskuterar hur mänsk-
liga ansiktsuttryck representerar olika typer av affekter (se fotnot 25
beträffande tillämpningen av Martinecs ”presenting action”-kategorier på
textuella representationer). Primära affekter realiseras genom ansikts- och
huvudrörelser. De kallas primära av Martinec eftersom tidigare forskning
visat att vissa ansiktsuttryck tolkas likadant av många människor oavsett
kulturell bakgrund. Exempelvis realiseras rädsla prototypiskt med öppna
ögon, öppen mun och en bakåtgående huvudrörelse. Rädsla är exempel på
en reaktiv affekt (”reactive affect”). Vid ilska går rörelserna åt andra hållet.
Munnen stängs och huvudet rörs framåt, och enligt Martinec är ilska en av
flera aktiva affekter (”active affects”). Lycka realiseras prototypiskt av att
mungiporna och de yttre hörnen på ögonen dras uppåt, medan de dras nedåt
vid nedstämdhet. Lycka exemplifierar positiva affekter (”positive affects”)
och nedstämdhet negativa affekter (”negative affects”). Den prototypiska
realiseringen av överraskning är att mun och ögon öppnas medan pannan
dras uppåt. Vid avsky öppnas näsborrarna något och mungiporna och de
yttre hörnen på ögonen dras nedåt. Vid hat böjs huvudet framåt medan
mungiporna och de yttre hörnen på ögonen dras nedåt. Intresse realiseras av
att huvudet böjs något framåt samtidigt som pannan dras uppåt. Dessa olika
huvud- och ansiktsrörelser kan sedan kombineras vidare. Man kan ju t.ex.
uttrycka överraskning och avsky samtidigt.

Attityder kan också realiseras visuellt med hjälp av kameravinkeln. Kress
& van Leeuwen (1996:136) skiljer på subjektiva (”subjective”) och
objektiva (”objective”) bilder. Skillnaden är att de subjektiva bilderna har
ett inbyggt perspektiv medan de objektiva inte har ett lika tydligt
perspektiv. På så sätt kan betraktaren av subjektiva bilder bara se det som är
avbildat ur en viss vinkel, medan betraktaren av objektiva bilder kan se i
princip allt som finns att se. Ibland kan detta leda till att de objektiva
bilderna t.ex. visar föremål i genomskärning. Subjektiva bilder uttrycker
alltid en viss attityd gentemot det som avbildas medan objektiva bilder inte
gör det i lika hög utsträckning. Subjektiva bilder har större interpersonell
kraft än objektiva bilder och är således av störst intresse i min analys.

Subjektsperspektiv realiserar den attityd som den som tagit bilden
uppvisar gentemot den eller de avbildade. Samtidigt positioneras den som
ser på bilden på ett tydligt sätt; bildens perspektiv och attityd blir
betraktarens. På det horisontella planet kan människor (och föremål)
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avbildas rakt framifrån, rakt bakifrån eller från sidan i olika vinklar. Vid
bilder som är tagna rakt framifrån uppvisas attityden att den som tagit
bilden, och indirekt då också betraktaren som ju övertar fotografens
perspektiv, bedömer att den avbildade är en del av den egna sociala
grupperingen (rakt framifrån-perspektiv kan också beskrivas som ett
perspektiv med hög grad av engagemang). Då en person avbildas rakt
framifrån presenteras denne alltså för betraktaren som om hon eller han är
en del av fotografens och betraktarens värld. Attityden är på så sätt accepte-
rande snarare än avvisande.

Om den avbildade däremot avbildas från sidan skapas betydelsen att
personen inte är en del av betraktarens värld. En mer avståndstagande
attityd realiseras. Den eller de avbildade är inte en del av betraktarens värld
eller sociala sammanhang. Bilder tagna rakt bakifrån symboliserar naturligt-
vis också en avståndstagande attityd, men ännu mer intensivt och tydligt än
vid bilder med från sidan-perspektiv. Rakt bakifrån-bilden är ju rakt
framifrån-bildens motsats (1996:143f).

På det vertikala planet representeras attityder som har att göra med makt.
Vid s.k. grodperspektiv skapas makt åt den avbildade; den som ser på
bilden ser upp på den avbildade. Om perspektivet gör att betraktaren
tvärtom ser ned på en avbildad person representeras betraktarmakt. Om
avbildade personer möter betraktaren öga mot öga, i samma höjd, råder
maktbalans (1996:146). Horisontella och vertikala vinklar kan sedan
kombineras med t.ex. representerad distans och kontakttyp.

Legoland-annonsens visuella representationer av attityder är få. De båda
avbildade barnbossarna är tämligen neutrala i sina ansiktsuttryck och
representerar inte någon tydlig affekt. Kameravinkeln representerar på det
vertikala planet att modelläsaren är något underlägsen de två avbildade; de
ser ned på modelläsaren även om det rör sig om ett mellanting mellan grod-
och öga mot öga-perspektiv. De två barnbossarna (särskilt pojken) avbildas
från sidan och presenteras på så sätt med en lägre grad av engagemang. De
är inte fullt ut en del av modelläsarens värld. Detta är relaterat till
annonsens komposition där barnen idealiseras. De utgör det ideal som kan
uppnås genom införskaffande av spelet. Först då blir de två barnbossarna
fullt ut en del av modelläsarens värld, och de blir jämlika.

3.4 Rekontextualisering
I rekontextualiseringen relateras reklamtexterna till inter- och extratextuella
kontexter. Denna rekontextualisering går ut på att jag diskuterar texternas
relation till andra texter, genrer och diskurser samt de viktigaste presupposi-
tionerna i reklamtexterna.

Intertextualitet har att göra med texters relationer till andra texter (jfr
Bakhtin 1986 och Kristeva 1981) och i ett vidare perspektiv också till andra
genrer och diskurser (Fairclough 1992). Det kan då återigen påpekas att jag
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med diskurs menar i text representerade sätt att se på och tänka om
verkligheten medan jag med genre menar social praktik för interaktion
genom text. En novell kan på så sätt tillhöra genren novell och samtidigt
innehålla olika diskurser (och intertextuellt också relatera till andra genrer).

Fairclough (1992:104) talar om två typer av intertextualitet: manifest
intertextualitet (”manifest intertextuality”) och interdiskursivitet (”inter-
discursivity”). Manifest intertextualitet definieras på följande sätt: ”In
manifest intertextuality, other texts are explicitly present in the text under
analysis; they are ‘manifestly’ marked or cued by features on the surface of
the text, such as quotation marks.” Den manifesta intertextualiteten är på så
sätt tämligen konkret och explicit markerad. Vid interdiskursivitet menar
Fairclough att ”the focus is on discourse conventions rather than other texts
as constitutive” (1992:104). Det är således en något mer abstrakt företeelse
än manifest intertextualitet eftersom det inte längre rör sig om konkreta
texter som finns närvarande i andra texter, utan om olika konventioner eller
normer från genrer och diskurser. Linell (1998:37) beskriver liknande före-
teelser som ”allmänna påverkningar mellan hela kommunikativa genrer
eller från en samhällssektors språkbruk och tänkesätt till en annans”.27

Distinktionen mellan manifest intertextualitet och interdiskursivitet är
relevant för min analys främst genom att det blir tydliggjort att intertextua-
litet är mer än citat och källhänvisningar. För modelläsarkonstruktionen i
reklamtexterna torde interdiskursiviteten vara mer fruktbar att analysera än
eventuell manifest intertextualitet. Detta beror främst på att interdiskur-
sivitet innefattar både relationer till diskurser från diverse samhällssektorer
och till genrekonventioner.

I intertextualitetsanalysen behandlas alltså främst diskurs- och genre-
blandning i reklamtexterna. Vilka diskurser och genrer finns närvarande i
texterna? Vilka diskurser och genrer dominerar? Vilka implikationer har det
för modelläsaren att denne förväntas acceptera de diskurser som finns i
annonserna?

Diskurserna och genrerna i de analyserade texterna identifieras från två
håll. Underifrån i modellen ger analyserna av komposition och ideationell
och interpersonell betydelse i texterna en fingervisning om vilka diskurser
och genrer det är rimligt att tala om. Kompositionsanalysen säger en del om
reklamtextens format vilket ofta är relaterat till genre. Vad som presenteras
som givet/nytt, ideellt/reellt, viktigt/mindre viktigt är relevant för diskussio-
nen om diskurser i annonstexterna. De textmönster (t.ex. handling eller
passivitet) som framkommer vid den ideationella analysen ligger också till
grund för analysen av diskurser. Detsamma gäller för de sociala relationer i
texten som blottläggs i den interpersonella analysen. Representeras t.ex.

                                          
27 Även i Ajagán-Lester m.fl. (under utg.) diskuteras relationen mellan olika typer av
intertextualiteter. Där ges också ett antal exempel på hur analyser utifrån de olika
intertextualitetsbegreppen kan se ut.
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textens sociala relationer som jämlika och accepterande eller som ojämlika
och diskriminerande?

Diskurserna och genrerna identifieras dock också i relation till den
(reklam-)textexterna verkligheten, och detta är det mest tolkande inslaget i
analysmodellen. Jag tillåter mig att relativt fritt argumentera för min
identifikation av olika typer av diskurser och genrer i annonstexterna. I
denna del av analysen benämner jag också genrerna, och särskilt diskur-
serna, relativt fritt.

Intertextualitetsbegreppet har varit starkt knutet till skrivna och i viss
mån talade texter. För att det ska vara relevant att använda intertextualitets-
terminologin i denna studie måste den emellertid också kunna appliceras på
de visuella elementen i de multimodala reklamtexterna. Alla texter, även
multimodala, är intertextuella och dialogiska till sin natur och det finns
ingen anledning att utgå från att intertextualitet är knutet till vissa
modaliteter. Med detta menar jag att skriften i en reklamannons kan vara
intertextuellt relaterad till en tavla eller ett fotografi såväl som till en annan
skriven text. En reklambild kan stå i intertextuellt förhållande till en
skriftlig text lika väl som till andra bilder. Texters relationer till olika
diskurser är på samma sätt inte begränsade till diskurser i en viss modalitet.
En reklambild kan t.ex. innehålla en blandning av diskurser som i andra
kontexter är realiserade i andra modaliteter (jfr avsnitt 1.3 samt Kress & van
Leeuwen 2001).

I den extratextuella analysen intresserar jag mig främst för vilka sociala,
ekonomiska och kulturella egenskaper som presupponeras hos modelläsa-
ren. En annons för en dyr bil presupponerar t.ex. oftast att modelläsaren har
ekonomiska förutsättningar att köpa bilen, att det är accepterat i mo-
delläsarens kultur att äga dyra kapitalvaror samt kanske att modelläsaren
har körkort. Ett annat exempel är att en webbadress i en annons
presupponerar att modelläsaren har tillgång till en dator. Grundprincipen är
att tydliga referenser till, eller tankemönster från, andra texter, genrer och
diskurser behandlas i den intertextuella analysen. Övriga presuppositioner
behandlas i den extratextuella.

Den tydligaste interdiskursiva relationen i Legoland-annonsen är
samspelet med platsannonser, en genre som är knuten till vuxenvärlden.
Textelementet (5) inleds med rubriken ”VI SÖKER DIG SOM HAR KOLL
PÅ LÄGET” och ett antal underrubriker av typen ”KVALIFIKATIONER”,
”FÖRMÅNER” och ”KARRIÄRUTVECKLING” följer därefter. Samtliga
dessa rubriker kan sägas referera till hur platsannonser brukar se ut. Detta
gäller även skriftstyckena under respektive rubrik. Exempel är:

KVALIFIKATIONER:
Tidigare byggerfarenhet nödvändig.
Bör ha gått ut grundskolan.

PERSONLIGA EGENSKAPER:
De sökande måste gilla dataspel och ha förmåga att lösa komplexa arbetsuppgifter.
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Frasen ”Idag LEGOLAND, imorgon hela världen” samt exempelvis
”You’re the boss” kan knytas till en management- eller ledarskapsdiskurs
där framgång och förmågan att ta befälet likställs med att vara en god
ledare. Denna diskurs kopplar att vara ”boss”, från huvudrubriken, till ett
visst sätt att se ut och agera. De avbildade barnen bär på anteckningsblock.
Dessa är av den typ förmän, eller bossar, på t.ex. ett bygge kan tänkas bära
runt på. Ordet ”boss” kan också knytas till den genre av dataspel där
spelaren går från en nivå (eller ”level”) till en annan genom att besegra en
motståndare, ofta kallad ”boss”.

En dualistisk diskurs som kretsar kring skillnader mellan pojkar/män och
flickor/kvinnor realiseras också, och detta sker främst visuellt. Det ena
barnet har kort hår, grön tröja och blåjeans medan det andra har långt hår,
vit tröja med en rosa katt på och rosa byxor. Denna skillnad är betydelse-
bärande genom att det i annonsen tas för givet att rosa är en färg för flickor,
att blå är en pojkfärg, att flickor har långt hår och att pojkar har kort hår. En
annan viktig differentiering, som är knuten både till ålders- och genus-
representation i annonsen, är att pojkens kläder i princip skulle kunna bäras
av en vuxen man medan flickans kläder knappast skulle bäras av en vuxen
kvinna.

I Legoland-annonsen finns också exempel på manifest intertextualitet. I
samma nummer av Kalle Anka & C:o finns en annan annons från just Lego.
Denna annons gäller ett fotbollsspel, men det är inget dataspel. Givetvis
återfinns Legos logo även i denna annons. Liksom i Legoland-annonsen
finns också en slogan på engelska: ”Your World – Your Rules LEGO just
imagine…”. En handlingskraftig och enväldig härskarroll konstrueras alltså
även i denna annons.

Genom själva produkten, ett dataspel, presupponeras slutligen, extra-
textuellt, att modelläsaren har tillgång till en dator med nog kapacitet att
spela moderna spel på. På så sätt konstrueras en modelläsare med en viss
typ av materiella tillgångar, vare sig dessa nu är egna tillgångar eller
tillhandahålls av någon annan (som t.ex. en förälder).



4 Annonser för 7–12-åringar

Tidskrifterna för 7–12-åringar domineras av serietidningar som Bert,
Spider-Man, Wendy, Min Häst och Kalle Anka & C:o. Dessa är särskilt
vanliga i undergruppen 7–9-åringar. Emellertid finns också tidskrifter som
mer kan beskrivas som tonårstidningar. Det rör sig t.ex. om Frida och Okej
som främst läses av flickor. För pojkarna gäller att de tidskrifter som inte är
serietidningar har mer av specialtidningskaraktär (t.ex. Pro Hockey och Pc
Gamer).

I detta kapitel analyseras tre annonser. Först analyseras annonsen för
Legoland dataspel och därefter två annonser för filmer: Toy Story 2 och
Den lilla sjöjungfrun II. Varje analys i detta och följande analyskapitel
avslutas med en kort beskrivning av modelläsaren i respektive annons.
Dessa beskrivningar hålls korta för att sedan utvecklas när de olika
annonsernas modelläsare jämförs och diskuteras i kapitel 7 och 8.

4.1 Legoland dataspel
Helsidesannonsen för Legoland-dataspelet (se figur 7 i bilaga 3) från Kalle
Anka & C:o behandlades i exempelanalysen i kapitel 3, varför genom-
gången av denna medieannons görs mindre detaljerad här.

4.1.1 Komposition
Kompositionsanalysen ger vid handen att visuell avgränsning i annonsen
skapar en betydelsemässig skillnad mellan den avbildade flickan och
pojken. Samtidigt sammankopplas dessa med bakgrunden (nöjesparken
Legoland) genom att de lämnar skuggor efter sig i denna. Den betydelse
som skapas är att de är en del av nöjesparken, vilket också gäller för spelets
förpackning, som också lämnar skuggor efter sig.

Genom visuell sammankoppling skapas också en betydelsemässig
koppling mellan att vara ”boss” och barnen. Rubriken ”You’re the boss”,
och särskilt ordet ”boss”, överlappas av barnen: de är bossar över
nöjesparken. Helikoptern i bakgrunden utgör dock en vektor som kopplar
rubriken mer till den avbildade pojken än till flickan. Ordet ”boss” är
dessutom visuellt framskjutet och layoutmässigt idealiserat, liksom de två
barnen. Pojken är mer framskjuten än flickan. Viktigast i annonsen är på så
sätt ’att vara boss’, och av barnbossarna presenteras pojken som den
viktigaste.
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Genom den gula grindstolpen realiseras en given–ny-dimension i
annonsen där nöjesparken presenteras som given, medan bilderna från
dataspelet är nya. Nöjesparken är det givna; det nya är att modelläsaren,
genom att skaffa dataspelet och spela det, kan ikläda sig rollen som boss
över en nöjespark.

4.1.2 Ideationell betydelse
Den ideationella analysen visar att de processtyper som representeras
skriftligt och visuellt i annonsen främst är olika typer av handlingar som
kompletteras med några representationer av tillstånd. Sändaren av annonsen
alternativt de avbildade barnen intar en aktörsroll i ”VI SÖKER DIG […]”
(min kursivering i detta och följande exempel från reklamtexterna). Andra
handlande och kreativa aktörsroller konstrueras för modelläsaren, t.ex. som
någon för att ”utforma, skapa och styra”. Bossrollen introduceras på en
framskjuten plats; redan rubriken lyder ”You’re the boss”. Den mest
framskjutna visuella processen är också pojkens skrivande, en materiell
handling. Som en riktig boss skriver han medan flickan poserar.

Således realiseras ideationellt främst aktivitet och handlingsinriktning;
rollerna för modelläsaren är främst aktör i materiella handlingar.

4.1.3 Interpersonell betydelse
I Legoland-annonsen varierar graden av representerad interpersonalitet. De
mest framskjutna textelementen ger uttryck för en hög grad av
interpersonalitet när det gäller kategorin kontakttyp. Rubriken ”You’re the
boss” har så stort typsnitt att den framstår som ett utrop med stor inter-
personell kraft. De två barnen i annonsen uppmanar visuellt modelläsaren
att identifiera sig med dem. I det mest kompakta skriftstycket finns utropet
”Idag LEGOLAND, imorgon hela världen!” samt uppmaningen/utropet
”Ansök personligen i din lokala dataspelsbutik. (Bara seriösa sökande,
tack!)”. Skriften i annonsens mest kompakta skriftstycken domineras annars
av påståendemeningar, vilket ger en lägre interaktionsgrad. Läsaren
upplyses om hur den som söker jobbet som chef ska vara (d.v.s. kompetent,
erfaren och ”gilla dataspel”).

Den representerade distansen är både kort och längre. Relativt kort
distans skapas med direkt läsartilltal i t.ex. ”You’re the boss” samt
pronominaliseringar i ”VI SÖKER DIG SOM HAR KOLL PÅ LÄGET”.
Detta sker sida vid sida med omnämnandet av mer opersonliga aktörer som
det icke-animata dataspelet: ”Nytt dataspel söker efter en chef […].”
Dessutom finns andra tämligen opersonliga meningar som ”Tidigare
byggerfarenhet nödvändig” och ”De sökande måste gilla dataspel […]”. På
samma sätt blandas ett relativt vardagligt lexikon (”har koll på läget”) och
enkla syntaktiska konstruktioner med mer komplicerade syntaktiska
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konstruktioner och ord (t.ex. ”Nytt dataspel söker efter en chef för att
utforma, skapa och styra ett virtuellt LEGOLAND”).

Visuellt presenteras pojken som mindre distanserad än flickan i
förhållande till modelläsaren. Detta beror dels på beskärning (han är
avskuren vid knäna, flickan är avbildad i helfigur), dels på att han relativt
sett är större än flickan (han står närmare kameran).

Det finns få skriftliga modalitetsmarkeringar. Det modala hjälpverbet
”bör” i ”Bör ha gått ut grundskolan” modulerar en uppmaning om
förpliktelse, möjligen eftersom de flesta av de empiriska läsarna av Kalle
Anka & C:o inte avslutat grundskolan. De som söker ”måste” också tycka
om dataspel.

Den idealiserade pojken och flickan har hög visuell naturalistisk
modalitet och detta gynnar identifikationspotentialen. Pojken är ju mindre
distanserad, vilket gör hans identifikationspotential ännu större än flickans.
Kalle Anka & C:o är något mer läst bland pojkar än bland flickor och man
kan anta att pojken representeras med högre identifikationspotential just
därför att det är viktigast att få pojkar att identifiera sig med personerna i
annonsen. Tidigare forskning pekar på att pojkar tenderar att ha lättare att
identifiera sig med andra pojkar eller män i massmedier (se t.ex. Smith
1994:325f för en genomgång av forskning med sådana resultat).

När det gäller attityder är det modelläsaren i rollen som chef över Lego-
land som bedöms positivt i skriften. Visuellt representeras att modelläsaren
är något underlägsen de två avbildade barnen, eftersom barnen blickar något
nedåt när de möter dennes blick. Barnbossarna avbildas också, genom
sidovinkeln, som om de inte fullt ut är en del av modelläsarens värld. Dessa
representerade attityder samspelar med annonsens komposition, genom
vilken barnbossarna idealiseras. Först när spelet införskaffats blir de två
idealiserade barnbossarna fullt ut en del av modelläsarens värld, och de blir
jämlika.

4.1.4 Rekontextualisering
I denna och följande analyser inleds rekontextualiseringsavsnitten med en
kort återkoppling till den tidskrift som den analyserade annonsen är hämtad
från. Legoland-annonsen finns i Kalle Anka & C:o som alltså är en
serietidning främst för barn (både pojkar och flickor). Trots det är inter-
textualiteten i annonsen tämligen avancerad. Rubriken ”You’re the boss”
och andra skriftstycken pekar mot genren platsannons, mot en management-
eller ledarskapsdiskurs samt mot en viss typ av dataspel. De avbildade
barnen refererar interdiskursivt till vuxenbossar och till olika föreställningar
om genus.

Samspelet med platsannonser realiseras särskilt i skriftstyckena, dels
genom textmönstret med olika rubriker (”KVALIFIKATIONER”,
”KARRIÄRUTVECKLING”), dels genom beskrivningar som ”Tidigare
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byggerfarenhet nödvändig” och ”Bör ha gått ut grundskolan”. ”You’re the
boss” och ”Idag Legoland, imorgon hela världen!” realiserar en
managementdiskurs, eller en härskardiskurs, där en viss typ av egenskaper
knyts till goda ledare. I en annan annons från Lego i samma nummer av
Kalle Anka & C:o. finns en engelsk slogan: ”Your World – Your Rules
LEGO just imagine…”. I fler än en text från Lego konstrueras alltså
dominerande barnbossar. En ”boss” är dessutom, i vissa dataspel, den
person som måste besegras innan man går upp på en ny nivå. I Legoland-
spelet kan, för en gångs skull, modelläsaren själv inta rollen som sådan
boss.

Managementdiskursen i annonsen kopplar att vara ”boss” till ett visst sätt
att se ut och agera. Pojkbossen har kort hår, grön tröja och blåjeans medan
flickbossen har långt hår, vit tröja med en rosa katt på och rosa byxor.
Pojkens kläder kan bäras av en vuxen man. Knappast någon vuxen kvinna i
Sverige skulle klä sig i flickans kläder, vilket gör att diskursen kopplar
pojken i högre grad än flickan till att vara en vuxenboss.

Extratextuellt presupponeras att modelläsaren har tillgång till en dator
och följaktligen att modelläsaren har en viss typ av köpkraft.

4.1.5 Modelläsaren i Legoland-annonsen
Legoland-annonsens modelläsare har två tydliga sidor. Å ena sidan är
modelläsaren ett barn med barns intressen som gillar att spela dataspel och
som förväntas identifiera sig med två barn mitt i mininöjesparken
”LEGOLAND”. Mest identifierar sig modelläsaren med pojken; han står
närmast och blir på så sätt större och kommer i närmare kontakt med
modelläsaren. Trots den höga identifikationspotentialen är modelläsaren
inte fullt jämlik med de avbildade barnen, och dessa är inte fullt ut en del av
modelläsarens värld. För jämlikhet och deltagande i samma värld krävs
innehav av spelet.

Å andra sidan har modelläsaren en relativt vuxen och mogen sida. En roll
som en seriös och engagerad vinnare och tämligen vuxen chefstyp kon-
strueras i annonsen. Den interdiskursiva relationen till platsannonser och till
en managementdiskurs understryker denna vuxna sida.

4.2 Toy Story 2-film
Toy Story 2-annonsen (se figur 8 i bilaga 3) finns i serietidningen Spider-
Man. Det rör sig om en helsidesannons för en film och annonsen har därför
kategoriserats som en medieannons.
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4.2.1 Komposition
Toy Story 2-annonsens viktigaste textelement är följande:

(1) Avbildade talande figurer med en affisch.
(2) Reklambyråns namn.
(3) Skrift om copyright.
(4) Filmens förpackning och skrift om filmen.
(5) Filmens logo.
(6) Disney videos logotyp och webbadress.
(7) Skrift om filmens tillgänglighet.

Två figurer och en affisch med ytterligare en figur bildar textelement (1).
Buzz Lightyear är klädd i något som liknar en rymdfarardräkt och håller i
en affisch på vilken Woody är avbildad. Den andra, runda, figuren som
också har mustasch är Mr Potato Head. Till detta textelement hör dessutom
de två skriftligt realiserade frågorna ”– Har du sett Woody?” och ”– Har du
sett min näsa?”. Figurerna står mycket nära varandra och det finns inte
några tydliga visuella avgränsare mellan dem. De symboliserar på så sätt
sammanhållning och utgör en egen liten grupp. De skriftligt representerade
frågorna i Toy Story 2-annonsen avgränsas från de visuellt representerade
figurerna genom den skriftspråkliga modaliteten, färgen etc., men tal-
strecken knyter frågorna till de avbildade figurerna. Dessutom har Buzz
Lightyear öppen mun vilket understryker att det är han som ställer den
översta frågan. Skälet till att även affischen med den kidnappade Woody
räknas till textelement (1), och inte, p.g.a. affischens vänstra kant, som ett
separat element är att Buzz Lightyear håller i affischen (hans arm bildar
också en vektor, se vidare 4.2.2).

Bredvid figurerna finns ett litet skriftelement med namnet på
reklambyrån (2) samt ännu ett skriftelement, med litet typsnitt, som anger
vem som har copyright (3). I textelement (4) beskrivs filmen som också
representeras visuellt genom avbildningen av förpackningen. Film-
förpackningen är inklippt i skriftstycket och räknas till textelement (4).
Förpackningen och den skriftliga beskrivningen av filmen behandlas alltså
som ett enda textelement.

Filmens logo (5) är tydligt visuellt avgränsad med hjälp av bl.a. stort
typsnitt. Textelement (6) utgörs av logotypen för Disneys videofilmer,
avgränsad med en ruta som har kontrasterande bakgrundsfärg i jämförelse
med den i övrigt vita bakgrunden, samt adressen till Disneys webbsida.
Slutligen finns skriftstycket ”NU PÅ VIDEO OCH DVD!” (7), avgränsat
genom stort typsnitt och genom att bara innehålla versaler.

Frågan ”– Har du sett Woody?” är visuellt framskjuten genom stort
typsnitt (större än i Mr Potato Heads fråga) och hög placering på
annonssidan. Denna fråga presenteras sålunda som viktig, något som
skriften i (4) sedan återknyter till. Med sina klara färger och genom att vara
relativt stora är naturligtvis också de avbildade figurerna framskjutna. Även
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Mr Potato Heads fråga är relativt framskjuten. Det som presenteras som
viktigt är själva huvudproblemet, att Woody är borta, och att hans kamrater
(som presenteras visuellt som en tätt sammanhållen grupp) letar efter
honom. Därefter kommer Mr Potato Heads personliga problem, att hans
näsa är borta. Även filmens logotyp (5) är ganska framskjuten genom att ha
relativt stort typsnitt och genom att vara färggrann. Skriften i (4) är däremot
inte särskilt framskjuten, och den visuella framskjutenhet som detta
textelement ändå tilldelas beror på att den avbildade filmförpackningen i
samma textelement är relativt färgglad. Skriften längst ned, ”NU PÅ
VIDEO OCH DVD!” är faktiskt också relativt visuellt framskjuten genom
versaler och stort typsnitt.

Den önskade läsvägen i Toy Story 2-annonsen utgår på så sätt från
frågorna och de avbildade figurerna och går sedan vidare till den stora
logon. Textelement (4), med den avbildade filmförpackningen och det
kompakta skriftstycket, läses därefter. Läsvägen pekar sedan mot det
framskjutna ”NU PÅ VIDEO OCH DVD!” och mot textelement (6) med
Disney videos logotyp samt webbadress.

Genom denna läsväg sätts modelläsaren direkt in i problematiken med
den försvunna Woody. Det finns sedan möjlighet att gå djupare genom att
läsa den sammanhängande skriften i (4), som dock också kan hoppas över
då ungefär samma information redan givits i de visuellt framskjutna
elementen. Även uppmaningen att gå in på Disneys hemsida, som finns i
skriften i textelement (4), finns i en annan version (men inte som en
uppmaning) i textelement (6) där webbadressen anges i större typsnitt med
fetstil. Det kompakta skriftstycket är alltså inte lika viktigt i Toy Story 2-
annonsen som det reella textblocket i Legoland-annonsen.

Layoutmässigt är given–ny-dimensionen markerad med hjälp av kanten
på affischen med Woody. På så sätt presenteras Buzz Lightyear och Mr
Potato Head som givna medan det nya är att Woody är kidnappad, vilket
presenteras på affischen. En liknande given–ny-struktur med figurerna som
givna återfinns i textelement (4), men då skriftligt representerad. Det första
som nämns i detta textelement är att ”världens roligaste leksaker – Woody,
Buzz Lightyear, Rex, Mr Potato Head, Bullseye och alla andra” finns på
video och dvd. Läsaren antas alltså känna till dessa leksaker medan det nya
är att figurerna nu finns på ”video och DVD”.

I Toy Story 2-annonsen utnyttjas hög–låg-dimensionen i något lägre grad
än given–ny. Eventuellt kan mellanrummet mellan Mr Potato Heads
skriftligt realiserade fråga och textelement (4) uppfattas som en ideal–reell-
markering. Figurerna idealiseras medan textelement (4), logotyper, webb-
adressen och upplysningen om när filmen finns på video och dvd
presenteras som mer reella.



88

4.2.2 Ideationell betydelse
Toy Story 2-annonsens textelement (1) och (4) domineras av handlingar,
såväl mentala, verbala som materiella. Mest framskjutna är de verbala
handlingar som utgörs av det multimodala frågeställandet i (1). De frågor
som ställs av Buzz Lightyear och Mr Potato Head är representationer av
verbala handlingar. De visuellt representerade Buzz Lightyear och Mr
Potato Head är talare och de skriftligt representerade frågorna är innehållet.
Textelement (1) innehåller några andra visuellt representerade handlingar.
Buzz Lightyear är aktören som ’håller upp’ affischen, en materiell handling
med armen som vektor. På affischen finns den gående Woody avbildad.
Han är aktören i den materiella handlingen ’att gå’, men han är också bärare
i det materiella tillstånd som delvis representeras skriftligt med ”KID-
NAPPAD”. Mr Potato Head är deltagare i en processtyp som kan sägas
ligga någonstans mitt emellan en mental och materiell handling. Hans
vänstra hand rör vid huvudet, en materiell handling med Mr Potato Head
som aktör. Emellertid liknar detta gesten att klia sig på huvudet, som
symboliskt innebär att fundera över någonting. På så sätt kan den
symboliska betydelsen av Mr Potato Heads materiella handling uppfattas
som en mental handling, ’att fundera’. I frågorna i (1) är ”sett” representa-
tioner av en mental processtyp. Det är snarast en mental händelse med
modelläsaren i rollen som den upplevare som potentiellt ”sett”.

Skriften i (4) domineras av handlingar:

[…] Häng med på deras helvilda äventyr där Woody blir kidnappad av en galen
leksakssamlare, och du - missa inte att gå in på www.disney.se där du bland annat
kan hjälpa Buzz att rädda Woody, hämta hem samlarbilder och mycket mer!

För modelläsaren konstrueras rollen av aktör i materiella handlingar
kopplade till att handla i egenskap av medlem i leksaksfigurernas gemen-
skap (”Häng med”, ”hjälpa Buzz att rädda”) samt att gå med i Disneys
webbgemenskap (”gå in på www.disney.se”, ”hämta hem samlarbilder”). I
”Woody blir kidnappad av en galen leksakssamlare” är Woody målobjekt i
en materiell händelse och den galne leksakssamlaren aktören. Participet
”KIDNAPPAD” återfinns också på affischen i textelement (1), men där
alltså snarare som representation av ett materiellt tillstånd eftersom någon
aktör inte nämns explicit (d.v.s. ’Woody är kidnappad’). Ett materiellt
tillstånd som trots handlingsdominansen finns representerat i textelement
(4) är: ”Nu är världens roligaste leksaker – Woody, Buzz Lightyear, Rex,
Jessie, Mr Potato Head, Bullseye och alla andra – äntligen här på video och
DVD!”

4.2.3 Interpersonell betydelse
I annonsen som helhet uppvisas en hög grad av interpersonalitet. I
textelement (1) finns som sagt de två frågorna ”– Har du sett Woody?”
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respektive ”– Har du sett min näsa?”. Kontakttypen fråga ger en hög grad
av interaktion eftersom information krävs. Samtliga tre avbildade figurer,
d.v.s. även den på affischen avbildade Woody, tittar direkt på modelläsaren;
läsaren tillfrågas med direkt tilltal om denne sett Mr Potato Heads näsa
respektive Woody.

Enligt Martinec (2001) är uppåtdragna ögonbryn ett prototypiskt sätt att
ställa en fråga. Buzz Lightyear, som har något uppåtdragna ögonbryn,
ställer en skriftligt realiserad fråga som ackompanjeras av ett ansiktsuttryck
som eventuellt kan beskrivas som frågande. Mr Potato Heads resta vänster-
hand, den sneda munnen med nedåtdragna mungipor och det högra
neddragna ögonbrynet visar att han är konfunderad; han vet inte var hans
näsa är och han frågar modelläsaren. Det kan här noteras att de direkta
frågorna till modelläsaren ställs från annonsens textvärld av figurer som är
tydligt knutna till den analyserade filmens textvärd. En relativt komplicerad
blandning av textvärldar finns således i denna text.

Även i textelement (4), där filmen beskrivs visuellt och i skrift, är graden
av interpersonalitet och interaktion hög. En mening med två direkta upp-
maningar till modelläsaren har utropsform:

Häng med på deras helvilda äventyr där Woody blir kidnappad av en galen
leksakssamlare, och du - missa inte att gå in på www.disney.se där du bland annat
kan hjälpa Buzz att rädda Woody, hämta hem samlarbilder och mycket mer!

Ingen av de grafiska meningarna i annonsen avslutas med punkt. Frågorna
har frågetecken, och de båda meningarna i textelement (4) samt omständig-
hetsangivelsen ”NU PÅ VIDEO OCH DVD!” (7) avslutas med utrops-
tecken. Detta ger expressivitet i annonsen.

Distansmässigt kan det noteras att läsaren tilltalas direkt som ”du” både i
de inledande frågorna liksom två gånger i citatet från textelement (4) ovan.
Denna personalisering drar ned den representerade distansen. Först kommer
det personliga läsartilltalet alltså från de avbildade figurerna, sedan, i (4),
snarast från annonsens modellsändare. På så sätt tilltalas läsaren först av
figurer som denne känner igen (de presenteras som givna). Sedan tar
modellsändaren över och denne har ett mer uppenbart säljande budskap.
Annonsens lexikon är i övrigt vardagligt, medan syntaxen inte är helt
okomplicerad (se det längre citatet ovan).

Den distans som representeras visuellt är mer blandad. På filmför-
packningen avbildas figurernas huvuden och axlar; det rör sig om närbilder
där kort social distans representeras. Dessa figurer är dock inte visuellt
framskjutna. I textelement (1) kan distansen mellan de avbildade figurerna
och modelläsaren beskrivas som långt medelavstånd. Figurerna är avbildade
i helfigur, vilket ger något längre socialt avstånd än om de vore avbildade
som figurerna på filmförpackningen.28

                                          
28 Man skulle här kunna säga att Buzz Lightyear uppvisar lika kort social distans som de
på filmförpackningen, eftersom hans överkropp syns medan man ser hela kroppen på de
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Skriftlig modalitetsmarkering är ”kan” i ”missa inte att gå in på
www.disney.se där du bland annat kan hjälpa Buzz att rädda Woody, hämta
hem samlarbilder och mycket mer!” (”äntligen” i [4] uttrycker affekt
snarare än modalitet, se nedan). Visuellt är modaliteten markerad genom att
de avbildade figurerna inte är naturtrogna avbildningar av människor, och
Mr Potato Head är en blandning av människa och potatis. Dessutom finns
ingen naturalistisk bakgrund utan allt är vitt. Dock är den sensoriska
modaliteten i textelement (1) relativt hög. Samtliga avbildade figurer finns
att köpa som leksaksgubbar som man kan röra vid och leka med, och läsare
som lekt med figurerna på detta sätt kanske uppfattar denna modalitets-
angivelse som hög.

Modalitet kan också representeras med avbildade personers muskel-
spänning och lutning på kroppen. Inga av de avbildade har direkt spända
muskler, men Buzz Lightyear är framåtlutad när han ställer sin fråga. Han
uppvisar på så sätt en tydlig vilja att ställa och få svar på sin fråga om
Woody.

Attitydmässigt kan man säga att det är filmens huvudpersoner som
uppskattas, och detta sker uteslutande i skriftelement (4). Leksakerna som
filmen handlar om presenteras inte bara som roliga, de är ”världens
roligaste” och deras äventyr är ”helvilda”. I utropet ”äntligen här på video
och DVD” uttrycks en affekt. En negativ bedömning av en tredje person i
filmen finns också: leksakssamlaren är ”galen”.

Både Buzz Lightyears och Woodys ögon är vidöppna i textelement (1).
Woodys mungipor är dragna uppåt, d.v.s. han representerar affekten glädje,
men Buzz Lightyears är dragna nedåt medan munnen är öppen. Buzz
Lightyear ser alltså nästan förvånad ut enligt de karakteristika som Martinec
(2001) anger för hur förvåning uttrycks genom ansikts- och huvudrörelser.
Mr Potato Head är, som nämnts ovan, konfunderad, vilket representeras
visuellt av den sneda munnen med nedåtdragna mungipor, det högra
neddragna ögonbrynet och den mot huvudet resta vänsterarmen. Mr Potato
Heads näsa och vänstra öra har i textelement (1) bytt plats, vilket är
anledningen till att han är konfunderad. En skämtsam effekt uppnås. Det är
ett lite barnsligt skämt som modelläsaren tycker är roligt.

4.2.4 Rekontextualisering
Toy Story 2-annonsen i Spider-Man är främst riktad till pojkar. Spider-Man
är en serietidning som främst läses av de yngre pojkarna i målgruppen,
d.v.s. av 7–9-åringar. Modelläsaren förväntas inte ha kunskap om några
andra texter eller genrer än sådana knutna till Disney. Hela textelement (1)
och (4) innehåller figurer som modelläsaren antas känna igen från den första
                                                                                                                       
två andra figurerna. Emellertid skyms Buzz Lightyears kropp av Mr Potato Head och jag
har inte ansett att det rör sig om någon personlig närbild (där hans kropp inte skulle
rymmas inom bildens ram).
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Toy Story-filmen, dataspel eller liknande.29 Referensen till Disneys webb-
sida i (6) upprättar en relation till ytterligare en Disney-text.

Inte heller när det gäller bakgrundskunskaper som, främst extratextuellt,
presupponeras av modelläsaren är Toy Story 2-annonsen särskilt kompli-
cerad. Det som kan nämnas är att det förutsätts viss kunskap om vad video
och dvd är. Angivelsen av webbadressen ”www.disney.se” presupponerar
att modelläsaren har tillgång till en dator med Internetuppkoppling.

Slutligen finns det ett antal främst amerikanska kultursymboler i
annonsen. Woody är en traditionell amerikansk cowboy (och dessutom
finns cowboyflickan Jessie avbildad på filmförpackningen [4]). Buzz
Lightyear är en s.k. ”SPACE RANGER”, som är att betrakta som en, om än
fiktiv, amerikansk yrkesgrupp snarare än en svensk. Han är klädd som en
astronaut. Astronauter är äventyrliga, modiga och utforskar okända världar.
Dessutom är han alltså en ”RANGER”, vilket framgår av en liten sköld som
han bär på bröstet (visserligen inte alls visuellt framskjutet). ”Ranger” kallar
man vissa typer av poliser och militärer i USA. För modelläsaren innebär
detta att kunskaper om amerikanska kulturella symboler, särskilt astronauter
och andra yrkesgrupper, förutsätts eller skapas och återskapas i annonsen.

4.2.5 Modelläsaren i Toy Story 2-annonsen
Modelläsaren som skapas i Toy Story 2-annonsen är en lite omogen expert
på diverse Toy Story-produkter, och modelläsaren har också viss kunskap
om moderna medier som dvd och Internet. Modelläsarens omognad framgår
bl.a. av att denne uppskattar tokroliga skämt i stil med att en figur som ser
ut som en potatis byter ut sin näsa mot ett öra och sedan inte hittar näsan.
Att modelläsaren är omogen understryks också av att det inte är nödvändigt
att läsa annonsens mest kompakta skriftblock; budskapet går fram ändå
genom de mer visuellt framskjutna textelementen. I annonsen presuppo-
neras också att modelläsaren har kunskap om amerikanska kultursymboler
som cowboys och astronauter, men i övrigt antas inte modelläsaren på ett
tydligt sätt vara förtrogen med andra genrer eller ha andra bakgrunds-
kunskaper.

Det är en aktiv och handlande du-roll som konstrueras för modelläsaren i
annonsen. Detta ”du” är aktör i ett antal handlingar. Modelläsaren rycks
alltså med av den handlingsinriktning som finns representerad i Toy Story
2-annonsen. Figurerna i annonsen presenteras genom svag visuell avgräns-
ning som en tätt sammanhållen grupp som modelläsaren kan bli en del av.

Alla avbildade och omtalade i annonsen, kanske med undantag för
cowboytjejen Jessie, är leksaker som representerar manlighet. Mr Potato
Head kunde t.ex. ha varit Mrs eller Miss Potato Head, men så är inte fallet.
Maskulinitet betyder här aktivitet, fartfylldhet och handlingskraft.
                                          
29 Det finns både filmer och dataspel om Toy Story-figurerna och i dagstidningarna
hösten 2001 kunde man t.o.m. läsa annonser för en isshow med dessa figurer.
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4.3 Den lilla sjöjungfrun II-film
Helsidesannonsen för Den lilla sjöjungfrun II (se figur 9 i bilaga 3) finns i
serietidningen Min Häst. Det handlar återigen om en film, d.v.s. en
medieprodukt, och även denna film är en Disney-film.

4.3.1 Komposition
Dessa är de viktigaste textelementen i Den lilla sjöjungfrun II-annonsen:

(1) Rubrik.
(2) Himmel/solstrålar/moln/hav/sten.
(3) Avbildade figurer.
(4) Skrift om copyright.
(5) Skriftstycke med beskrivning av filmen.
(6) Avbildning av filmens förpackning.
(7) Skrift om filmens tillgänglighet.
(8) Disney videos logotyp och webbadress.

Den övre rubriken, ”WALT DISNEY PICTURES PRESENTERAR DEN
LILLA SJÖJUNGFRUN II HAVETS HEMLIGHET” (1), avgränsas tydligt
med stort typsnitt och stort avstånd till övriga textelement i annonsen. De
avbildade figurerna (3) klassificeras som ett textelement; det finns inga
tydliga visuella avgränsare mellan dem och de överlappar delvis varandra.
På så sätt skapas, liksom i Toy Story 2-annonsen, en gemenskap mellan de
avbildade figurerna. Den blå, men delvis molniga, himlen som bestryks av
den nedgående solens strålar, havet samt stenblocken som figurerna sitter på
eller bredvid utgör bakgrund i annonsen (2).

Med mycket litet typsnitt återges vem som har copyright (4).
Textelement (5) är skriftstycket som beskriver vad filmen handlar om, och
detta avgränsas visuellt genom skriftstyckets kompakta design och genom
att typsnittet är relativt litet. Filmens förpackning (6) finns avbildad, men
den är inte layoutmässigt integrerad med det beskrivande skriftblocket.
Dessa räknas därför som två textelement, mer layoutmässigt och
följaktligen också mer betydelsemässigt separerade än filmförpackning och
skriftlig beskrivning i Toy Story 2-annonsen. Under skriftstycket (5) finns
skriftstycket ”EN HELT NY LÅNGFILM PÅ VIDEO OCH DVD 22/11!”
(7). Detta textelement är avgränsat genom att ha relativt stort typsnitt och
genom att vara avståndsmässigt skilt från andra textelement. Logotypen för
Disneys videofilmer (8) känns igen från Toy Story 2-annonsen. Även här är
den avgränsad med en ruta som har annan färg än bakgrunden, men i Den
lilla sjöjungfrun II-annonsen är inte kontrasten lika skarp (lila mot blått).
Tillsammans med logotypen finns adressen till Disneys webbsida skriven i
vitt.

De mest visuellt framskjutna elementen är rubriken med filmens titel (1)
och de avbildade figurerna (3), i synnerhet Melody. Rubriken har stort
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typsnitt. Melody är stor i jämförelse med andra avbildade figurer, med
undantag för valrossen vars kropp dock döljs av att han sitter i vattnet.
Rubriken, Melody och i viss mån valrossen presenteras alltså som viktigast.
Både titeln i rubriken (1) och Melody är också tryckta i gult. Detta ger inte
bara visuell framskjutenhet i förhållande till den huvudsakligen blå
bakgrunden utan den gula färgen skapar också ett betydelsemässigt
samband mellan skriften ”DEN LILLA SJÖJUNGFRUN II” och den
visuella representationen av Melody. Melody är dessutom placerad i
annonsens mitt och solstrålarna utgår från henne, vilket gör att hon ersätter
den ned- eller uppgående solen. Att hon samtidigt bär en gul dräkt gör att
liknelsen med solen förstärks. Det råder ingen tvekan om att Melody har
huvudrollen i annonsen.

Den önskade läsvägen startar med rubriken för att sedan gå vidare till de
avbildade figurerna, särskilt Melody. Utifrån textelement (3) är det inte
möjligt att förstå vad filmen handlar om. För att få reda på det måste läsaren
förlita sig på skriftblocket (5). Den avbildade förpackningen (6) kommer
ungefär samtidigt i den önskade läsvägen och därefter informationen om att
det rör sig om en film och att den finns på video och dvd (7). Därefter
kommer Disneys logo och webbadress (8). Till skriften om copyright (4)
guidas modelläsaren sist.

Annonsen har något av en hög–låg-komposition, markerad av den
horisontella linje som den översta skriftraden i textelement (5) bildar.
Filmens titel samt de avbildade figurerna (3) och deras miljö (2) idealiseras,
medan övriga textelement är på den reella nedre delen av annonssidan.
Given–ny-dimensionen utnyttjas inte på något tydligt sätt i annonsen.

4.3.2 Ideationell betydelse
I ideationellt hänseende är det slående att huvudpersonen Melody bara
representeras som aktör i en enda handling, nämligen i skriftstycket (5),
som inte är särskilt framskjutet. Melody är aktör när hon ”rymmer […] ut
till havs”, en materiell handling. Istället för att vara aktör representeras
Melody t.ex. som bärare i det mentala tillståndet ’att känna en längtan’:
”Ändå känner Melody en längtan att bli sjöjungfru.”

Melody är vidare målobjekt i den materiella handling där aktören,
krabban Sebastian, försöker ”att stoppa henne”. Visuellt, i textelement (3),
är Melody också fenomen i relation till krabban Sebastian. Hans blick är
riktad mot Melody. Slutligen är Melody målobjekt i några materiella
händelser: ”Här träffar hon en massa nya vänner […]”, där även ”en massa
nya vänner” är målobjekt, samt ”[…] bara hon får tag på Melody”.

Aktörerna i övriga processer i annonsen är Walt Disney pictures samt
Ariel och Erik (föräldrarna). Redan i rubriken ”WALT DISNEY PIC-
TURES PRESENTERAR DEN LILLA SJÖJUNGFRUN II HAVETS
HEMLIGHET” (1) är företaget Walt Disney pictures aktör och filmen



94

målobjekt. Vidare är ”Ariel och prins Erik” aktörer som ”har bevarat en
hemlighet”, en mental handling med hemlighet som fenomen. En annan
aktör är ”den elaka Morgana” som ”kan ta kontrollen över haven”. Slutligen
kan kanske krabban Sebastian antas vara talare i en verbal handling i
textelement (3). Han är avbildad med öppen mun och öppna armar som om
han talade högt eller sjöng. Armarna kan ses som vektorer som pekar mot
Melody, d.v.s. mot den han talar eller sjunger till.

Ett antal tillstånd representeras också i annonsen. I ”att Ariel en gång levt
som sjöjungfru” representeras ett materiellt tillstånd, med Ariel som
deltagaren existerande. Ett annat materiellt tillstånd är ”här finns också den
elaka Morgana”, med Morgana som existerande, samt det redan nämnda
mentala tillståndet i ”Ändå känner Melody en längtan att bli sjöjungfru”.

Den lilla sjöjungfrun II-annonsen är relativt rik på representerade
omständigheter som alla relaterar till den annonserade filmen. Visuellt
fungerar havet, solstrålarna, himlen, molnen och stenarna som bakgrund.
Denna bakgrund förankrar processerna rumsligt. Rumslig förankring
förekommer exempelvis också genom ett antal olika adverbiella uttryck i
textelement (5), t.ex. ”ut till havs” och ”Här”.

Det är utifrån den ideationella analysen värt att notera att någon
deltagarroll inte konstrueras för modelläsaren. Modelläsaren konstrueras
således som någon som inte är intresserad av aktivt deltagande i annonsens
och filmens textvärld.

4.3.3 Interpersonell betydelse
Med undantag för ett antal utrop och representerade attityder är graden av
interpersonalitet relativt låg i annonsen. Fakta om produkten, d.v.s. filmen,
presenteras för en modelläsare som inte tilltalas explicit. Inte heller de
avbildade figurerna erbjuder sig att interagera med modelläsaren i någon
större omfattning.

Filmens titel är kraftigt typografiskt markerad, vilket ger den utrops-
karaktär. Av de avbildade figurerna i textelement (3) är det dock endast
valrossen Späck som tittar direkt på modelläsaren och därigenom kräver
någon typ av symbolisk interaktion med denne. Pingvinen Frack tittar på
valrossen, krabban Sebastian på Melody och Melody blickar längtande upp
mot himlen. Eftersom hon inte möter modelläsarens blick erbjuder hon,
snarare än kräver, något från denne. På samma sätt som hon ideationellt
representeras som fenomen för krabban Sebastians blick poserar hon för
modelläsaren. Modelläsaren erbjuds att ostört betrakta henne medan hon
själv sitter och drömmer och längtar.

När filmens handling beskrivs finns två utrop:

Och trots krabban Sebastians tappra försök att stoppa henne rymmer hon en dag ut
till havs! Här träffar hon en massa nya vänner, bland andra den skrytsamme
pingvinen Frack och den store valrossen Späck – havets klumpigaste hjältar! (5)
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De tre övriga grafiska meningarna i textelement (5) är påståenden. Längst
ned i annonsen finns ytterligare ett utrop: ”EN HELT NY LÅNGFILM PÅ
VIDEO OCH DVD 22/11!”

Det finns inte något direkt läsartilltal i annonsen. Likaså presenteras
”DISNEY” aldrig som ”vi” eller något liknande. Däremot är lexikonet
relativt vardagligt och syntaxen tämligen okomplicerad. Visuellt syns hela
Melodys kropp, vilket också gäller för krabban och pingvinen. Avståndet är
långt medelavstånd (figurerna är så stora att man inte kan tala om en
distanserande bild). Valrossen Späcks huvud är stort i förhållande till de
andra avbildade figurerna, och han är kanske den som uppvisar det kortaste
sociala avståndet. Här spelar naturligtvis det faktum att han ser direkt på
modelläsaren också in. Den representerade distansen är alltså blandad, men
i relation till den andra Disney-annonsen (Toy Story 2) är den längre.

Den skriftligt representerade modaliteten är hög på så sätt att det nästan
inte finns några nedtoningar eller modifieringar av sanningshalten i det som
påstås. Det finns endast ett modalt hjälpverb, ”kan” i ”[…] den elaka
Morgana, som kan ta kontrollen […]”. Här är det alltså en möjlig handling
som tillskrivs ”den elaka Morgana”. Däremot är den visuella naturalistiska
modaliteten låg eftersom figurerna är tecknade. Den visuella modaliteten
kan å andra sidan uppfattas som hög i förhållande till filmens textvärld;
filmen är tecknad och så här ser figurerna ut. Hög naturalistisk modalitet har
dock, i vanlig ordning, produktförpackningen (6). Filmförpackningen av-
bildas så som den ser ut i butiken och t.o.m. plastförpackningens vita kant,
som inte täcks av videofilmens etikett, finns med.

När det gäller representationer av attityder kan man säga att Melody ser
ut att vara glad och harmonisk. Mungiporna är uppdragna och affekten
lycka, eller harmoni, representeras. Krabban Sebastian ser rakt på Melody
och ler. Valrossen Späck, den enda som aktivt söker ögonkontakt med
modelläsaren, uppvisar ett tämligen neutralt eller balanserat ansiktsuttryck.
Eventuellt kan de uppåtdragna ögonbrynen och den delvis öppna munnen
tolkas som uttryck för någon typ av intresse. Utifrån valrossens blick är
dessutom modelläsaren placerad i jämnhöjd på det vertikala planet.
Jämlikhet representeras således. På det horisontella planet rör det sig också
om ett rakt framifrån-perspektiv. De avbildade figurerna är en del av
modelläsarens värld.

Skriftligt är det mest filmfigurernas beteende eller egenskaper som
bedöms. I skriftstycke (6) genomför krabban Sebastian ”tappra försök att
stoppa henne”, pingvinen Frack är skrytsam och han och valrossen Späck är
”havets klumpigaste hjältar”. Morgana bedöms som ”den elaka”.

4.3.4 Rekontextualisering
Min Häst är en serietidning med målgruppen flickor 7–12 år. Det finns en
manifest intertextuell relation till den tidigare Disney-filmen om Den lilla
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sjöjungfrun och till andra Disney-texter (t.ex. webbsidan och andra Disney-
filmer). På så sätt liknar intertextualiteten den i Toy Story 2-annonsen. Den
lilla sjöjungfrun II är en uppföljare till en annan film. Enbart det faktum att
rubriken innehåller ”II” efter titeln på filmen etablerar en intertextuell
relation till den första filmen. Dessutom medverkade Ariel, Melodys mor,
och krabban Sebastian i den första filmen (enligt Disneys webbsida
www.disney.se) vilket ytterligare förstärker samspelet med den första
filmen. Annonsen anknyter också till andra Disney-filmer som Djungel-
boken, bl.a. genom att det är ett barn som har huvudrollen och genom att
detta barn omges av ett antal tokroliga figurer (i denna annons krabban,
valrossen och pingvinen).

Samtidigt öppnar annonsen upp mot den klassiska sagan med samma
namn av H. C. Andersen och mot en hel sagotradition.30 En intertextuell
relation upprättas på så sätt med sagogenren på ett mer generellt plan, vilket
märks främst i skriftstycket (5). Delar av filmens handling återberättas på
ett så intresseväckande sätt som möjligt. Sagostrukturen är tydlig i denna
berättelse. Först ges bakgrunden att Ariel och prins Erik inte talat om för
Melody att Ariel varit sjöjungfru. Sedan trappas historien upp genom att
Melody, som tidigare introducerats med en visuell solmetafor, känner en
längtan efter att vara sjöjungfru och till slut rymmer till havs. Kortfattat
berättas om de figurer som hon möter, och slutligen trappas spänningen upp
ytterligare genom att den elaka Morgana introduceras som ett hot mot
Melody och mot det hav som Melody sökt sig till. Den sista meningen
avslutas med ”…”. Den spännande sagan fortsätter alltså i filmen. Inte bara
berättelsestrukturen, utan också berättelsens deltagare förknippas proto-
typiskt med sagor: en prins (Erik), en prinsessa (Melody), som dessutom är
sjöjungfru, och en elak häxlik motståndare (Morgana).

Det bör noteras att samtliga goda figurer som Melody stöter på i
berättelsen är manliga, med undantag för Ariel som nämns i början. Den
onda figur hon möter, Morgana, är kvinna och beskrivs endast som elak. På
så sätt skapas också en kontrast mellan den goda Melody och hennes
kvinnliga motsats Morgana. Morgana, den onda, finns inte avbildad i
annonsen. Det finns slutligen få presuppositioner som kan kallas extra-
textuella i annonsen. Liksom i Toy Story 2-annonsen förutsätts det dock
kännedom om video, dvd och Internet.

4.3.5 Modelläsaren i Den lilla sjöjungfrun II-annonsen
Den primära målgruppen för annonsen är flickor och den självklara huvud-
personen i annonsen, Melody, är också en flicka. Melody presenteras som

                                          
30 Avbildningen av Melody har också vissa likheter med statyn ”Den lille havfrue” i
Köpenhamn. Melodys huvud är riktat åt samma håll som statyns huvud, även om
Melody blickar mer mot skyn. Dessutom har de benen åt samma håll och
kroppshållningen är också i övrigt liknande.
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en drömmande och längtande men ändå harmonisk hjältinna, och inte som
en handlande sådan. Hon är bara aktör i en handling i annonsen. Denna
passiva men känsliga hjältinna möter inte heller modelläsarens blick utan
denne får ostört se på den längtande och poserande Melody. Det är alltså det
sagolika (vilket också realiseras intertextuellt) och drömmande, och inte
farten och handlingskraften, som gör annonsens textvärld och därmed också
produkten attraktiv för modelläsaren.



5 Annonser för 13–19-åringar

I tonåren börjar läsvanorna för pojkar och flickor att skilja sig åt på ett mer
tydligt sätt. Pojkarna fortsätter visserligen att läsa Kalle Anka & C:o tills de
är ungefär 14 år, men andra tidningar, som bara läses av pojkarna, gör nu
sitt intåg. Främst är det specialtidningar för datorer och dataspel (t.ex. Pc
Hemma och Pc Gamer), men i denna ålder börjar pojkarna också läsa
Illustrerad Vetenskap. Denna tidskrift fortsätter sedan att vara bland de
populäraste hos pojkar/män ända upp till vuxen ålder.

För flickorna finns ingen liknande trend för specialtidningar. De fortsätter
med Kalle Anka & C:o ett tag, men inte alls i samma utsträckning som
pojkarna. Frida och Vecko-Revyn, men också Chili, är de populäraste
tidskrifterna, men de läser också tidskrifter som Solo och Elle. Dessa har ett
mer allmänt innehåll med allt ifrån kärleksnoveller till sminktips och andra
reportage och kan inte betraktas som specialtidningar.

I kapitlet analyseras en annons för dataspelet Delta Force samt en annons
från Hp. Dessutom analyseras tre annonser ur en och samma annons-
kampanj från Libresse samt en annons från Sloggi.

5.1 Delta Force dataspel
Annonsen för Delta Force dataspel (se figur 10 i bilaga 3) finns i Pc Gamer.
Även denna annons tar upp en helsida i den aktuella tidskriften och den är
kategoriserad som en medieannons.

5.1.1 Komposition
Annonsens textelement är följande:

(1) Skriftstycken med inledande ”Du leder den […]”.
(2) Avbildad soldat.
(3) Eldslågor, sifferkoder, siktesmarkeringar, delar av spelets logo.
(4) PC CD-ROM-logo.
(5) Skärmbilder från dataspelet (3 sammanhängande).
(6) Skärmbild från dataspelet (1 fristående).
(7) Spelets logo och namn.
(8) Avbildning av dataspelsförpackningen.
(9) Skriftstycken ”Utvecklat med samma spelmotor […]”.
(10) NovaWorld-logo och webbadress.
(11) Skriften ”NOVALOGIC – THE ART OF WARTM”.
(12) Skrift om att varumärkena är registrerade.
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Textelement (1) utgörs av den översta skriften som inleds med ”Du leder
den […]” och avslutas med: ”För resten av världen är du Delta Force.” Hela
detta textelement är grafiskt markerat med citationstecken. Soldaten (2) är
grön, en avvikande färg som gör denne framskjuten. Bredvid soldaten finns
en logo som anger att det rör sig om ett PC CD-ROM-spel (4). Detta
textelement avgränsas av en vit rektangel. Vidare finns det fyra skärmbilder
från dataspelet. Tre av dessa överlappar varandra och räknas som ett
textelement (5) medan en skärmbild är fristående (6).

Spelets namn och logo utgör ett textelement (7). Textelement (9) utgörs
av skriftstycken med inledande punkter på varje ny skriftrad. Punkterna ger
visuell konformitet och skriften räknas som ett skriftelement. Textelement
(3), med eldslågor, siktesmarkeringar, sifferkoder och något som liknar
delar av spelets logo, utgör bakgrund i annonsen.

En avbildning av spelets förpackning bildar textelement (8). Textelement
(10) är en företagslogo med webbadress. Textelement (11) och (12) är
skriftelement som främst avgränsas från övriga textelement genom
avvikande storlek på typsnittet.

Analysen av visuell avgränsning ger vid handen att flera element inte är
särskilt tydligt avgränsade från andra. Spelets logo (7) överlappas t.ex. av
skriftelement (9) där spelet beskrivs. Likaså är tre av skärmbilderna så
överlappande att de räknas som ett textelement (5). Effekten blir att
sammanhängande scener från spelet presenteras. En scen, textelement (6),
utmärker sig dock genom att inte vara integrerad med de andra. Eventuellt
hänger detta ihop med att det i denna scen rör sig om prickskytte, där
kikarsiktesmarkeringen syns i en separat rund ruta.

Beträffande visuell framskjutenhet är det satsen ”Du är din fiendes värsta
mardröm” i textelement (1) som tillsammans med den avbildade soldaten
(2) och spelets logo (7) är mest framskjutna. Tekniken för att ge textelement
(1) framskjutenhet är stort typsnitt. Detsamma gäller för logon, men här
inverkar också eldfärgen på ”Land Warrior” och den eldfärgade
svärdsymbolen bakom skriften. För soldaten gäller att han är stor och grön,
d.v.s. har avvikande färg från andra textelement. Rollen som fiendens värsta
mardröm, soldaten och logon presenteras på så sätt som viktigast i
annonsen, men även skärmbilderna (5, 6) och den avbildade förpackningen
(8) är relativt framskjutna.

Den läsväg som skapas i annonsen går från det visuellt framskjutna och
interpersonellt markerade ”Du är din fiendes värsta mardröm” (och övrig
skrift kring denna sats) vidare till den framskjutna, gröna, soldaten.
Soldatens arm och pistol bildar sedan en stark vektor ned mot logon med
det framskjutna namnet på spelet (”Delta Force Land Warrior”). Svärdet i
spelets logo pekar upp mot skärmbilderna, vilket gör att den önskade
läsvägen blir cirkulär.

Därefter, längre ned på annonssidan, drar alltså den avbildade för-
packningen (8) till sig uppmärksamheten, även om det inte finns någon
vektor som kopplar skärmbilderna till förpackningen. Förpackningen är
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visuellt framskjuten p.g.a. de klara färgerna och det ljusa skimret som
omger den. Skriftstycket (9) och resterande textelement på den nedre delen
av annonsen kommer därnäst i den önskade läsvägen.

Det finns en tydlig given–ny-komposition som främst markeras av den
avbildade soldatens (2) högerarm och ljuddämparförsedda pistol. På så sätt
presenteras rollen som konstrueras för modelläsaren i spelets textvärld (”Du
leder den mest högteknologiska insatsstyrka världen någonsin skådat […]”)
som given. Modelläsaren antas kunna identifiera sig med denna roll. Givna
är också skärmbilderna. Modelläsaren känner igen hur denna typ av spel ser
ut på datorskärmen. Som nya presenteras främst soldaten (2) och avbild-
ningen av spelets förpackning (9).

Att dataspelsförpackningen presenteras som ny är inte så konstigt. Det
rör sig om ett nytt spel. Soldatens placering skapar en mer komplicerad
betydelse. En tolkning kan vara att det nya är att han är en av de terrorister
som behöver bekämpas av ”Delta Force”, ”den mest högteknologiska
insatsstyrka världen någonsin skådat”. Delta Force-soldaterna är avbildade
som givna i skärmbilderna (5, 6). Dessa har, tvärtemot soldaten (2), tradi-
tionella militära uniformer. Soldaten (2) är en blandning av vilde och
traditionell soldat. Vilden hos (2) symboliseras av skägget och den spretiga
frisyren samt av kniven och vantarna med avklippta fingrar, medan den
traditionella soldaten symboliseras av t.ex. pistolen med ljuddämpare samt
av handgranaterna. Soldaten (2) är som sagt mycket framskjuten, trots att
han verkar vara fienden. Det viktiga är alltså inte främst vännerna utan
fienden. Spelet ska ju skapa utmaningar för modelläsaren i de olika roller
som denne kan komma att ikläda sig i spelets textvärld.

Det finns också en, visserligen svagare markerad, ideal–reell-dimension i
Delta Force-annonsen. Framförallt markeras den av att bakgrunden (3) inte
längre är eldröd i den nedre delen av annonsen. Den översta skriftraden i (9)
delar också av. Ideal–reell-dimensionen förstärks något av att det som är
idealiserat på den övre delen av annonsen också är mest visuellt fram-
skjutet. Det som idealiseras är således den roll som konstrueras för
modelläsaren i spelets textvärld, skärmbilderna (5, 6) där modelläsaren i
denna roll agerar i olika scener i spelet, soldaten (2) samt PC CD-ROM-
logon (4) (PC och inte Play Station, Macintosh etc. är alltså idealet, i alla
fall om man ska kunna spela detta spel). Även logon (7) tillhör den ideella
delen av annonssidan. Den delvis cirkulära läsvägen som finns i annonsen
(se ovan) knyter samman de idealiserade textelementen.

På den nedre, reella, delen av annonsen återfinns de mer ingående
beskrivningarna av spelet (9) och avbildningen av dataspelsförpackningen
(8), d.v.s. en beskrivning av hur spelet ser ut i den konkreta inköps-
situationen i butiken (eller kanske i den webbaserade dataspelsbutiken). Här
finns också NovaWorld-logon och webbadressen (10), en slogan (11) samt
reell information om att varumärkena är registrerade (12).
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5.1.2 Ideationell betydelse
I ideationellt hänseende sprudlar annonsen av aktivitet och handling. Inte
minst leder flera vektorer till att det visuella intrycket av handling och
”action” blir tydliggjort. Den roll som konstrueras för modelläsaren i spelets
textvärld beskrivs som en mardröm för fienden. I rollen av spelare av spelet,
i en annan textvärld, uppmanas modelläsaren till konkreta handlingar som
att ’välja’, ’hålla koll’ och ’skapa’.

Handlingar introduceras redan i textelement (1), ett textelement som
annars domineras av tillstånd (se nedan). Det är modelläsaren i rollen som
Delta Force-soldat i spelet som är aktör i den materiella handlingen ’leda’:
”Du leder den mest högteknologiska insatsstyrka världen någonsin skådat.”
Modelläsaren i rollen som soldat i spelet är i textelement (5) och (6) aktör i
visuellt representerade handlingar. De avbildade soldaterna representerar
modelläsaren (i den aktuella rollen) och vapnen fungerar som vektorer; de
materiella handlingarna ’skjuta’ respektive att ’söka av ett område’ eller att
’söka av ett rum’ representeras på så sätt i skärmbilderna.

Handlingarna fortsätter att dominera i skriftelement (9). I detta skrift-
element gäller handlingarna främst modelläsaren i rollen som spelare av
dataspelet (alltså en annan roll än den som soldat i spelet). I denna roll
uppmanas modelläsaren till handling:

• Välj bland nya soldater med unika egenskaper […]
• Håll koll på din framgång online […]
• Skapa dina egna singel- eller multiplayer-spel med Mission Editorn

En passivform och andra infinita verbformer gör i tre fall att aktören i
handlingarna är implicita: ”Utvecklat med samma spelmotor som används
för att träna US ARMY Elite Land Warrior-soldater”. Trots att aktörerna är
implicita är en rimlig tolkning att det i handlingen att ’utveckla’ rör sig om
dem som skapat spelet och i handlingarna ’använda’ och ’träna’ om
amerikanska officerare som utbildar soldater.

Andra aktörer är soldaten (2) i den visuellt representerade handlingen
’springa’. Han har höger fot lyft i ett löpsteg och till viss del kan också det
vapen han bär i högerhanden ses som en vektor som indikerar vilken
riktning han rör sig i. Soldatens blick är svår att få kontakt med. Ögonen är
något lysande (p.g.a. att han är avbildad så som en soldat ser ut genom ett
mörkersikte), och det verkar som blicken är riktad utanför annonsen, åt
vänster ur soldatens perspektiv. Han är på så sätt aktör i någon typ av
intransitiv mental handling.

Skriftelement (1) inleds och avslutas med citationstecken. En verbal
handling representeras, i vilken hela textelementet är innehållet. Medan
annonsen som helhet domineras av handlingar domineras detta skriftstycke
av tillstånd:

Du är din fiendes värsta mardröm. För en terrorist representerar du domedagen.
För resten av världen är du Delta Force.
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Genom dessa representationer av tillstånd konstrueras en tuff soldatroll för
modelläsaren. I denna roll är modelläsaren en tuffing mot onda fiender och
terrorister, och ”Delta Force” får på så sätt positiv laddning ”För resten av
världen”. (”För resten av världen” och ”För en terrorist” fungerar i dessa
satser som en typ av omständighet kallad hänsyn, ”Behalf” enligt Halliday
1994:155.)

Några andra tillstånd representeras. Krigets relation till företaget som
producerar spelet representeras i sloganen ”NOVALOGIC – THE ART OF
WAR” (11). Det rör sig om ett tillstånd där tankstrecket ersätter verbet.
”NOVALOGIC” är identifierad, ”THE ART OF WAR” den identifierande
och tankstrecket realiserar den ungefärliga betydelsen ’är detsamma som’.
Spelförpackningen (8) kan ses som en representation av ett materiellt till-
stånd där förpackningen är deltagaren existerande: ’förpackningen existerar
och så här ser den ut’.

Livligheten i annonsen realiseras inte minst av de vektorer som binder
samman olika textelement i processer som realiseras på textnivån. En är
soldatens (2) arm med pistol som pekar mot Delta Force logon (7). En
materiell handling av något slag, med soldaten som aktör, realiseras således.
En tolkning är att eftersom det är ett vapen som är riktat mot ”Delta Force”
rör det sig om en aggressiv handling. Siktesmarkeringarna i bakgrunden (3)
fungerar dessutom som vektorer. Deras skärningspunkt är mitt i soldatens
(2) bröst, d.v.s. mitt i den bredaste träffytan. Modelläsaren ’siktar’ alltså på
soldatens bröst, som är målobjektet. Detta, tillsammans med att soldatens
vapen är en vektor som är riktad mot ”Delta Force”, stödjer tolkningen att
soldaten (2) är fienden som modelläsaren ska besegra i spelets textvärld (jfr
5.1.1). 31

En sista iakttagelse när det gäller ideationell betydelse är att det upprättas
en spänning mellan högteknologi och eldig närstrid i annonsen. Exempelvis
är ”den mest högteknologiska insatsstyrka världen någonsin skådat”
målobjekt i en materiell handling (d.v.s. ’leda’) i (1). I bakgrunden (3) finns
ett antal sifferkombinationer eller sifferkoder som fungerar som omständig-
heter: striden är beroende av dessa högteknologiska sifferkombinationer.
Fokuseringen på teknologi fortsätter i skriftelement (9). Som en omständig-
het kallad medel (”Means”, Halliday 1994:154) finns där ”med samma
spelmotor som används för att träna […]”. Frasen ”Nya high-tech vapen
och system” kan, även om verbet är utelämnat, ses som ett attribut för spelet
som visar på högteknologins betydelse: [’innehåller’] ”Nya high-tech vapen
och system”.

Sida vid sida med dessa representationer av högteknologisk strid finns
målobjekt och omständigheter knutna till närstrid eller strid på medel-
avstånd. De brinnande målobjekten i de visuellt representerade materiella
handlingarna i skärmbilderna (5) är knutna till konkret strid, vilket också

                                          
31 Soldaten (2) liknar emellertid delvis SGT Cole Harris, även kallad Gascan, som är en
av de goda rollfigurerna i spelet (NovaLogics webbsida, http://www.novalogic.com).
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gäller för bakgrundens (3) eldslågor. Fiendesoldatens (2) utrustning är
traditionell närstridsutrustning snarare än högteknologisk sådan. Han har en
pistol med vanlig ljuddämpare, handgranater och faktiskt också en kniv,
d.v.s. symboler för traditionell snarare än modern och högteknologisk strid.

5.1.3 Interpersonell betydelse
Rollerna av å den ena sidan Delta Force-soldat i spelets textvärld och å den
andra en relativt erfaren spelare av dataspel har också tydlig interpersonell
realisering. Fyra skriftliga påståenden i textelement (1) inleder annonsen (jfr
den önskade läsvägen). Skärmbilderna från dataspelet (5, 6) är påståenden,
men visuella sådana: ’så här ser spelet ut på skärmen’. De flesta andra
textelementen, skriftliga såväl som visuella, är också påståenden, och
eftersom den avbildade soldatens (2) blick inte möter modelläsarens erbjuds
denne att beskåda soldaten och t.o.m. att sikta på dennes bröst (jfr 5.1.2).
Identifieringspotentialen med den avbildade soldaten är låg. Detta hänger
samman med att soldaten genom kompositionen och genom vektoriella
samband konstrueras som terroristen som ska bekämpas.

Tre skriftliga satser i skriftelement (9) är dock uppmaningar:

• Välj bland nya soldater med unika egenskaper […]
• Håll koll på din framgång online via NovaWorld Character Statistics
• Skapa dina egna singel- eller multiplayer-spel med Mission Editorn

Uppmaningarna har en högre grad av interpersonalitet än påståendena,
eftersom sändaren explicit vänder sig direkt till läsaren. Uppmaningarna
finns i de delar av texten där rollen som spelare av dataspel konstrueras.

Annonsen innehåller flera representationer som ger en relativt lång
distans. Människorna är avbildade i helfigur (långt medelavstånd respektive
distanserade bilder). Inga pronominaliseringar som ”vi” eller ”vår” används.
Den enda explicita sändarmarkeringen av modellsändaren är ett
företagsnamn, ”NOVALOGIC”.

Vissa ord är tämligen komplicerade, bl.a. ”högteknologiska insatsstyrka”,
”representerar” samt alla de engelska och engelskinspirerade ord som
förekommer: ”US ARMY Elite Land Warrior-soldater”, ”high-tech vapen”,
”multiplayer-spel”, ”Character Statistics” samt ”Mission Editorn”. Vissa av
dessa specialiserade ord skapar dock kort distans. De fungerar till viss del
som markörer av gruppidentitet. Det engelskinspirerade uttrycket ”multi-
player-spel”, och kanske också ”Character Statistics” och ”Mission Edi-
torn”, anknyter till ett visst gruppspråk bland dataspelsintresserade.

Kortare eller mer personlig distans representeras dessutom i de fyra
grafiska meningarna i textelement (1), där modelläsaren i rollen av Delta
Force-soldat fyra gånger tilltalas med ”du”. Det finns också ett ”din” i en av
meningarna i textelement (1) samt ett ”din” i textelement (9). Syntaxen är
inte heller särskilt komplicerad.
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Det finns vidare inga modala hjälpverb i skriften. Visuellt har skärm-
bilderna (5, 6) hög naturalistisk modalitet, vilket också måste sägas gälla för
den avbildade soldaten (2). Även om han är tecknad så är det en detaljrik
avbildning av hur en människa ser ut i ett mörkersikte. Även eldslågorna i
bakgrunden har relativt hög naturalistisk modalitet, men denna dras kanske
ned något av siffrorna och den stora logon i bakgrunden.

I samband med modalitet kan det också noteras att soldatens (2)
kroppshållning uppvisar vad som kan förväntas av en god soldat eller av en
värdig motståndare till modelläsaren i rollen av terroristbekämpande Delta
Force-soldat. Den framåtlutade kroppen symboliserar att han är säker på det
han håller på med, medan de spända musklerna uppvisar en viss försiktig-
het. Det är riskfyllda uppgifter han har, men han genomför dem på ett säkert
och målmedvetet sätt.

Analysen av attityder i annonsen ger vid handen att det inte finns några
tydliga skriftligt representerade affekter. Den enda affekt som finns explicit
uttryckt i annonsen är den bestämdhet eller t.o.m. aggressivitet som
soldatens (2) stängda mun och framåtlutade huvud representerar. Några
bedömningar av modelläsaren i de två roller som konstrueras kan
identifieras. I ”Du är din fiendes värsta mardröm” bedöms, i positiva
ordalag, egenskaper i rollen som soldat. För en soldat kan det ju faktiskt
vara positivt att uppfattas som skräckinjagande. I ”koll på din framgång”
görs bedömningen att modelläsaren i rollen av spelare har framgång.

Attitydmässigt domineras dock annonsen av uppskattning av olika mate-
riella föremål. Dessa evalueras positivt p.g.a. teknologiska och tekniska
egenskaper (”högteknologiska insatsstyrka”, ”GRATIS storslagna Internet
multiplayer-spel”), deras färskhet (”Ny 3D-grafikmotor”, ”Nya high-tech
vapen och system”) och deras pris (”GRATIS storslagna Internet multi-
player-spel”). Indirekt handlar alla dessa exempel om uppskattningar av
spelet och dess egenskaper. Även i ”nya soldater med unika egenskaper”
uppskattas soldaterna snarare i deras egenskap av nya företeelser i spelet än
i egenskap av människor.

De visuellt representerade attityderna domineras av den avbildade
soldaten (2). Denne avbildas rakt framifrån, och presenteras följaktligen
som en del av modelläsarens värld. Däremot ger det vertikala perspektivet
något av ett grodperspektiv. Soldaten presenteras på så sätt som någon som
har makt över modelläsaren. I kombination med den aggressiva affekt som
han uppvisar skapas betydelsen att han är en del av modelläsarens värld;
han har makt över denne och han har aggressivitet nog att utnyttja den.

5.1.4 Rekontextualisering
Delta Force-annonsen finns publicerad i Pc Gamer som är en tidskrift som
endast handlar om dataspel och som är mycket läst bland yngre tonårs-
pojkar. I annonsen realiseras en diskurs som kretsar kring ont och gott i
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världen och som ofta realiseras i amerikanska krigs- och actionfilmer.
Dessutom presupponeras att modelläsaren har relativt avancerad kunskap
om dataspel.

Citationstecknen i textelement (1) visar att det är någon som talar (d.v.s.
skriften är innehållet i en verbal handling, jfr 5.2.2). Den korthuggna
syntaxen, kontrasterna mellan ”För en terrorist” och ”För resten av världen”
och den något överdrivna stilen liknar den i filmtrailers för amerikanska
action- och krigsfilmer. Den kan säkert också dyka upp i intron till action-
och krigsspel. Rösten brukar nästan uteslutande tillhöra en man med djup
basstämma som talar i korthuggen stil. Rösten realiserar en dualistisk
diskurs i den meningen att världen delas upp i gott och ont. På den goda
sidan finns den amerikanska specialstyrkan Delta Force som stöttas av
resten av den goda världen. Fienden till Delta Force, och till resten av
världen, är terrorister.

Denna diskurs är också kopplad till militära diskurser där fienden ofta
konstrueras som endast ond. Sloganen ”NOVALOGIC – THE ART OF
WAR” spelar på liknande militära diskurser där kriget romantiseras. Kriget
som konstform kopplas här till företaget som producerat spelet.

Ett intertextuellt samspel med andra krigsspel realiseras särskilt i skärm-
bilderna (5, 6). I dataspel av den typ som Delta Force tillhör representerar
den soldat som håller i vapnet, d.v.s. den soldat vars rygg man ser på
skärmen, den som spelar dataspelet (i vissa spel ser man bara vapnet). Den
avbildade soldaten blir på så sätt spelarens symboliska representant.
Skärmbilderna visar att Delta Force tillhör en sådan typ av spel, och
modelläsaren känner igen detta. På ett mer generellt plan presupponerar
termer som t.ex. ”spelmotor”, ”3D-grafikmotor”, ”Internet multiplayer-
spel” en modelläsare som har relativt god kännedom om olika genrer av
dataspel. Angivelsen av spelkonsol (4), i detta fall en PC, fungerar på
samma sätt. Kunskap om vad det innebär att det aktuella spelet är ett PC-
spel presupponeras. Denna angivelse av spelkonsol finns i många andra
annonser för dataspel i basmaterialet.

Modelläsaren antas vidare veta vad ”insatsstyrka”, ”Delta Force” samt
”US ARMY Elite Land Warrior-soldater” är för något. Dessutom kan
modelläsaren se att soldaten ses ur ett kikarsikte som markerar träffpunkten
mitt i hans bröst, och att det också rör sig om ett mörkersikte eftersom
soldaten är grön.

5.1.5 Modelläsaren i Delta Force-annonsen
Annonsen är full av aktivitet och handling samt uppskattning av hög-
teknologi, krigföring och kampen mellan gott och ont. Mer konkret
konstrueras två huvudsakliga roller för modelläsaren. Den ena rollen är en
aktiv och handlande soldat i spelets textvärld. Modelläsaren i soldatrollen är
tuff mot onda fiender och uppfattas därför som god av ”resten av världen”.
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Motståndaren, den avbildade terroristen, avbildas också i annonsen. Visuellt
skapas betydelsen att han är en del av modelläsarens värld i den meningen
att han är en utmanande och värdig motståndare.

Modelläsaren i Delta Force-soldatrollen accepterar och är solidariskt
inställd till den dualistiska diskurs som finns idealiserad i annonsen.
Diskursen ställer det goda i världen mot det onda på ett tämligen
oproblematiskt sätt. I annonsen representeras det goda av den amerikanska
specialstyrkan Delta Force, som alltså likställs med modelläsaren i rollen av
Delta Force-soldat.

Den andra rollen för modelläsaren är den som erfaren spelare av (action-
/krigs-)dataspel. Denna roll realiseras bl.a. av ett antal relativt specialiserade
ord i annonsen som skapar grupptillhörighet, av olika uppskattningar av
spelet och dess egenskaper samt av visuella representationer som knyter
dataspelet till action- eller krigsspelsgenren. Modelläsaren vet alltså redan
en hel del om denna typ av dataspel och känner grupptillhörighet med andra
spelare med samma specialkunskaper.

5.2 Hp:s elektronikprodukter
Annonsen från Hp (se figur 11 i bilaga 3) är publicerad på helsidor i
Illustrerad Vetenskap och Pc Hemma. Den är kategoriserad som en annons
för elektronikprodukter eftersom Hp främst tillverkar hårdvaror och till-
behör till datorer.

5.2.1 Komposition
Hp-annonsen har en relativt enkel design och layout. Det finns endast fem
tydligt urskiljbara textelement:

(1) Avbildad pojke med propellerförsedd leksaksbil.
(2) Avflagnad betongvägg.
(3) Skrift: ”Alla barn är uppfinnare.”
(4) Skriftstycke som börjar med ”Det är för att de […]”.
(5) Hp:s logo.

Textelement (1) är en pojke med en färgglad leksaksbil i handen. Pojken ser
direkt på modelläsaren. Det finns en bakgrund bestående av en vägg (2),
och ett skriftelement, ”Alla barn är uppfinnare” (3), med relativt stort
typsnitt. På den undre delen av annonsen finns ett längre skriftstycke (4)
som avslutas med Hp:s webbadress. Slutligen finns Hp:s logo (5) som
avgränsas genom den platta som den är skriven på. Nära logon står skriften
”invent” som p.g.a. närheten räknas till logon.

Den visuella avgränsningen och sammankopplingen av textelementen
skapar två viktiga betydelser. För det första utgör leksaksbilen med
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propeller en vektor. Denna kopplar pojken (1) till skriften ”Alla barn är
uppfinnare”. Skriften (3) överlappar också pojken. På så sätt kopplas pojken
till ”Alla barn”. Han skulle kunna ha varit en flicka eller man kunde ha valt
att ha en avbildad pojke och en avbildad flicka som representanter för ”Alla
barn”, men så är alltså inte fallet. För det andra kopplas pojken, genom
färgen på kläderna, till företaget Hp:s blå logo. Det finns således en relation
mellan pojken och företaget som realiseras genom kompositionen. Denna
relation blir explicit i skriftstycket (4), som jag återkommer till.

Pojken med leksaksbilen (1) är det mest visuellt framskjutna elementet.
Dels kontrasterar hans mörkblå klädsel mot det ljusa i annonsen, dels syns
det röda på bilen väl. Pojken är på så sätt viktig liksom skriften ”Alla barn
är uppfinnare”, som också är framskjuten.

Den önskade läsvägen går från den visuellt framskjutna pojken, som
också har relativt stor interpersonell kraft eftersom han ser direkt på
modelläsaren, och vidare till skriften ”Alla barn är uppfinnare”. Genom
pojkens ben, en typ av vektor, guidas läsaren vidare till skriftstycket (4).
Den önskade läsvägen kommer på så sätt sist till logon (5), även om den har
en mörkblå platta som ger en viss framskjutenhet.

En hög–låg-komposition, markerad av den kraftiga avgränsare som
utgörs av fotografiets nederkant, realiserar ideal–reell-dimensionen i
annonsen. Pojken och hans koppling till ”Alla barn” idealiseras således. De
resterande textelementen, som återfinns på den reella delen av annonsen,
utgörs av det längre skriftelementet (4) och logon (5).

5.2.2 Ideationell betydelse
Ideationellt konstrueras en roll för modelläsaren som ett pånyttfött
handlande barn. Denna roll har redan intagits av Hp som tänker som barn,
d.v.s. som pojkbarn, när de uppfinner. Modelläsaren kan i rollen som
handlande barn möta Hp på samma villkor.

Handlingar dominerar alltså bland de representerade processerna i
annonsen. Ett exempel är ”invent” i logon (5) som kan analyseras som en
uppmaning till en mental handling. I skriftelement (4) återfinns dock de
allra flesta handlingarna. Det är här tydligt hur infinita verb används på ett
sätt så att aktörer i handlingar blir vaga:

Det är för att de inte är rädda för att prova. Att smaka på limmet. Att använda en
hammare som en pensel. Att ta isär någonting bara för att se hur det fungerar.

Den första meningen representerar visserligen ett mentalt tillstånd med
”de”, d.v.s. barn, som bärare och ”rädda” som attribut. De kursiverade
infinitivformerna i de följande satserna knyter dock modelläsaren till
aktörsrollen, d.v.s. till att se sig själv som ett handlande barn på nytt.
Realiseringen av handlingarna sker i form av en uppradning av infinitiv-
fraser där det infinita verbet och målobjekten byts ut i varje fras och där
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aktören inte är explicit. Denna typ av upprepning av syntaktiska
konstruktioner är vanlig i reklam, och i detta fall förstärks intrycket av
handling som utförs av barn men potentiellt också av modelläsaren i rollen
som barn på nytt. Det kan noteras att målobjekten i de materiella
handlingarna är ”limmet” och ”hammare”. ”Pensel” utgör den typ av
sättsangivande omständighet som kallas medel. Det handlar alltså om
traditionellt manliga verktyg (den avbildade pojken håller dessutom i en
leksaksbil, inte i t.ex. en docka).

Barn är alltså en viktig aktör i annonsen, även om de faktiskt bara är
explicit aktör i en sats i annonsen: ”De börjar med det omöjliga, vilket är
där vuxna vanligtvis slutar.” Här är dessutom ”vuxna” aktör i den materiella
handlingen ”slutar”. ”Vi” är explicit aktör i fler handlingar än både barn och
vuxna. Det rör sig om två mentala handlingar: ”Det här är bara några av de
saker som vi tänker på när vi uppfinner nya lösningar från hp.” ”Vi” tänker
alltså på sådant som barn gör när de uppfinner. Det ligger närmast till hands
att det är företaget Hp, eller representanter för detta företag, som represen-
teras som ”vi”. På så sätt skapas en enhet bestående av barn, Hp i rollen av
några som tänker som barn samt modelläsaren i den potentiella rollen som
barn på nytt (som realiseras genom de nämnda infinita verben). Denna
enhet manifesteras i textelement (4) explicit genom frågan ”Vill du vara
med?” som riktas till modelläsaren.

Bakgrunden (2) är en avflagnad betongvägg och utgör en visuellt
representerad omständighet i annonsen. Den för snarast tankarna till en
stadsmiljö, även om en sådan vägg kan finnas var som helst. Pojken bär
vidare kavaj, vilket gör att han knappast ser svensk ut. I alla fall har inte den
genomsnittlige svenske skolpojken kavaj så ofta.

5.2.3 Interpersonell betydelse
Graden av interpersonalitet är tämligen hög i annonsen som helhet. Främst
beror det på att den visuellt framskjutne pojken möter modelläsarens blick,
men också på att det finns en direkt fråga till läsaren. Medan de inter-
personella betydelserna i Delta Force-annonsen även kretsade kring att
skapa en gruppidentitet mellan spelare av en viss typ av dataspel handlar det
i Hp-annonsen först och främst om konstruktion av gemenskap kring vad
det innebär att vara pojke och man.

Bland de representerade kontakttyperna finns det mest påståenden, men
undantagen är relativt framskjutna. Det mest visuellt framskjutna undan-
taget är naturligtvis pojkens blick som representerar en uppmaning. Kanske
är det delvis en uppmaning till identifikation, eller mer specifikt en
uppmaning till modelläsaren att finna barnet inom sig igen (förvisso är vissa
av de empiriska läsarna av Pc Hemma och Illustrerad Vetenskap fortfarande
skolpojkar). Uppmaningen samspelar med de ideationella representationer
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som innehöll infinita verb och som öppnade för läsaren att uppfatta sig själv
som aktör i handlingarna som barn utför.

Frågan ”Vill du vara med?” i textelement (4) är det andra undantaget från
påståendedominansen. Genom direkt tilltal tillfrågas modelläsaren om
denne vill vara med och leka med det handlingskraftiga barn-/pojkgänget
som uppfinner nya saker.

Distansen är inte personlig i annonsen, men heller inte distanserad. Om vi
återigen börjar med den framskjutna pojken så är han avklippt något över
knäna, och det rör sig om en medelavståndsbild, ungefär som pojken i
Legoland-annonsen. Skriftligt är distansen kort mellan Hp och modelläsa-
ren, i rollerna som pånyttfödda handlande barn. I slutet av textelement (4)
kallas Hp för ”vi” vid två tillfällen. Läsaren tilltalas med ”du” i frågan i
samma textelement.

Ordvalet i annonsen är inte specialiserat. Det kan diskuteras om detta ger
lång eller kort distans. I Delta Force-annonsen argumenterade jag för att det
relativt ymniga bruket av specialiserade ord skapade en gruppkänsla, och
alltså kort distans. Hp-annonsen är istället relativt neutral när det gäller att
representera distans genom ordval, vilket också gäller för syntaxen. Enkla
meningar (t.ex. ”Alla barn är uppfinnare”) blandas med något längre
meningar med upp till två underordnade satser: ”Det här är bara några av de
saker som vi tänker på när vi uppfinner nya lösningar från hp.”

Två av de många påståendena i skriftelement (4) modaliseras:

De börjar med det omöjliga, vilket är där vuxna vanligtvis slutar. Det här är bara
några av de saker som vi tänker på när vi uppfinner nya lösningar från hp.

Den första modaliseringen rör vanlighet, den andra omfattning. Modali-
seringen av vanlighet gör att yttrandena framstår som mindre kategoriska än
vad som annars brukar vara fallet i reklam. Modaliseringen av omfattningen
i den sista meningen lyfter fram förträffligheten hos Hp; Hp och dess
representanter tänker på massor av saker när de uppfinner. Modelläsaren
störs inte av att modellsändaren framställs som förträfflig och smart utan
knyts tvärtemot till en roll i den förträffliga manliga uppfinnargemen-
skapen.

I övrigt representeras hög naturalistisk modalitet i annonsen. Pojken är
avbildad i färg och har lagom hög detaljrikedom för att man ska uppfatta
fotografiet som verklighetsavbildande. Pojkens kroppshållning är tämligen
upprätt och eventuell muskelspänning finns i den lyfta vänsterarmen, som
håller i leksaksbilen. Han har huvudet något framåtlutat och munnen stängd,
vilket kombineras med att mungiporna är något uppdragna. Sammantaget
gör denna kombination att något som liknar blygsel realiseras. Pojken tittar
under lugg och är lite blyg, vilket gör att han inte framstår som uppstudsig
utan som mer ödmjuk.

I (4) finns en skriftlig representation av affekt. Det rör sig om representa-
tion av barns affekter: ”Det är för att de inte är rädda för att prova.” ”Alla
barn är uppfinnare” (3) samt ”Det är för att de inte är rädda för att prova”
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är positiva bedömningar av barns beteende. Ytterligare en positiv bedöm-
ning av barns beteende, närmare bestämt deras uppfinningsrikedom, finns i
skriftstycke (4): ”De börjar med det omöjliga, vilket är där vuxna vanligtvis
slutar.”

Den attityd som kameravinkeln uttrycker gentemot pojken är att han är
en del av modelläsarens värld. Pojken avbildas ju rakt framifrån. Det
vertikala perspektivet är mer komplicerat. Pojken är i princip avbildad öga
mot öga med modelläsaren, med en viss dragning åt att se ned på denne.
Det förra (öga mot öga-perspektivet) är i linje med övriga interpersonella
representationer. Modelläsaren konstrueras som någon som vill bli en pojke
igen, och då bör inte pojken representeras som någon som är annorlunda.
Han är, som representant för alla barn, jämlik med modelläsaren, och
snarare blyg än påträngande. Dragningen mot grodperspektiv (d.v.s. att
pojken har makt över modelläsaren) är svårare att tolka. Kanske hänger det
ihop med idealiseringen av hans uppfinningsrikedom, som ger en viss makt.

5.2.4 Rekontextualisering
Hp-annonsen kommer från Pc Hemma och Illustrerad Vetenskap. Den förra
tidskriften läses främst av pojkar 13–14 år. Illustrerad Vetenskap är den
mest lästa i den manliga 15–17-årsgruppen och fortsätter att vara mycket
populär bland män upp i 25–29-årsåldern. Pc Hemma är något av en
specialtidning för dataintresserade människor medan Illustrerad Vetenskap
är populärvetenskaplig, mest med naturvetenskapliga och tekniska artiklar
och reportage.

I Hp-annonsen är det de få tydliga intertextuella referenserna som är det
mest slående. Det finns inga lekar med andra genrer och inga citat även om
logon (5) realiserar en intertextuell relation till andra texter och produkter
från Hp.

Det man kan säga är att bilden av pojken ger ett arrangerat intryck. Han
har kavaj och tröjan är knäppt ända upp i halsen. Tanken går mot genren
porträttfotografi. I alla fall är inte pojken fångad på bild i ett ögonblick när
han inte vet om det.

Upprepningarna ”Att smaka på […]. Att använda […]” o.s.v. i
kombination med klichéartade uttryck som ”De börjar med det omöjliga”
samt en direkt fråga, ”Vill du vara med?”, realiserar dock en säljande
diskurs som konstruerar verkligheten som fantastisk om man vågar prova
det omöjliga eller om man vågar handla och leka på olika sätt. Ett sätt att
handla är att skaffa produkter från Hp och bli med i den grupp av människor
som är knutna till deras produkter. Modelläsaren antas acceptera denna
säljande konstruktion av verkligheten som full av möjligheter för handlings-
kraftiga pojkar/män som köper och använder produkter från Hp.

Jag har tidigare varit inne på att pojkens klädsel presupponerar kunskap
om att han inte är svensk eller att han kanske är uppklädd bara för
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fotograferingen. Kavajen och den upp till halsen knäppta tenniströjan
konnoterar dessutom manlighet och det förutsätts att det är pojkar som
uppfinner bilar och att de använder vissa typer av verktyg. Manlighet
konstrueras i annonsen inte explicit som en kontrast till kvinnlighet.
Kvinnor och kvinnlighet finns helt enkelt inte med. Däremot förutsätts
kunskap om vad kavajen, bilen, verktygen etc. inte betyder: de betyder ’att
inte vara kvinna’. Kontrasten mellan att vara barn och att vara vuxen är
dock mer explicit konstruerad. Barn, d.v.s. pojkar, är friare, mer nyfikna
och handlingskraftiga än vuxna: ”De börjar med det omöjliga, vilket är där
vuxna vanligtvis slutar.”

Extratextuellt förutsätts att modelläsaren vet vad Hp är och vilka
produkter de tillverkar. Detta nämns inte i annonsen. Det enda som explicit
anges är att Hp ”uppfinner nya lösningar”. Modelläsaren antas alltså tillhöra
en grupp av människor som vet så pass mycket om olika tillverkare av data-
och elektronikprodukter att Hp och dess produkter inte behöver beskrivas
närmare. Tillgång till dator och Internet förutsätts likaså (genom webb-
adressen).

5.2.5 Modelläsaren i Hp-annonsen
I denna annons är det manlig uppfinningsrikedom som utgör idealet.
Modelläsaren i Hp-annonsen konstrueras som någon som vill vara pojke
igen, och en sådan roll konstrueras för modelläsaren. Den avbildade skol-
pojken, med alla sina pojkaktiga attribut, är visuellt framskjuten och
idealiseras genom annonsens layout. Han kopplas till alla barn, även flickor.
Vad Y. Hirdman (2001) kallar ett A–a-förhållande representeras på så sätt.
Flickor blir barn som definieras som, och representeras av, pojkar. Även Hp
placerar sig i rollen som barn/pojke och på så sätt skapas en enhet bestående
av Hp, skriftligt representerade barn, den visuellt representerade pojken och
modelläsaren.

Modelläsaren accepterar att pojkar handlar och uppfinner bilar och att de
smakar på ”limmet” samt använder ”en hammare som en pensel”. Pojkar
klär sig i marinblå kavaj och tenniströja (som den avbildade pojken).
Kavajen, bilen, verktygen och handlingarna betyder på så sätt också ’att inte
vara kvinna’.

Klichéartade uttryck som ”De börjar med det omöjliga”, frågan ”Vill du
vara med?” samt andra skriftliga representationer i annonsen realiserar en
säljande diskurs som modelläsaren accepterar. Denna diskurs konstruerar
verkligheten som storslagen för den som vågar vara handlingskraftig och
prova det omöjliga, d.v.s. något som modelläsaren vågar i rollen som barn
på nytt.
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5.3 Libresse hygienprodukter
Här analyserar jag tre helsidesannonser från samma annonskampanj från
Libresse. Libresse-annonsen i Vecko-Revyn, kallad Libresse V-R, finns i
figur 12 i bilaga 3. Den från Chili kallas Libresse C och återges i figur 13 i
bilaga 3 och den sista Libresse-annonsen som analyseras finns i Solo,
benämns Libresse S och återfinns i figur 14 i bilaga 3. Samtliga annonser
har kategoriserats som hygienvaruannonser, även om de till viss del också
handlar om webbsidan ”WWW.LIBRESSE.SE”.

5.3.1 Komposition
De tre annonserna har liknande design i det avseendet att samtliga är
tecknade, med Libresse-logon i det övre högra hörnet och Libresse
webbadress och efterföljande skrift i den nedre delen av annonsen. I
Libresse V-R-annonsen är textelementen inte så tydligt avgränsade. Det rör
sig om människor i och utanför ett omklädningsrum samt några korta skrift-
element:

(1) Libresse-logo.
(2) Avbildad flicka med tankebubbla.
(3) Omklädningsrum med möbler, fönster, värmeelement och pojkarnas tillbehör.
(4) Pojke avbildad bakifrån.
(5) Pojke avbildad framifrån.
(6) Pojke avbildad från sidan.
(7) Webbadress samt skriften ”OM KROPPEN, KILLAR, KÄRLEK OCH SÅNT”.

Libresse-logon (1) avgränsas främst genom den avvikande bakgrundsfärgen
(blå). Flickan och tankebubblan (2) räknas som ett textelement därför att de
små bubblorna på ett visuellt markerat sätt går från flickan till den större
tankebubblan; det markeras således visuellt att flickan och tankebubblan hör
nära samman. Flickan avgränsas extra tydligt genom att hon finns inramad
av fönsterramen. Bakgrunden i annonsen är ett omklädningsrum med
möbler, ett fönster genom vilket flickan tittar in, ett värmeelement och
diverse tillbehör. Tre pojkar, textelement (4), (5) och (6), finns sedan
avbildade. Längs ned på sidan finns textelement (7) som är Libresse
webbadress i stort typsnitt och skriften ”OM KROPPEN, KILLAR,
KÄRLEK OCH SÅNT” i mindre typsnitt.

Betydelsemässigt är den viktigaste visuella avgränsningen fönstrets ram
som avskiljer flickan från de andra textelementen, främst då från de
avbildade pojkarna. Mellan pojkarna finns inga sådana tydliga avgränsare,
även om de presenteras främst som individer och inte som en grupp (som
t.ex. figurerna i Toy Story 2-annonsen).

I Libresse C finns inga tankebubblor eller liknande. Däremot finns en
angivelse av reklambyråns namn (1):
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(1) Namn på reklambyrå.
(2) Libresse-logo.
(3) Regn och asfalt.
(4) Pojke avbildad bakifrån.
(5) Kvinna med glasögon avbildad snett bakifrån.
(6) Man med vridet huvud avbildad bakifrån.
(7) Flicka med nedvinklat paraply avbildad bakifrån.
(8) Busshållplatsskylt.
(9) Man med glasögon avbildad snett bakifrån.
(10) Webbadress samt skriften ”OM MENS OCH ALLT ANNAT MAN SKULLE

VILJA FRÅGA OM”.

Reklambyråns namn är inte alls visuellt framskjutet. Libresse-logon (2) är
mer framskjuten. Bakgrunden (3) består av en regnig himmel samt asfalt,
och i denna miljö finns ett antal människor, (4), (5), (6), (7) och (9), samt en
busshållplatsskylt (8). Längst ned finns webbadressen samt skriften ”OM
MENS OCH ALLT ANNAT MAN SKULLE VILJA FRÅGA OM” (10).

Återigen är det flickan (7) som avgränsas gentemot de andra männi-
skorna. Gentemot den man som riktar blicken mot henne avgränsas hon
genom att ett av regnstrecken går långt ned mot marken. Åt andra sidan
avgränsas hon av busshållplatsskylten.

Libresse S har ett något lägre antal textelement. Även här finns ett icke
framskjutet namn på reklambyrån (1).

(1) Namn på reklambyrå.
(2) Libresse-logo.
(3) Gult hus, blå himmel och asfalt.
(4) Kvinna i bikini på reklampelare.
(5) Avbildad flicka som tittar under sin tröja samt en väska.
(6) Webbadress samt skriften ”OM KROPPEN, KILLAR, KÄRLEK OCH SÅNT”.

Logon (2) har samma placering som i de tidigare annonserna, men
bakgrunden i Libresse S-annonsen är ett gult hus, blå himmel samt asfalt
(3). På en reklampelare finns en kvinna i bikini (4). Hon avbildas två gånger
på olika sidor av reklampelaren. Eftersom reklampelaren i sig avgränsas så
tydligt mot bakgrunden räknas den ändå som ett enda textelement. En flicka
(5) står bredvid pelaren och tittar ned under sin tröja. Närheten till flickan
gör att väskan räknas till flickan. I Libresse S-annonsen finns, liksom i
Libresse V-R-annonsen, Libresse webbadress samt frasen ”OM KROPPEN,
KILLAR, KÄRLEK OCH SÅNT” (6).

I denna annons är det främst bikinikvinnan som avgränsas tydligt
visuellt. Hon inramas av reklampelarens ram. Reklampelarens yta är dess-
utom vit, vilket ger ytterligare avgränsning. Betydelsen att det är stor
skillnad på bikinikvinnan och andra textelement, främst flickan (5), skapas
således genom den visuella avgränsningen.

Bikinikvinnan är också mycket visuellt framskjuten. Också det är ett
resultat av att reklampelarens yta är vit, vilket kontrasterar mot bakgrunden
i resten av annonsen. Kvinnans bikini är orange, vilket är något av en
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signalfärg. Hon är stor i förhållande till flickan. Hennes bröst är stora och
markeras dessutom genom en vit kant på den i övrigt orangea bikinin.
Schablonbilden av hur kvinnor presenteras på reklampelare presenteras på
så sätt som viktig i annonsen. Emellertid är också flickan i annonsen relativt
framskjuten och viktig. Det viktiga är att hon jämför sina egna, betydligt
mindre, bröst med bikinikvinnans (se vidare 5.3.2).

Den önskade läsvägen i Libresse S-annonsen går från kvinnan i bikini (4)
till flickan (5). Ingen av dem möter visserligen modelläsarens blick, men de
är människor och de är visuellt framskjutna. Efter dessa element är skriften
”WWW.LIBRESSE.SE” med efterföljande skrift (6) mest visuellt fram-
skjuten (stort typsnitt) och presenteras på så sätt som följande textelement i
den önskade läsvägen. Libresse-logons (2) blå bakgrundsfärg gör att den
inte kontrasterar särskilt tydligt med bakgrunden. Huset har nämligen blå
fönster i ungefär samma nyans som bakgrunden till logon. Logon torde
ändå komma efter textelement (6) i den önskade läsvägen. Sist guidas i alla
fall läsaren till namnet på reklambyrån (1), vilket är så lite framskjutet att
det knappast går att läsa. Att intressera sig för vem som har skapat annonsen
är således inget tydligt karaktärsdrag hos den modelläsare som konstrueras.

I de två andra annonserna, Libresse V-R och C, är flickorna, (2)
respektive (7), inte riktigt lika visuellt framskjutna som flickan i Libresse S.
Flickan (2) i Libresse V-R-annonsen har rött hår, hennes tankebubbla, med
vilken hon är sammankopplad genom vektorn av små bubblor, är vit och
kontrasterar mot den gröna bakgrunden, och hon är också inramad av
fönstret, vilket drar upp framskjutenheten. Dock är hon tämligen liten i och
med att bara halva överkroppen syns och genom att hon återfinns bakom
pojkarna i annonsen. Tröjan har dessutom nästan samma gröna färg som
bakgrunden. I Libresse C drar det färgglada paraplyet i kombination med
hårfärgen upp framskjutenheten för flickan, som i övrigt inte är större än
någon annan avbildad person.

Den önskade läsvägen i Libresse V-R och Libresse C är inte så
komplicerad. I Libresse V-R gör den relativt höga graden av inter-
personalitet i textelement (2) (flickan har vidöppna ögon och ser på
modelläsaren och på pojkarna) i kombination med viss visuell fram-
skjutenhet att detta element hamnar först. Därefter kommer pojkarna, som
är relativt framskjutna genom att färgen på deras skinn kontrasterar mot den
gröna och lila bakgrunden. Med stort typsnitt kommer sedan
”WWW.LIBRESSE.SE” och efterföljande skrift. Libresse-logon (1) är inte
särskilt framskjuten. Ungefär samma önskade läsväg, med flickan med
paraplyet (7) först och övriga människor, busshållplatsskylten (8), skriften
(10) samt logon (2), finns i Libresse C. Liksom i Libresse S finns här också
namnet på reklambyrån (1), men detta ligger absolut sist i den önskade
läsvägen.

I de tre annonserna finns horisontella visuella avgränsare bestående av
gränsen mellan golv och innervägg, gata och yttervägg eller gata och
himmel. Dessa avgränsare tydliggör en ideal–reell-dimension, och denna
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dimension är dominerande framförallt i Libresse V-R. I denna annons
presenteras alltså de avbildade människorna samt Libresse-logon som ideal
och skriftelementet som inleds med ”WWW.LIBRESSE.SE” som reellt. I
Libresse C-annonsen är det främst flickans (7) kropp som idealiseras, vilket
beror på visuell framskjutenhet. Alla människorna är ju rent kompositions-
mässigt idealiserade, men flickans orangea hår och färgerna (främst det
gula) på hennes paraply kontrasterar mot bakgrunden och mot de andra
avbildade personerna (förutom [9] som också har gult hår). Mannens (6)
blick är ju också en vektor som pekar mot flickan. I Libresse S idealiseras
främst den framskjutna bikinikvinnan, men också flickan och Libresse-
logon.

Mönstret i annonserna är således att vad som idealiseras är representa-
tioner av mänskliga kroppar, eller situationer och komplikationer som
kvinnliga kroppar kan hamna i. I Libresse C-annonsen idealiseras främst
flickans kropp och den besvärliga situation den hamnat i, i Libresse S
bikinikvinnans kropp. I Libresse V-R-annonsen är det pojkarnas kroppar
och flickans undrande över dessa som idealiseras. Libresse webbsida är det
reella som kan användas för att lära sig mer om dessa kroppar samt om hur
de pinsamma komplikationerna kan undvikas.

I Libresse S, och kanske i Libresse C, dominerar dock given–ny-
dimensionen över ideal–reell-dimensionen. Bikinikvinnan (4) i Libresse S
finns på en reklampelare, och dennas högra sida i kombination med
pelarens vita bakgrund bildar en visuell avgränsare som är tydligare än den
horisontella linjen som bildas av gatans gräns mot husgrunden, husgrundens
gräns mot den målade husväggen samt gatans gräns mot himlen. Kvinnan i
bikini presenteras alltså som given medan Libresse-logon (2) och flickan (5)
är nya. Det givna är att kvinnor på reklampelare har stora bröst och ser ut på
ett visst sätt i övrigt. Det nya, eller utvecklingen, är Libresse samt att det
finns flickor med mindre bröst (som kanske har mindervärdeskomplex).

I Libresse C är den linje som symboliserar regn, och som tränger sig in
som en kil mellan flickan (7) och mannen (6), markör för given–ny-
dimensionen. Betydelsen som skapas är att det finns människor som väntar
på bussen (givet), och det nya är att vissa har problem med bindor eller
tamponger som inte håller tätt eller med oväntad mens, och återigen att
företaget Libresse finns till.

Given–ny-dimensionen finns också svagt markerad i Libresse V-R, där
den vänstra fönsterkarmen utgör en avgränsare som presenterar pojken (4)
som visar ryggen som given, medan de pojkar som syns framifrån (5) och
från sidan (6) presenteras som nya. Flickan (2) som tittar på pojkarna är på
så sätt ny, liksom Libresse-logon (1). I kombination med ideal–reell-
dimensionen presenteras samtliga pojkar som idealiserade, men den vänstra
(4), som avbildas med ryggen mot modelläsaren, är given. Pojkkroppar
idealiseras och det givna är hur de ser ut bakifrån. Det nya är hur de ser ut
framifrån (5) och från sidan (6).
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5.3.2 Ideationell betydelse
Ideationellt realiseras främst mentala handlingar där aktörerna är både
flickorna, d.v.s. huvudpersonerna i annonserna, och några män eller pojkar.
Fenomenen är människor av det motsatta könet alternativt egna kropps-
delar. De materiella handlingar som finns representerade i annonserna
utförs av pojkarna i Libresse V-R-annonsen.

Textelementen som innehåller skrift är tämligen korta och de flesta
processerna realiseras visuellt. Viktigast är kanske de visuellt represen-
terade handlingarna att ’betrakta’. Flickan (2) i Libresse V-R-annonsen är
aktör i den mentala handlingen att ’betrakta’ pojkarna, d.v.s. fenomenen.
Vektorn utgörs av hennes blick som är riktad mot pojkarna. Det rör sig om
en mental handling, ’betrakta’, snarare än en mental händelse, ’se’, eftersom
flickan troligen medvetet klättrat upp i fönstret för att av nyfikenhet kunna
utforska pojkarna. Hon råkar alltså inte bara se dem av en händelse.

Flickan är också deltagare i en annan mental handling och/eller händelse,
beroende på hur skriften i tankebubblan tolkas. Att de små cirklarna
sammankopplar flickan och tankebubblan råder det ingen tvekan om. I
själva tankebubblan står det ”….AHA!”. Förslagsvis symboliserar de
inledande fyra punkterna funderandet, d.v.s. flickan undrar en massa om
pojkar, vilket ses som en mental handling med flickan som aktör. Ordet
”AHA” som följer efter punkterna blir då mer av en händelse, något som
helt plötsligt inträffar; flickan når insikt om hur pojkar ser ut eller fungerar.
Det plötsliga i denna mentala händelse understryks av det avslutande
utropstecknet. Man behöver inte som flickan (2) klättra utanför fönstret till
pojkarnas omklädningsrum för att komma till insikt om hur nakna pojkar
ser ut. Textelement (7) beskriver ju Libresse webbsida, som även den
handlar om bl.a. ”KROPPEN” och ”KILLAR”.

I Libresse C-annonsen är aktören den avbildade mannen (6), vars blick är
riktad nedåt mot flickans (7) nedre delar eller mot det paraply som täcker
hennes nedre rygg, stjärt och lår. Flickans nedre delar eller paraplyt är alltså
fenomen i den mentala handlingen (även han ’betraktar’ eftersom han av
nyfikenhet verkar ha vridit huvudet mot flickan). Eventuellt kan hans mot
hakan resta pekfinger symbolisera en annan mental handling, eller ett
mentalt tillstånd: han ’funderar’ eller ’är konfunderad’. Den nedåtriktade
blicken finns också i Libresse S-annonsen, där flickan (5) är aktören och
fenomenet hennes bröst, liksom hos pojkarna (5) och (6) i Libresse V-R-
annonsen. Dessa pojkar blickar nedåt och fenomenen är de egna underliven
eller de egna fötterna.

Pojkarna (5) och (6) i Libresse V-R-annonsen är också aktörer i de
materiella handlingarna att ’torka sig’, med handduken och de fyra strecken
i dess ändar som vektorer (handduken representerar samtidigt omständig-
heten medel), respektive att ’röra på foten’, där fyra streck är de främsta
vektorerna. Strecken är något böjda och liknar trubbiga pilspetsar. De
fungerar på så sätt som vektorer som indikerar rörelsernas riktning.
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När det gäller skriftligt realiserade processtyper kan det konstateras att
webbadressen ”WWW.LIBRESSE.SE” finns i alla annonserna, med en
efterföljande fras. Det är snarast ett materiellt tillstånd som representeras,
med det finita verbet implicit. Det implicita verbet torde ha den ungefärliga
betydelsen ’handlar’, till vilket det inledande och explicita ”OM” fungerar
som verbpartikel. Bärare är ”WWW.LIBRESSE.SE”, den delvis implicita
verbprocessen [’handlar’] ”OM” och attributen ”KROPPEN, KILLAR,
KÄRLEK OCH SÅNT” (Libresse V-R och Libresse S) respektive ”MENS
OCH ALLT ANNAT MAN SKULLE VILJA FRÅGA OM” (Libresse C).
Skriften kan på så sätt sägas sammanfatta annonsernas visuella representa-
tioner. Dessa handlar just om kroppen, killar, kärlek och mens.

I Libresse C ser alltså attributen som är knutna till deltagaren
”WWW.LIBRESSE.SE” annorlunda ut än i de två andra annonserna. Här
representerar de infinita verben ”VILJA” och ”FRÅGA” ett mentalt
tillstånd respektive en verbal handling. Modelläsaren kan identifiera sig
med ”MAN” och på ”WWW.LIBRESSE.SE” söka svar på sina frågor.

5.3.3 Interpersonell betydelse
Den representerade interpersonaliteten i de tre annonserna är varierande
beroende på vilken kategori i den interpersonella analysen man fokuserar
på. När det gäller kontakttyper är graden av representerad interaktion låg.
Skriften ”WWW.LIBRESSE.SE” med åtföljande omständigheter är att
betrakta som påståenden. Ingen avbildad människa möter modelläsarens
blick, med undantag för flickan (2) i Libresse V-R-annonsen. De flesta av
de avbildade människorna har dessutom ryggarna mot modelläsaren,
särskilt de som väntar på bussen i Libresse C-annonsen. Sålunda realiseras
nästan bara visuella påståenden, d.v.s. visuellt realiserade erbjudanden om
information där modelläsaren erbjuds att tämligen anonymt se på de
avbildade.

Flickan (2) i Libresse V-R-annonsen är alltså ett undantag. Hon betraktar
främst pojkarna, men möter även modelläsarens blick. Huvudsakligen dras
interpersonaliteten dock upp av det skriftligt realiserade utropet i hennes
tankebubbla: ”….AHA!”

Den representerade distansen till avbildade människor kan i nästan
samtliga fall beskrivas som distanserad alternativt som långt medelavstånd.
Undantaget är återigen flickan (2) i Libresse V-R-annonsen, som efter
beskärningen kanske kan sägas representera en vanlig närbild. Dock är hon
väldigt liten, vilket gör att hon inte uppfattas som särskilt nära. Flickan (5) i
Libresse S, men framförallt kvinnan i bikinin (4), är relativt stora, vilket
kortar den representerade distansen något.

Skriftligt finns det personliga pronomenet ”MAN” i textelement (10) i
Libresse C. ”MAN” kan innefatta modellsändaren, den avbildade flickan
som verkligen vill fråga om mens och modelläsaren. På så sätt är ”MAN”
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inte distanserande utan snarare kontaktskapande i denna annons. Även
skriftens typografi i de tre annonserna markerar kortare distans. Typsnittet
liknar handskrift, vilket får anses göra det mer personligt än många andra
typsnitt.

Meningsbyggnaden i de tre annonserna är korthuggen och ordvalet är
vardagligt. I Libresse V-R:s textelement (7) och Libresse S:s (6) står det
”KILLAR” och inte det mer formella ”pojkar” eller ”män” samt ”SÅNT”
och inte ”sådant”. I Libresse C:s textelement (10) står det ”MENS” och inte
det fullt möjliga ”menstruation”. Detta drar ned distansen i annonserna.

Den viktigaste modalitetsmarkören är visuell. Annonstexterna består av
teckningar och inte av fotografier. På så sätt är den naturalistiska modali-
teten lägre. Färgerna är överdrivna i förhållande till den naturalistiska
verkligheten, regnstänken övertydliga i Libresse C, himlen alltför blå i
Libresse V-R och S, detaljrikedomen är inte alls stor, o.s.v. På så sätt
markeras ett förhållningssätt till representationerna. Det som markeras är att
de är prototypiska och förenklade.

Två av de avbildade personerna i annonserna markerar modalitet med sin
kroppshållning och muskelspänning. Tydligast är att mannen (6) i Libresse
C-annonsen är lutad i riktning mot fenomenet, som är flickans nedre delar
eller hennes paraply. Mannen uppvisar på så sätt vilja att betrakta flickan
och hennes paraply. Flickan (2) i Libresse V-R-annonsen har sträckta armar
och musklerna är mer spända än avslappnade. Hon uppvisar alltså en viss
försiktighet i sitt betraktande av pojkarna (hon vet ju inte så mycket om
dem, tjuvkikar och kommer till insikt i annonsen).

I textelement (10) i Libresse C finns den enda skriftliga modalitets-
markeringen i form av ett modalt hjälpverb: ”[…] SKULLE VILJA FRÅGA
OM.” Det är inte fråga om någon kraftig modalitetsmarkör, men det hade
varit möjligt att skriva ”om mens och allt annat man vill fråga om”. Med
hjälp av modaliseringen markeras en förståelse för att en del frågor kanske
är pinsamma eller svåra att fråga om.

Någon explicit skriftlig realisering av affekt, bedömning eller upp-
skattning finns inte i någon av annonserna. Beträffande visuella attityder
kan man säga att social gemenskap och maktförhållanden representeras på
lite olika sätt för olika avbildade personer. I Libresse V-R avbildas flickan
(2) rakt framifrån; hon är en del av modelläsarens värld. Detta gäller även
för pojken (5). Den färgade pojken (6) avbildas dock från sidan och utesluts
liksom den korthåriga pojken (4), som är intensivt utesluten eftersom han
avbildas rakt bakifrån. Beträffande den vertikala vinkeln avbildas perso-
nerna ungefär i jämnhöjd med modelläsaren. Inga maktojämlikheter
representeras således. Möjligen kan man säga att det finns ett grod-
perspektiv i förhållande till den avbildade flickan (2) i Libresse V-R. Hon
finns ju avbildad ovanför pojkarna. Jag menar dock att perspektivet ändå är
mer av ett öga mot öga-perspektiv, och inte ett underifrån-perspektiv.
Flickans uppspärrade ögon och rundade mun kan också sägas representera
affekten förvåning.
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I Libresse C utesluts alla avbildade intensivt från modelläsarens värld
eftersom alla avbildas rakt bakifrån. I makthänseende representeras jämlik-
het. Mannen (6) kan som sagt sägas uttrycka fundersamhet med sitt mot
hakan resta finger.

Flickan (5) i Libresse S avbildas rakt framifrån och den vertikala vinkeln
representerar en jämlik maktrelation. Bikinikvinnan (4) avbildas båda
gångerna lite snett framifrån, framförallt beroende på att perspektivet i
annonsen gör att man ser flera sidor av reklampelaren. Hon är alltså inte
riktigt en del av modelläsarens värld. Ett visst grodperspektiv finns i bilden;
bikinikvinnan är överlägsen.

5.3.4 Rekontextualisering
Libresse-annonserna finns publicerade i Vecko-Revyn, Solo och Chili.
Medan Vecko-Revyn och Solo har flickor/kvinnor men inte pojkar/män
som primära målgrupper läses Chili faktiskt också av män 18–19 år. Vecko-
Revyn och Solo har också likartat innehåll och domineras av modereportage
och sminktips, men där finns också t.ex. skiv- och filmrecensioner. Skiv-
och filmrecensioner finns det även i Chili, men i denna tidskrift finns inga
mode- och sminkartiklar. Istället handlar just detta nummer om grannlandet
Finland som blir belyst ur ett flertal olika vinklar. Alla tre av dessa
tidskrifter kan dock beskrivas som relativt breda tidskrifter som innehåller
lite av varje.

I Libresse S-annonsen realiseras en kroppsdiskurs som känns igen från
underklädesannonser från bl.a. Hennes & Mauritz. Denna diskurs represen-
terar kvinnokroppen utifrån vad som kallats ett manligt definierat ideal för
hur den ska se ut. Enligt t.ex. Deveraux (1994) och van Zoonen (1994)
realiserar sådana diskurser en manlig blick som kontrollerar hur kvinno-
kroppen ska se ut. Hennes & Mauritz, men även andra företag, har fått utstå
en del kritik för annonser och affischer på reklampelare, i busskurer etc.
som prototypiskt innehållit en yppig kvinna i under- eller badkläder och en
liten företagslogo.32 I Libresse S-annonsen problematiseras dock denna
diskurs genom att flickan känner sig ofullständig i relation till diskursens
kvinnoideal. Libresse erbjuder en lösning på denna känsla av ofull-
ständighet genom besök på deras webbsida. Representationen av flickans
reaktion på modellen (hon jämför förvånat med sina egna bröst) innehåller
också ett visst inslag av humor, vilket också gäller för den parodierade
bikinimodellen.

Kroppsdiskursen i olika versioner samt en diskurs som kretsar kring
flicka–pojke-relationer finns i samtliga Libresse-annonser. Främst realiseras
de visuellt, men även genom skriften som säger att Libresse webbsida
                                          
32 Jfr Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklams (ERK:s) webbsida
(http://www.etiskaradet.org/erk.html) där man bl.a. kortfattat tar upp friandet av H &
M:s reklamkampanj med Anna Nicole Smith som underklädesmodell.
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handlar om viktiga saker som ”KROPPEN”, ”MENS”, ”KILLAR” och
”KÄRLEK”. Den visuella realiseringen av dessa diskurser utgörs främst av
att människokroppen eller människor av det andra könet alltid är fenomen
(d.v.s. flickor ser på pojkar eller på den egna kroppen, mannen i Libresse C
ser på flickan och hennes kropp och pojkarna i Libresse V-R ser på sin egen
kropp). Ett intresse för den egna kroppen eller för det andra könets kroppar
presupponeras på detta sätt.

Annonserna är tecknade, vilket ger lägre naturalistisk modalitet och en
viss anknytning till genren serieteckningar (jfr också V-R-flickans tanke-
bubbla). Samtidigt som annonserna är serieteckningsbilder är de dock
ögonblicksbilder från verkliga livet. En blandning av seriernas fiktiva
verklighet och mer vardagliga, eller i alla fall för modelläsaren aktuella,
problem sker alltså i Libresse-annonserna.

Det finns naturligtvis också en manifest intertextuell koppling mellan de
tre Libresse-annonserna i de tre tidskrifterna. Både Libresse-logon och
webbadressen finns i alla annonserna. Frasen ”OM KROPPEN, KILLAR,
KÄRLEK OCH SÅNT” finns i Libresse V-R och Libresse S. Varje annons
tar upp en aspekt av kroppen, kärlek, killar och mens; de kompletterar
därigenom varandra.

Webbadressen ”WWW.LIBRESSE.SE” är relativt framskjuten i de tre
annonserna. Den intertextuella kopplingen till webbsidan är viktig eftersom
det är i denna text som den fortsatta marknadsföringen äger rum. Extra-
textuellt förutsätts alltså att modelläsaren kan hantera en dator och besöka
en webbsida.

5.3.5 Modelläsarna i Libresse-annonserna
De materiella handlingar som utförs i annonserna har pojkarna som aktörer.
Huvudpersonerna, d.v.s. flickorna, utför mentala handlingar eller är
fenomen för mäns blickar (flickan i Libresse C). Istället för att vara
intresserad av aktivitet och handlingskraft i den externa världen har
modelläsarna i Libresse-annonserna intresse för kroppen, killar, kärlek och
mens samt annat som är relaterat till detta. Ett tydligt intresse för olika
aspekter av människokroppen och flicka–pojke-relationer presupponeras
således.

En viss grundläggande kunskap om dessa frågor har modelläsarna redan.
Representationer av hur reklamens kroppar prototypiskt ser ut, hur
människor i allmänhet ser ut och hur pojkar ser ut placeras på den givna
delen av annonserna. Det nya är hur pojkkroppar ser ut utan kläder samt
komplikationer som kan uppstå för flickor p.g.a. deras kroppar. Den ena
komplikationen är att man vid jämförelse mellan sina egna bröst och dem
på vissa bikinikvinnor kan få en mindervärdeskänsla. Den andra komplika-
tionen som presenteras som ny är att läckande bindor eller en överraskande
menstruation ibland leder till pinsamma situationer. Libresse webbsida
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presenteras som något reellt som modelläsarna kan använda för att lära sig
mer om pojkkroppar, menstruationer och om hur man undviker pinsamma
situationer.

Modelläsarnas intresse för pojk–flick-relationer och mänskliga kroppar är
också relaterat till att fenomenen i samtliga fall då människors blick utgör
en vektor är människor av det andra könet alternativt egna kroppsdelar.

5.4 Sloggi underkläder
Sloggi-annonsen (se figur 15 i bilaga 3) som analyseras här finns publicerad
i Vecko-Revyn och Elle. Den är kategoriserad som en klädesannons och
publicerad på en helsida i de båda tidskrifterna.

5.4.1 Komposition
Det största textelementet utgörs av två avbildade kvinnor i underkläder i
baksätet på en bil (1), där baksätet fungerar som bakgrund (5). Text-
elementen listas nedan.

(1) Avbildade kvinnor i underkläder I.
(2) Lycra-logo.
(3) Namn på reklambyrå.
(4) Confidence in textiles-logo.
(5) Baksätet på en bil.
(6) Skriften ”Be somebody”.
(7) Skriften ”NOT JUST A WANNABE”.
(8) Avbildade kvinnor i underkläder II.
(9) Stadsmiljö med fönster och pelare.
(10) Avbildade kvinnor i underkläder III.
(11) Stadsmiljö med andra människor.
(12) Avbildade kvinnor i underkläder IV.
(13) Stadsmiljö med bro och flod.
(14) Sloggi-logo.
(15) Skriften ”SLOGGI 300 · SHORTS […]”.

Kvinnorna (1) behandlas som ett textelement p.g.a. den visuella samman-
kopplingen mellan dem; deras händer rör vid varandra och ett säkerhets-
bälte kopplar ihop dem. De har också svarta respektive vita underkläder.
Det faktum att den mörkhåriga kvinnan har vita och den ljushåriga svarta
underkläder gör att kvinnorna och deras underkläder presenteras som
komplementära. Inom samma bildram finns en Lycra-logo (2), namnet på
reklambyrån (3) i mycket litet typsnitt samt en Confidence in textiles-logo
(4). Underst i denna bildram finns skriftelementet ”Be somebody” (6), där
”body” har större typsnitt. Under den största bildramens nedre avgränsning
finns skriften ”NOT JUST A WANNABE” (7). Detta räknas som ett separat
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textelement främst därför att det avgränsas från ”Be somebody” (6) genom
bildramen. Dessutom är ”NOT JUST A WANNABE” skrivet med versaler.

Ytterligare tre bildramar med de två kvinnorna, (8), (10) och (12), finns
på den undre delen av annonsen. I ramen längst till vänster är bakgrunden
en stadsmiljö med fönster och pelare (9), i den mittersta en stadsmiljö med
andra människor (11) och i den till höger en stadsmiljö med bro och flod
(13). Även här behandlas kvinnorna som ett enda textelement. De rör eller
överlappar varandra på samtliga bilder och de har återigen vita respektive
svarta underkläder.

Längst ned till höger finns Sloggis logo (14) som avgränsas genom både
färg och storlek på typsnittet. Tvärs över de tre nedre bilderna finns också
ett skriftelement med namn på olika typer av underkläder och ett telefon-
nummer till Sloggis konsumentkontakt (15).

Den visuella avgränsningen i annonsen skapar främst betydelse relaterad
till kvinnorna i olika miljöer. Kvinnorna är desamma och uppträder i samma
underkläder i de fyra bilderna. Det som förändras är miljön. En tolkning är
att underkläderna fungerar i olika miljöer.

De två kvinnorna (1) är stora och placerade högt upp på annonssidan. De
är visuellt framskjutna och presenteras följaktligen som mycket viktiga i
annonsen. Kvinnorna har både kroppskontakt och någon typ av mental
kontakt (se vidare 5.4.2), men det kroppsliga får mer kraft av att ”body” i
”somebody” är visuellt framskjutet med stort typsnitt. Det kroppsliga under-
stryks ytterligare av att kvinnorna sitter i enbart underkläder och alltså visar
mycket av sina egna kroppar.

”Be somebody” (6) har som helhet också större typsnitt än följande
”NOT JUST A WANNABE” (7), vilket gör att tillståndet att vara någon,
som ju är mest positivt laddat, representeras som viktigare än att vara en
”WANNABE”. Logon (14) är också visuellt framskjuten med det stora
typsnittet som också har kontrasterande färg.

Den önskade läsvägen i Sloggi-annonsen går från de båda mycket visuellt
framskjutna kvinnorna (1) till skriften i element (6), som också är mycket
framskjuten. Närheten och modaliteten (skrift) gör att skriftelementet (7),
”NOT JUST A WANNABE”, läses därnäst. Därefter kommer de tre undre
bilderna och den framskjutna Sloggi-logon (14). Sist guidas modelläsaren
till den inte särskilt framskjutna skriften (15). Någonstans på vägen kommer
också de små logotyperna (2) och (4) och namnet på reklambyrån (3).

Den mest dominerande layoutdimensionen är den ideal–reell-dimension
som realiseras av nederkanten på den övre bilden med kvinnorna i baksätet
på en bil. De två kvinnorna och deras kroppskontakt i baksätet på en lyxbil
idealiseras på så sätt. Den kroppskontakt som idealiseras i annonsen är inte
den mellan man och kvinna utan den mellan två kvinnor. Dessutom
idealiseras den inledande uppmaningen ”Be somebody” (6), samtidigt som
det följande ”NOT JUST A WANNABE” (7) hamnar under bildens
nederkant, på den reella delen av annonsen. ”NOT JUST A WANNABE”
blir på så sätt den reella kontrasten till att vara det idealiserade ”somebody”.
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På den undre, reella, delen av annonsen bildas dessutom en triptyk av de
tre bilderna av kvinnorna i olika stadsmiljöer. Kress & van Leeuwen
(1996:208ff) menar att en triptyk (”triptych”) vanligen har ett textelement
till vänster som fungerar som given, ett längst till höger som fungerar som
ny och ett i mitten som kan kallas mediator (”Mediator”). Mediatorn
sammankopplar det givna och det nya. I Sloggi-annonsen är mediatorn den
bild där kvinnorna går (10) och där en man betraktar dem. De poserar
ensamma i (8) (möjlig tolkning: given = ’underkläderna fungerar vid
poserande i stadsmiljö’), promenerar i (10) (möjlig tolkning: mediator =
’underkläderna fungerar när andra tittar på och när man rör sig i
stadsmiljö’) och poserar igen i (12) (möjlig tolkning: ny = ’underkläderna
fungerar vid posering i andra stadsmiljöer än de första två’).

En annan progression från det givna och mediatorn till det nya är att
kvinnorna bär solglasögon som skyler deras ögon i de första två bilderna
medan det nya är att glasögonen borta. Det nya är alltså att kvinnorna kan
vara mer öppna med vilka de är vilket ger en närmare relation till
modelläsaren.

Triptyk-kompositionen ryms inom den dominerande ideal–reell-
kompositionen, och fungerar som reell inom denna. Sloggi-logon (14) är
alltså reell i annonsens ideal–reell-komposition och placerad som ny inom
den reella triptyken. Logon är också visuellt framskjuten med stort typsnitt i
en kontrasterande färg. På så sätt presenteras Sloggi och deras underkläder
som något grundläggande (ideal–reell-dimensionen) och samtidigt som
något nytt (i triptyken).

5.4.2 Ideationell betydelse
Skriftligt realiserade tillstånd, som betonar att det är viktigt för
modelläsaren att vara ”somebody” och inte en ”WANNABE”, dominerar.
Dessa kombineras med visuellt realiserade materiella och mentala hand-
lingar utförda i lite lyxiga och urbana miljöer, där i huvudsak de två
kvinnorna i underkläder är aktörer och interaktörer.

Uppmaningarna ”Be somebody” (6) och ”NOT JUST A WANNABE”
(7) representerar två tillstånd, det senare mer mentalt än det förra. Det är
modelläsaren i rollen av en person som inte är riktigt nöjd med sig själv
som uppmanas, och som är implicit bärare av två olika attribut: ”somebody”
respektive ”A WANNABE”. ”A WANNABE” är attribut i ett rådande
mentalt tillstånd. Även ”somebody”, d.v.s. det attribut som modelläsaren
uppmanas att skapa sig, kan sägas gränsa till att vara attribut i ett mentalt
tillstånd (att vara ’någon att räkna med’), men den visuella betoningen på
”body” gör att ”somebody” också relaterar till ett materiellt tillstånd.

En annan visuellt framskjuten och viktig process i Sloggi-annonsen är
den visuellt representerade dubbelriktade materiella handlingen i (1). De två
kvinnorna i underkläder sammankopplas av den mörkhåriga kvinnans
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säkerhetsbälte. De håller båda i bältets ändar och blir på så sätt interaktörer.
Vilken betydelse som realiseras kan diskuteras, men det rör sig om någon
typ av kroppslig interaktion mellan de båda kvinnorna.

I (1) är den mörkhåriga kvinnan också fenomen i en mental handling där
den ljushåriga kvinnan är aktör. Den ljushåriga ser på den mörkhåriga
kvinnan (även om hennes ögon nästan ser ut att vara slutna), och hon ler.
Kanske ’uppskattar’ hon henne. Den mörkhåriga kvinnan ler också och hon
är aktör i en intransitiv mental handling. Fenomenet mot vilket blicken är
riktad ligger utanför bilden. Även i (10) ligger fenomenet för den mörk-
håriga kvinnans blick någonstans utanför bilden, liksom fenomenet för den
ljushåriga kvinnans blick i (12).

De två kvinnorna är emellertid också fenomen i en mental handling med
en man som aktör. I (10) tittar en fullt påklädd man på de två kvinnorna
som är klädda i underkläder och högklackade skor. I denna annons finns
alltså den manliga blicken konkret representerad. I övrigt möter kvinnorna
modelläsarens blick, trots att ögonen är skylda av solglasögon. Detta
behandlas vidare under 5.4.3.

Omständigheterna i annonsen utgörs av de visuellt representerade rums-
angivelserna. Den dubbelriktade materiella handlingen mellan de båda
kvinnorna äger rum i baksätet på en bil (5), och det verkar vara en limousin
snarare än en vanlig bil. I de övriga bilderna poserar eller promenerar
kvinnorna i stadsmiljö med fönster och pelare (9), i stadsmiljö med andra
män och kvinnor (11) samt i stadsmiljö med en bro och en flod (13).
Processerna äger alltså rum dels i en lyxig men mer privat miljö, dels i en
offentlig stadsmiljö.

Slutligen finns ett antal logotyper: Lycra-logon (2), Confidence in
textiles-logon (4) och Sloggi-logon (14). Dessa är snarast att betrakta som
representationer av tillstånd. Lycra, Confidence in textiles och Sloggi
existerar. Sloggi knyts explicit till underkläderna genom att det är möjligt
att återfinna logon på de underkläder som de båda kvinnorna bär.

5.4.3 Interpersonell betydelse
I interpersonellt hänseende domineras skriften i annonsen av de två
uppmaningarna ”Be somebody” och ”NOT JUST A WANNABE”. Upp-
maningarna är ett tämligen djupgående intrång i läsarens integritet; denne
uppmanas att bli någon att räkna med, eftersom så inte är fallet.

Modelläsaren erbjuds att beskåda de två framskjutna kvinnorna (1), vars
blickar inte möter denne. Dock poserar de inte så tydligt utan är mer
upptagna av varandra. I bilden (8) ser kvinnorna på modelläsaren. Någon
typ av uppmaning realiseras alltså visuellt. Kanske rör det sig om en
uppmaning att identifiera sig med de båda kvinnorna. Troligare är dock att
det är en uppmaning att se på de kläder de visar upp och på deras kroppar. I
de övriga två mindre bilderna poserar modellerna likaså; de visar upp sig
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och sina underkläder. Detta dominerar över den uppmanande funktion som
blicken som möter modelläsaren kan ha, och som i (8) och (10) dessutom
försvagas av att de bär solglasögon. Det poserande inslaget förstärks i (10)
av att inte bara modelläsaren utan också en man till vänster i bilden har
stannat upp och betraktar de två kvinnorna i underkläder.

Övriga skriftelement i annonsen är närmast att beskriva som påståenden,
även om det inte rör sig om fullständiga satser. Det finns ett antal logotyper
(2, 4, 14) som påstår att varumärkena finns till. Namnet på ett antal olika
typer av underkläder och telefonnumret till Sloggis konsumentkontakt (15)
meddelar vilka modeller av underkläder som finns och till vilket nummer
man kan ringa om man vill fråga något om dem. Samtliga dessa har en låg
grad av interpersonell kraft.

När det gäller distans representeras långt medelavstånd i de tre mindre
bilderna (8, 10, 12), d.v.s. de avbildade kvinnorna syns i helfigur. I den
stora, översta, bilden representeras medelavstånd. I (1) är alltså interak-
tionen mellan kvinnorna som störst och distansen mellan kvinnorna och
modelläsaren som kortast.

Beträffande skriftligt realiserad distans är det värt att notera att den mest
framskjutna skriften är på engelska. Detta torde i vanliga fall öka snarare än
minska distansen. Det handlar ju om ett främmande språk för de flesta
svenska läsare. I Sloggi-annonsen är dock den engelska syntaxen tämligen
enkel, även om bindningen mellan ”Be somebody” och ”NOT JUST A
WANNABE” är implicit. Orden i dessa satser är inte heller särskilt
komplicerade. Engelskan har således inte främst en distanserande effekt
utan samspelar istället med den internationella mannekängmiljö som
representeras i annonsens bilder (se vidare 5.4.4).

Modalitetsmarkeringarna är få. Skriftligt moduleras uppmaningen ”NOT
JUST A WANNABE”. På så sätt understryks att det går att vara betydligt
mer än bara en simpel ”WANNABE”. I övrigt finns inga skriftliga
modaliseringar eller moduleringar, vilket inte är så konstigt då det inte finns
några andra satser i reklamtexten. Visuellt är den naturalistiska modaliteten
hög. Det rör sig om färgfotografier i vad som skulle kunna vara existerande
miljöer i verkligheten som vi känner den. Kontrasten med de två kvinnorna
i enbart underkläder blir på så sätt stark; så är människor vanligtvis inte
klädda när de går på stan eller för den delen när de åker i baksätet på en bil.

I bilden (1) lutar den ljushåriga kvinnans kropp mot den mörkhåriga
kvinnan, och även den mörkhåriga kvinnans kropp är något lutad mot den
ljushåriga kvinnan. De uppvisar vilja att delta i den materiella handling de
är involverade i. I bilden (8) lutar sig den ljushåriga kvinnan återigen åt den
mörkhårigas håll, medan den mörkhåriga kvinnan lutar sig bort från den
ljushåriga. Kanske markeras på så sätt mer vilja till interaktion av den
ljushåriga än av den mörkhåriga. I de övriga bilderna i annonsen har de
båda kvinnorna relativt rak kroppshållning och ingen tydlig modalitet
markeras med kropparna. Muskelspänning, som potentiell markör av
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säkerhet eller osäkerhet, förekommer i vissa av bilderna, men den är inte
markant någonstans.

De skriftligt representerade attityderna består främst av två bedömningar.
Genom substantiven ”somebody” och ”WANNABE” bedöms modelläsa-
rens potentiellt framtida tillstånd som positivt (”somebody”) och det
nuvarande som negativt (”WANNABE”). Att ’vara något’ eller ’någon’ är
bra och att vara någon som bara ’vill bli något’ bedöms som sämre.

Visuellt realiseras ett antal affekter genom de två kvinnornas skiftande
ansiktsuttryck. I den stora bilden (1) är kvinnorna glada med mungiporna
uppdragna. I de tre nedre bilderna är munnarna öppna men mungiporna är
relativt horisontella. Den mörkhåriga kvinnan har något framåtlutat huvud i
(8), men annars är huvudena varken framåt- eller bakåtlutade. Resultatet
blir att en typ av ”coolhet” representeras. Kvinnorna är relativt oberörda av
att gå i underkläder mitt i stan och ger inte uttryck för några tydliga känslor.

De representerade affekterna samspelar således med omständigheterna i
annonsen. I den övre idealiserade bilden är miljön mindre offentlig (bak-
sätet på en bil) än i de tre stadsmiljöbilderna i triptyken. I den övre bilden
kan kvinnorna lättare interagera och vara glada. I triptyken befinner de sig i
offentliga miljöer där de måste vara mer återhållsamma.

Modelläsaren positioneras vidare i ett underifrån-perspektiv i bilderna. På
så sätt presenteras de avbildade kvinnorna som om de hade makt. Den
horisontella vinkeln skapar betydelsen att den ljushåriga kvinnan i något
lägre grad än den mörkhåriga är en del av modelläsarens värld. Den
mörkhåriga avbildas rakt framifrån i alla bilder, medan den ljushåriga i
främst den stora bilden (1) är vriden bort från modelläsaren.

5.4.4 Rekontextualisering
Annonsen kommer från den mycket lästa tidskriften Vecko-Revyn och
finns dessutom i Elle. Medan tonårsflickorna börjar läsa Vecko-Revyn
tidigt, finns inte Elle med bland de fem mest lästa tidskrifterna för kvinnor
förrän i åldern 18–19 år. (Vecko-Revyn är fortfarande den mest lästa
tidskriften i denna åldersgrupp.) Elle har ungefär samma typ av reportage
som Vecko-Revyn, men reportagen ger intryck av att vara lite mer
påkostade och fylliga. Modereportage, ofta helt utan annan skrift än korta
beskrivningar, samt sminkreportage är klart dominerande, även om det
också finns resereportage och artiklar om barn.

Sloggi-annonsen domineras av en uppbyggnadsdiskurs där människor
uppmanas att tro att de kan bli allt de vill bara de vågar tro på sig själva. Det
är främst uppmaningarna ”Be somebody” och ”NOT JUST A WANNABE”
som realiserar denna diskurs. I termer av röster är det en lärare eller
instruktör som talar om för en osäker lärjunge att denne har potential att bli
något. Att fraserna är på engelska gör också att rösten tillhör en engelsk-
språkig person. Det är ingen slump att läsartilltalet är på engelska i annonser
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med svenska läsare då engelskan ger en internationell prägel. Hurtiga
uppmaningar av detta slag för också tankarna till (kanske ursprungligen)
amerikanska diskurser där självförverkligande är centralt och där vem som
helst kan bli vad som helst med lite ansträngning. Självförverkligandet
består i Sloggi-annonsen av att införskaffa en viss typ av underkläder, vilket
ger mod att våga bära dem var som helst och utsätta sig för konkreta
manliga blickar (jfr textelementen [10] och [11]). De lättklädda och smala
modellerna är också realiseringar av samma diskurs som återfinns, och
delvis problematiseras, i Libresse S-annonsen med den yppiga kvinnan på
reklampelaren. I Sloggi-annonsen finns dock ingen problematisering.

Extratextuellt presupponeras en modelläsare som känner till och upp-
skattar den typ av exklusivitet som genomsyrar annonsen. Exklusiviteten
kommer från att modelläsaren känner igen de två kvinnorna som just
fotomodeller/mannekänger. De poserar mycket tydligt som fotomodeller,
särskilt i triptyken. Deras hår är tätt tillbakastruket på det strama sätt som
man ofta kan se på modeller. Deras livsstil innehåller exklusiva bilar.
Stadsmiljön i triptyken skulle kunna vara Paris eller Milano. Modellerna bär
också högklackade skor till underkläderna, något som är knutet snarare till
”catwalken” än till en vanlig promenad i storstaden. Bruket av engelska
som lingua franca hör kanske också till denna värld.

5.4.5 Modelläsaren i Sloggi-annonsen
I Sloggi-annonsen känner sig modelläsaren ofullständig och mindre värd,
och vill bli något denne inte är. ”Be somebody” och ”NOT JUST A
WANNABE” realiserar en uppbyggnadsdiskurs där uppfattningen att
människor kan bli precis vad de vill bara de tror på sig själva konstrueras.
En röst i denna diskurs tillhör en överordnad som talar om för en osäker
lärjunge (i detta fall modelläsaren) att denne verkligen kan bli något.

Idealen, de som modelläsaren vill bli som, är de avbildade foto-
modellerna. Dessa har dock låg identifikationspotential. Modelläsaren i
Sloggi-annonsen får nöja sig med att beskåda fotomodellerna när de visar
upp sina kroppar och sina underkläder och interagerar kroppsligen med
varandra i avundsvärda och lyxiga fotomodellsmiljöer. Visuellt presenteras
fotomodellerna som om de hade makt över modelläsaren. De uppvisar en
”coolhet” som inte finns hos modelläsaren och de är tämligen distanserade,
förutom i den stora bilden där de interagerar kroppsligt.

Genom texten guidas modelläsaren till lösningen på dennes under-
lägsenhet och till nyckeln för att kunna förverkliga sig själv. Det nya (och
dessutom visuellt framskjutna) i den textuella kompositionen är Sloggi.
Självförverkligandet består i att införskaffa Sloggis underkläder, vilket ger
mod att våga bära dem var som helst och utsätta den exponerade kroppen
för allas blickar (jfr textelement [10] och [11]) och äntligen bli ”somebody”,
precis som de idealiserade modellerna.



6 Annonser för 20–29-åringar

I 20–29-årsåldern fortsätter många män att läsa Slitz, Café och Illustrerad
Vetenskap. Många läser biltidskrifterna Teknikens Värld och Bilsport.
Kvinnorna fortsätter att läsa Vecko-Revyn, Amelia och Elle, men ju när-
mare 30 de blir desto mer populära blir t.ex. Vi Föräldrar. I 25–29-årsåldern
är det mest anmärkningsvärda att läsvanorna för män och kvinnor börjar
sammanfalla igen. Vi i Villa och Vår Bostad blir de mest lästa tidskrifterna
både för män och kvinnor. Från att ha läst i princip helt olika tidskrifter
under tonåren och i 20–24-årsåldern läser män och kvinnor återigen delvis
samma tidskrifter.

Två annonser från vitvarubranschen och en gällande Jensen sängar ana-
lyseras i kapitlet. Övriga analyserade annonser är en för Opel Astra Coupé
och en annons från ACO.

6.1 Vitvarubranschens hushållsmaskiner
Vitvarubranschens annons i Vi i Villa (kallad V-V, se figur 16 i bilaga 3)
gäller diskmaskiner, men inte någon specifik sådan. Den handlar om alla
fördelar med att skaffa en ny diskmaskin. Även annonsen i Vi Föräldrar
(kallad V-F, se figur 17 i bilaga 3) handlar om generella fördelar med att
skaffa en ny tvättmaskin. Båda annonserna är publicerade som helsides-
annonser och är kategoriserade som hushålls- och heminredningsannonser.33

6.1.1 Komposition
Layoutmässigt är de två analyserade annonserna mycket lika varandra. Den
visuellt baserade dekonstruktionen av V-V-annonsen ger följande text-
element:

(1) Namn på reklambyrå.
(2) Skriftstycket ”Han har en ny. En som […]”.
(3) Avbildat halvt mansansikte.

                                          
33 Både vitvarubranschens annons i Vi i Villa och den i Vi Föräldrar, tillsammans med
flera andra ur vitvarubranschens kampanj, anmäldes till Näringslivets Etiska Råd mot
Könsdiskriminerande reklam (ERK). Anmälarna menade bl.a. att reklamen ”syftar på att
en kvinna skall vara snygg, tyst och billig i drift”. ERK friade kampanjen med
hänvisning till att kampanjen bygger på könsschabloner, men att den inte är nog
kränkande för att fällas (Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklams
webbsida, http://www.etiskaradet.org/erk.html).
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(4) Skriftstycket ”Byt till en tystare […]”.
(5) Skriftstycken med punkter ”TYSTARE. Nu hörs […]”.
(6) Skriftstycket ”Tävla och vinn på www.nynu.se”.
(7) Avbildad diskmaskin.
(8) Skriftstycket ”DET HAR HÄNT MYCKET PÅ 10 ÅR”.
(9) Skriftstycket ”Vitvarubranschen HANDEL & LEVERANTÖRER I SAM-

VERKAN”.

I V-V-annonsen finns namnet på reklambyrån (1) skrivet med litet typsnitt i
det övre högra hörnet. Skriftstycket (2), som är visuellt framskjutet,
avgränsas främst gentemot de andra skriftelementen genom att ha stort
typsnitt. Det halva avbildade mansansiktet (3) avgränsas genom att vara
tecknat, d.v.s. genom att inte vara skrift, och genom att vara färgglatt.
Skriftelement (5) avgränsas gentemot t.ex. skriftstycke (4) genom att ha
punktform och det inledande ordet i versaler (”TYSTARE”, ”SNÅLARE”
och ”EFFEKTIVARE”). Skriftelement (6) har inramande linjer.

Den avbildade diskmaskinen (7) avgränsas genom att det rör sig om ett
färgfoto och genom att den naturalistiska modaliteten är hög (se vidare
6.1.3). Skriften ” DET HAR HÄNT MYCKET PÅ 10 ÅR” (8) räknas som
ett textelement p.g.a. avståndet till andra textelement och genom att ”10” är
markerat med stort typsnitt tryckt i gult. Längst ned finns ”Vitvaru-
branschen HANDEL & LEVERANTÖRER I SAMVERKAN” (9), främst
avgränsat genom avstånd till övriga textelement.

Textelementen i V-F-annonsen är följande:

(1) Namn på reklambyrå.
(2) Skriftstycket ”Hon har en ny. Hennes tidigare […]”.
(3) Avbildat halvt kvinnoansikte.
(4) Skriftstycket ”DET HAR HÄNT MYCKET PÅ 10 ÅR”.
(5) Skriftstycket ”Förnya och förbättra […]”.
(6) Skriftstycken med punkter ”SNÅLARE. Nya tvättmaskiner […]”.
(7) Skriftstycket ”Tävla och vinn på www.nynu.se”.
(8) Avbildad tvättmaskin.
(9) Skriftstycket ”Vitvarubranschen HANDEL & LEVERANTÖRER I SAM-

VERKAN”.

Namnet på reklambyrån (1) finns med i samma position som i V-V-
annonsen, men med ännu mindre typsnitt. Det näst översta skriftstycket,
”Hon har en ny” (2), har dock större typsnitt än vad som var fallet för
motsvarande skriftstycke i V-V-annonsen ([2] i V-V-annonsen). Skriften
”Hennes tidigare […]” skulle kunna sägas utgöra ett eget textelement
eftersom det har annan storlek på typsnittet än vad som är fallet med ”Hon
har en ny”. Avståndet till ”Hon har en ny” är dock relativt kort och
typsnittet detsamma, så jag räknar dessa skriftstycken som ett textelement. I
V-F-annonsen finns ett avbildat halvt kvinnoansikte (3) istället för ett
mansansikte. Nästa textelement, (6), hålls samman genom punktform och
genom att det inledande ordet har versaler. Längre ned finns ”Tävla och
vinn”-skriftstycket (7) och en avbildad tvättmaskin (8). Som i V-V-
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annonsen finns ”Vitvarubranschen HANDEL & LEVERANTÖRER I
SAMVERKAN” (9) längst ned.

Betydelsemässigt leder den visuella avgränsningen i annonserna främst
till att det skapas ett samband mellan den översta skriften (”Han har en ny”
respektive ”Hon har en ny”) och de avbildade människorna. Skriften
överskrider bilderna och det är den avbildade mannen respektive kvinnan
som representerar skriftens ”Han” och ”Hon”.

I V-F-annonsen har ”Hon har en ny” mycket stort typsnitt och är
framskjutet i förhållande till resten av skriftelement (2). I denna annons
presenteras det faktum att en kvinna skaffar en ny partner som viktigare,
eller kanske mer uppseendeväckande, än den nya partnerns egenskaper. I V-
V-annonsen har ”Han har en ny” lika stort typsnitt som den följande
skriften som beskriver den nya partnern. Här är det faktum att den avbildade
mannen skaffat en ny partner ungefär lika viktigt som den nya partnerns
egenskaper.

I övrigt är de avbildade personerna i båda annonserna framskjutna med
hjälp av klara färger. Dessa färger kopplas till de visuella representationerna
av hushållsmaskinerna. Blått och gult dominerar i avbildningen av mannen i
V-V-annonsen, vilket motsvaras av blått och gult på diskgodset i den
avbildade diskmaskinen (7). Avbildningen av kvinnan i V-F-annonsen
domineras av rött och gult, vilket motsvaras av den röda och gula tvätten i
tvättmaskinen (8). Detta understryker, när den önskade läsvägen väl nått till
den nedre, reella, delen av annonserna (se nedan) att hushållsmaskinen, och
inte en kvinna eller man, verkligen är den avbildades nya partner. En
liknande betydelse skapas genom att både ansiktena och hushålls-
maskinerna är beskurna (se 6.1.2).

Även de uppskattande adjektiven eller adverben (”TYSTARE”,
”SNÅLARE” och ”EFFEKTIVARE” i V-V och ”SNÅLARE, ”EFFEKTI-
VARE” och ”ENKLARE” i V-F) är relativt framskjutna, eftersom de inleds
med en punkt och är skrivna med versaler. Dessa egenskaper hos disk-
respektive tvättmaskiner är alltså viktiga. Namnet på den som ligger bakom
annonsen, ”Vitvarubranschen”, är inte särskilt framskjutet. I vitvaru-
branschens annonser är det istället allmänna produktbeskrivningar och
könsstereotyper som är viktiga.

Det visuellt framskjutna skriftelementet (2) markerar utgångspunkten för
den önskade läsvägen i V-V-annonsen. Den går sedan direkt vidare till den
avbildade mannen som både är visuellt framskjuten och uppvisar hög grad
av interpersonalitet genom att möta modelläsarens blick. Därefter guidas
modelläsaren till skriftstycket (4) som är markerat med fetstil och till
skriftelement (5), där skriftstyckena är markerade med punkter och där de
inledande orden har versaler. Skriftstycke (6), som har stort typsnitt och
linjer både ovanför, under och mitt i, ligger ungefär parallellt med den
avbildade diskmaskinen (7) i den önskade läsvägen. Denna avslutas med
”DET HAR HÄNT MYCKET PÅ 10 ÅR” (8), ”Vitvarubranschen […]” (9)
och namnet på reklambyrån (1).
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I V-F-annonsen ser den önskade läsvägen ungefär likadan ut, med den
skillnaden att skriftelementet ”DET HAR HÄNT MYCKET PÅ 10 ÅR” (4)
kommer tidigare, direkt efter den avbildade kvinnan (3). ”10” har gul färg
på typsnittet, vilket matchar färgen på kvinnans hår och detta textelement
återfinns alltså närmare visuellt framskjutna textelement än vad som var
fallet för motsvarande textelement i V-V-annonsen.

Båda annonserna domineras av en given–ny-komposition. Denna mar-
keras främst av att den avbildade mannen respektive kvinnan har färg
medan skriften på den vänstra sidan är svart. Den betydelse som skapas på
textnivån är att könsstereotyperna, som representeras i skriften på den
vänstra, övre, delen av annonserna, är givna och välkända. Det nya är att det
finns en person (den avbildade) som tagit konsekvenserna av dessa stereo-
typer och skaffat sig ”en ny”. Denna nya är precis som en man respektive en
kvinna vill ha sin partner.

I den mån man kan tala om en ideal–reell-dimension i annonserna (svagt
markerad av avståndet mellan skriftstycket [2] och [4] i V-V-annonsen samt
[2] och [5] i V-F-annonsen) är det de stereotypa beskrivningarna av en
kvinna och en man, och det faktum att en avbildad man och kvinna tagit
konsekvenserna och skaffat sig en partner som lever upp till dessa stereo-
typer, som idealiseras. På den nedre, reella, delen av annonserna presenteras
hushållsmaskinernas funktioner, hur maskinerna verkligen ser ut, hur man
går till väga för att vara med i en tävling om att vinna något samt vem som
ligger bakom annonsen.

6.1.2 Ideationell betydelse
De ideationella representationerna i annonserna från vitvarubranschen går
främst i riktning mot att realisera den komiska vändning som är viktig.
Inledningsvis domineras annonsen av tillstånd, men när vändningen kom-
mer och sprattet väl är avslöjat blir det ett större inslag av handlingar,
främst med hushållsmaskinerna som aktörer.

Båda annonserna inleds med korta skriftliga representationer av tillstånd:
”Han har en ny” och ”Hon har en ny”. Bärare är ”Han” respektive ”Hon”
och attribut är ”en ny”. Varken i dessa eller i de närmast följande satserna
framgår det explicit vad eller vem den nya är.

”Han har en ny” är början på textelement (2) i V-V-annonsen. Fort-
sättningen av detta skriftelement beskriver hur den nya är: ”En som är
snyggare att se på och som håller tyst vid frukostbordet.” Den nya tilldelas
attributet ”snyggare att se på” och är aktör i handlingen ”håller tyst”.

I vitvarubranschens V-F-annons beskriver skriftelement (2) inte den nya,
utan den tidigare: ”Hennes tidigare var inte direkt den smarta typen, gav
ständiga ljud ifrån sig och var överhuvudtaget inte särskilt trevlig att umgås
med.” Denna ”tidigare” är bärare i förhållande till attributet ”inte direkt den
smarta typen” samt bärare i förhållande till ”överhuvudtaget inte särskilt
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trevlig att umgås med”. Såväl människor och djur som maskiner kan nuför-
tiden vara ’smarta’ (jfr t.ex. ett smart kök). Likaså kan såväl människor och
djur som maskiner ’umgås’. ”Hennes tidigare” är också aktör i den
materiella handlingen ”gav ständiga ljud ifrån sig”. Denna handling skulle
också kunna utföras både av en människa och av en maskin.

I skriftelement (4) i V-V-annonsen representeras handlingen ’byta’: ”Byt
till en tystare och effektivare du också.” Målobjektet, ”en tystare och
effektivare”, kan fortfarande vara en människa eller ett djur, eller en
maskin. I skriftelement (5) i V-F-annonsen representeras på motsvarande
sätt två handlingar, ”Förnya och förbättra i ditt hem du också”, där ”du” är
aktör.

Först i den andra satsen i V-V-annonsens skriftelement (4) och i V-F-
annonsens skriftelement (5) avslöjas att den nya är en ”ny diskmaskin”
respektive en ”ny tvättmaskin”. Den nya diskmaskinen ”höjer kvalitén i ditt
hem på många sätt” och den nya tvättmaskinen ”har mängder av nya
fördelar jämfört med en som är äldre än tio år”. Fram till detta utger sig de
skriftliga representationerna för att handla om mannen respektive kvinnan
som hittat en ny, mänsklig, partner av det andra könet. I alla fall har det
hållits öppet för att den nya kan vara mänsklig och/eller icke-mänsklig.

I det följande skriftelementet, som i båda annonserna innehåller korta
skriftstycken som inleds med en punkt och ett ord skrivet med versaler,
beskrivs disk- och tvättmaskiners goda egenskaper. Detta sker främst
genom representationer av handlingar, där maskinerna faktiskt är aktörerna.
Exempel på detta är ”Nya tvättmaskiner gör effektivt rent […]” i V-F-
annonsen och ”De bästa diskmaskinerna drar 70 procent mindre el […]” i
V-V-annonsen.

De avbildade och beskurna hushållsmaskinerna representerar dock
tillstånd: ’så här ser en ny disk-/tvättmaskin ut’. Dessa tillstånd samverkar
med de beskurna ansiktena, som också representerar tillstånd (det finns inte
någon tydlig vektor). Ansiktshalvorna är delar av en helhet. En viss likhet
finns därför med analytiska representationer av tillstånd, där t.ex. ett antal
representerade klädesplagg fungerar som delar av en uniform, som är
helheten. Det är i sig inget ovanligt att delar av en människokropp repre-
senteras i annonser, men i de aktuella fallen representeras bara halva
munnen, ett av ögonen, ett av ögonbrynen, en kind etc. Den avbildade
kvinnan beskärs dessutom på ett sådant sätt att bara ena halvan av näsan
syns. Viktiga delar saknas således i ansiktena och det är ”en ny” hushålls-
maskin som kompletterar de halva ansiktena och gör dem hela igen;
diskmaskinen och tvättmaskinen är inte heller avbildade i sin helhet, så när
ett halvt människoansikte kompletteras av en halv beskuren hushållsmaskin
uppnås en helhet.
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6.1.3 Interpersonell betydelse
Interpersonellt upprättas kontakt relativt tydligt i annonserna, både mellan
modelläsaren och den som pekar ut den avbildade mannen och kvinnan och
mellan de avbildade och modelläsaren. Detta sker främst genom direkt
läsartilltal, genom blickar som möts och genom antaganden om delade
attityder gentemot personer av ett visst kön.

Främst representeras påståenden i de två annonserna, men tre upp-
maningar i respektive annons drar upp graden av interaktion. Den mest
visuellt framskjutna är uppmaningen som realiseras i textelement (3) i
respektive annons. Den avbildade mannen och den avbildade kvinnan ser
direkt på modelläsaren och uppmanar denne till något. Vad uppmaningen
gäller kan vara svårt att säga. I flera tidigare sådana fall har jag föreslagit att
det rör sig om en uppmaning till identifikation med den avbildade. Här kan
det räcka med att säga att det rör sig om en uppmaning till interaktion.

De övriga två uppmaningarna i respektive annons är skriftligt realiserade.
I V-V-annonsens skriftelement (4) gäller uppmaningen att skaffa en ny
maskin (och partner): ”Byt till en tystare och effektivare du också.” I V-F-
annonsen gäller den hemmet: ”Förnya och förbättra ditt hem du också.” I
båda annonserna finns också uppmaningen: ”Tävla och vinn på
www.nynu.se”.

Även den representerade distansen kan i stort beskrivas som kort. Först
och främst är mannen och kvinnan avbildade i närbild. Eventuellt skulle
man kunna tala om extrem närbild då endast delar av ansiktet visas, men
extrem närbild innebär att t.ex. bara munnen eller bara näsan visas. Så är
inte fallet här, varför det är mer rättvisande att kalla avståndet vanlig
närbild. Dessutom finns direkt läsartilltal genom personliga pronomen i
båda annonserna, vilket också skapar en kortare distans. I V-V-annonsen
sker detta i ”Byt till en tystare och effektivare du också. En ny diskmaskin
höjer kvalitén i ditt hem på många sätt” och i V-F-annonsen genom ”Förnya
och förbättra i ditt hem du också”. Syntaxen är relativt enkel i de båda
annonserna. Inte heller lexikonet är särskilt komplicerat, även om
”diskgods” ([5] i V-V) och ”textilier” ([6] i V-F) inte direkt hör till
vardagsspråket.

Modalitet markeras skriftligt av satsadverbialet ”knappast” i V-V-
annonsens skriftelement (5) (det är de nya diskmaskinernas ljudnivå som
modaliseras). I V-F annonsens textelement (2) modaliseras intelligensen
och trevligheten hos ”hennes tidigare”: ”Hennes tidigare var inte direkt den
smarta typen, gav ständiga ljud ifrån sig och var överhuvudtaget inte
särskilt trevlig att umgås med.”

Modaliteten i de visuella representationerna samspelar med ideal–reell-
dimensionen. På den övre delen av annonserna finns den avbildade mannen
respektive den avbildade kvinnan. De är tecknade och uppvisar på så sätt en
lägre grad av naturalistisk modalitet. På den nedre delen av annonserna, när
det avslöjats att den nya är en hushållsmaskin, finns en avbildad diskmaskin
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respektive en tvättmaskin. Dessa har hög naturalistisk modalitet (färg-
fotografier) och presenteras som naturalistiska avbildningar av verkligheten.

Också de representerade attityderna drar upp graden av interpersonalitet i
de två annonserna. Båda är tämligen rika på skriftligt representerade atti-
tyder. I skriftstyckena på den övre delen av annonssidorna finns vad som
utger sig för att vara bedömningar av mänskligt beteende, d.v.s. nya
respektive förra partnerns beteende. I V-V annonsen håller den nya ”tyst”
under frukosten, och den ”tidigare” i V-F-annonsen ”gav ständiga ljud ifrån
sig”, vilket inte bedöms som gott uppträdande. Den ”tidigare” var inte heller
”trevlig”. En negativ bedömning av den tidigares mentala tillstånd finns
också i V-F-annonsen: han var inte ”den smarta typen”. I V-V-annonsen
bedöms inte ett mentalt tillstånd utan utseendet på den nya partnern upp-
skattas: ”En som är snyggare att se på […].”

Den nya kvinnliga partnern som beskrivs i det övre skriftstycket (2) i V-
V-annonsen bedöms alltså positivt genom att hon ”håller tyst vid frukost-
bordet”, men hennes utseende uppskattas också. Beskrivningen av den
tidigare manliga partnern i V-F-annonsen tar fasta på hans mentala
kapacitet: han är inte smart. Dessutom bedöms hans beteende utifrån
trevlighet och benägenhet att hela tiden ge ljud ifrån sig, men hans utseende
berörs aldrig.

I V-V-annonsens skriftelement (4) bedöms återigen beteende, d.v.s. den
nya beskrivs som ”tystare” och dessutom som ”effektivare”. I vilket
avseende den nya partnerns beteende är ”effektivare” blir inte klart förrän i
följande sats, där det framgår att det är diskmaskinen som är ”tystare” och
”effektivare”. I V-F-annonsens skriftelement (5) är det explicit uttryckt att
uppskattningarna som representeras av ”Förnya och förbättra” gäller
hemmet, och i den följande satsen framgår det att verktyget för denna
förbättring inte är en ny manlig partner utan ”En ny tvättmaskin”.

På den nedre delen av annonssidorna myllrar det sedan av uppskatt-
ningar, faktiskt på ett sätt som inte förekommit i tidigare analyserade
annonser. Det är nya disk- och tvättmaskiner som uppskattas, och detta görs
tämligen utförligt. I V-V-annonsen finns bl.a. de uppskattande adjektiven
”TYSTARE”, ”SNÅLARE” och ”EFFEKTIVARE” liksom uppskatt-
ningarna att diskmaskinerna knappast hörs ”mer än en humlas surrande”.
Andra uppskattande uttryck är ”De bästa diskmaskinerna” och ”Gnistrande
rent även med mindre mängd diskmedel”.

I V-F-annonsen uppskattas de nya tvättmaskinerna på ett liknande sätt:

En ny tvättmaskin har mängder av nya fördelar jämfört med en som är äldre än tio
år.
• SNÅLARE. Nya tvättmaskiner gör effektivt rent med cirka hälften så mycket el
och vatten.
• EFFEKTIVARE. Anpassade program för alla moderna textilier. Snabbare
centrifugering ger kortare torktid.
• ENKLARE. Den moderna tekniken hjälper dig att tvätta rätt.
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Tvättmaskinerna och deras funktioner uppskattas alltså på ett utförligt sätt.
Inga affekter representeras dock, varken skriftligt eller visuellt. De av-
bildade personerna uppvisar ett neutralt ansiktsuttryck, om än ett nöjt så-
dant. De avbildas rakt framifrån och öga mot öga med modelläsaren. En
accepterande attityd och jämlikhet representeras således.

6.1.4 Rekontextualisering
Tidskrifterna som respektive annons är hämtad från skiljer sig på olika sätt
åt. Vi i Villa, med både män och kvinnor som målgrupp, innehåller olika
typer av artiklar, men det sammanhållande temat är hus och boende. I det
aktuella numret kan man bl.a. läsa om hur en tvättstuga kan förnyas, hur
man tillverkar, sätter upp och sköter en fågelholk samt hur villan kan
skyddas mot inbrott. Vi Föräldrar, med kvinnor som primär målgrupp,
handlar om barn, hur man sköter dem, vad de gillar att göra, äta och ha på
sig. I det aktuella numret finns dessutom ett resereportage om en mormor
som varit i Marocko med sitt barnbarn.

Trots att annonserna är publicerade i tidskrifter med målgrupper av olika
kön ingår de i samma reklamkampanj, och de dominerande diskurserna i de
två annonserna liknar varandra. Genom beskrivningarna av den nya (i V-V)
och den förra (i V-F) realiseras diskurser där vissa egenskaper, goda som
dåliga, stereotypt tilldelas män medan andra tilldelas kvinnor. I vitvaru-
branschens annonser realiseras dessa diskurser genom beskrivningarna av
den nya idealkvinnan som ”snyggare” och som någon som ”håller tyst vid
frukostbordet” och av den tidigare mannen som osmart, som någon som ger
ljud ifrån sig och som inte alls är trevlig.

Den idealiserade kvinnobild som realiseras i V-V-annonsen är alltså den
av en kvinna som framförallt bryr sig om att se snygg ut, och detta för att
behaga sin man. Hon är dessutom tyst och stör inte sin man. Kvinnan
behagar alltså mannen med sitt utseende samtidigt som hon inte duger som
samtalspartner. Idealmannen är, utifrån den diskurs som realiseras i V-F-
annonsen, smart och låter inte hela tiden. Han är tyst, men på ett annat sätt
än idealkvinnan. Han kan nog tala med kvinnan (han är ju ”trevlig att
umgås med”), vilket är något annat än att ge ”ständiga ljud ifrån sig”. En
man som ger ”ständiga ljud ifrån sig” för snarare tankarna till någon som
sitter i TV-soffan samtidigt som han grymtar obegripligt. Idealmannen är
också smart, en egenskap som inte är relevant för idealkvinnan i V-V-
annonsen. Idealmannens utseende är dock inte relevant, vilket var fallet för
idealkvinnan.

Analysen av ideationell betydelse visade att beskrivningarna av den nya
kvinnan och den tidigare mannen har en retorisk funktion; det är i slutänden
hushållsmaskinen som beskrivningen gäller. Det finns alltså en tydlig
skämtsam ambition i annonserna. Fairclough (1992:123) har beskrivit ironi
som en intertextuell företeelse. För att en läsare ska kunna uppfatta ironi
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måste han eller hon kunna göra den intertextuella referensen till andra
texter. På samma sätt måste modelläsaren i vitvarubranschens annonser
kunna koppla beskrivningarna av den nya respektive den tidigare till
diskurser som tilldelar män och kvinnor vissa egenskaper bara därför att de
är just män eller kvinnor. Att modelläsaren förutsätts kunna göra denna
koppling är det nav kring vilket båda annonserna kretsar.

Den uppmärksamhet som rubrikerna i annonserna skapar har vissa
beröringspunkter med s.k. skvallerpress. I tidskrifter som Hänt i Veckan
och Se & Hör ger kända personers privata relationer stora rubriker (t.ex.
”Carola har en ny”). I vitvarubranschens annonser är det den avbildade som
har en ny, men samma teknik för att skapa intresse används.

Extratextuellt presupponeras, i båda annonserna, att modelläsaren har
ekonomiska möjligheter att införskaffa en relativt dyr hushållsmaskin. Till
två tredjedelar vill modelläsaren i V-V-annonsen ha samma egenskaper hos
en hushållsmaskin som modelläsaren i V-F-annonsen. Hushållsmaskiner
ska vara snåla och effektiva (se skriftelement [5] i V-V och [6] i V-F).
Modelläsaren i annonsen med både män och kvinnor som målgrupp (V-V-
annonsen) vill dock att maskinen ska vara tyst. Denne föredrar ju också en
tyst kvinna. I annonsen med kvinnor som målgrupp föredrar modelläsaren
istället att den är enkel (och vill ha en smart man).

I båda annonserna presupponeras relativt kapitalstarka modelläsare som
redan har ett välutrustat hem (de uppmanas ju att byta ut den gamla hus-
hållsmaskinen). Slutligen förutsätts tillgång till en dator samt tillgång till
Internet, för att kunna delta i tävlingen på ”www.nynu.se”.

6.1.5 Modelläsarna i annonserna från vitvarubranschen
I annonserna från vitvarubranschen, som har män och kvinnor respektive
enbart kvinnor som primära målgrupper, uppskattar modelläsaren en hög
grad av interaktion. En annan likhet är att de skriftliga representationerna i
annonserna inledningsvis spelar modelläsaren ett spratt. De övre skrift-
elementen genomsyras av diskurser som tilldelar män och kvinnor olika
egenskaper, grundade just på att de är män och kvinnor. Senare visar det sig
att egenskaperna gäller hushållsmaskiner (eller kanske snarare även hus-
hållsmaskiner).

Modelläsarna i de båda annonserna liknar också varandra genom att ha
relativt god ekonomi. De är intresserade av de annonserade produkterna i
sig, och dessa ges mycket uppmärksamhet på den nedre delen av annons-
sidorna.

En viktig skillnad mellan modelläsarna är att för modelläsaren i V-V-
annonsen är idealet en kvinnlig partner som är snygg och som inte talar så
mycket. För modelläsaren i V-F-annonsen är idealet en manlig partner som
är smart, som inte låter konstigt och som är trevlig att umgås med.
Kvinnligt utseende och tysthet, i annonsen med både män och kvinnor som
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målgrupp, ställs alltså mot manlig intelligens, förmåga att vara trevlig mot
kvinnor och en annan typ av lågmäldhet i annonsen med kvinnor som
målgrupp.

En annan skillnad är att modelläsaren i V-F-annonsen, där huvudsakligen
kvinnor ingår i målgruppen, önskar en hushållsmaskin som är enkel.
Modelläsaren i V-V-annonsen har inga sådana önskemål, utan föredrar att
den är tyst.

6.2 Jensen sängar
Annons för Jensen sängar (se figur 18 i bilaga 3) är hämtad ur Café. Det är
en helsidesannons från kategorin hushålls- och heminredningsannonser.

6.2.1 Komposition
I Jensen-annonsen finns två bilder men också relativt omfattande
skriftstycken.

(1) Avbildad leende och liggande kvinna.
(2) Skriftstycket ”Livet är underbart. Speciellt på nätterna”.
(3) Tre avbildade sängar.
(4) Skriftstycket ”En madrass skall vara en fröjd för hela kroppen […]”.
(5) Skriftstycket ”Jensen Ambassadör med zonsystem […]” inkl. ”Prisexempel

avser […]”.
(6) Jensen-logo med skriften ”JENSEN® MADRASSER” och skrift ”No. ➀ på

liggkomfort”.
(7) Skriftstycket ”Bergkvara: Möbelhuset, 0486-20500 Borlänge […]”.

Överst till höger i Jensen-annonsen finns en leende kvinna, textelement (1).
Snett till vänster, under kvinnan, finns skriftstycket (2): ”Livet är underbart.
Speciellt på nätterna.” Tre sängar (3) finns till höger lite längre ned, och till
vänster finns ett längre skriftstycke (4). En viss samhörighet mellan detta
skriftstycke och de avbildade sängarna skapas genom att sängarna gör ett
grafiskt intrång i skriftstycket, d.v.s. skriftstyckets högermarginal blir ojämn
och inbuktad. Sängarna är dock så stora och i övrigt visuellt avgränsade att
de ändå räknas som ett separat textelement (till skillnad från t.ex. den
avbildade filmförpackningen i Toy Story 2-annonsen).

Ett skriftstycke (5) med bl.a. prisangivelse finns lite längre ned på
annonssidan. Detta skriftstycke innehåller dels större skrift i fetstil, dels
mindre omarkerad skrift. Trots detta räknas skriften som ett textelement,
eftersom avståndet till övriga textelement är så pass stort. Jensens logo (6)
avgränsas tydligt genom den blå bakgrunden och det stora typsnittet i vitt.
Skriften ”No. ➀ på liggkomfort” räknas p.g.a. närhet också till logon (6),
trots att den inte ligger inom den blå cirkeln som utgör logons bakgrund.
Skriftstycke (7), där telefonnumren till ett antal återförsäljare i Sverige
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listas, har litet typsnitt samtidigt som olika orter i Sverige markeras med
fetstil.

Den visuella avgränsningen utnyttjas främst för att skapa en skillnad
mellan textelement (1), den leende kvinnan, och resten av annonsen. Genom
avståndet till de övriga textelementen och genom att bakgrunden i (1) är
ljust blå och inte vit visas att hon befinner sig i en miljö som på något sätt
skiljer sig från resten av annonsen. Kvinnan är också visuellt framskjuten
genom storlek och den avvikande färgen på bakgrunden. Hon presenteras
som viktig. Det gör också skriftelement (2), genom stort typsnitt och central
placering i det visuella rummet, samt Jensen-logon (6), p.g.a. den klara blå
färgen. Även de stora sängarna (3) är visuellt framskjutna. Av sängarna är
den dubbelsäng som står längst fram mest framskjuten och viktigast. Den
överlappar de andra två och är störst.

Den önskade läsvägen i Jensen-annonsen går från den visuellt fram-
skjutna leende kvinnan (1) till skriftstycket om att livet är underbart (2). Att
läsvägen går från (1) till (2) markeras dels av kvinnans hand, som har
funktion av en vektor som pekar mot skriftelement (2), dels av att (2) är
framskjutet. De avbildade sängarna (3) och Jensen-logon (6) kommer
därefter.

Av textelementen som helt domineras av skrift kommer prisuppgiften (5),
som har störst typsnitt och fetstil, först i den önskade läsvägen. Skriftstycke
(4) är inte så visuellt framskjutet trots att det är ett relativt stort skriftblock.
Typsnittet är litet och har inte fetstil eller liknande markering. Däremot är
skriftstycket (4) delvis sammanvävt med sängarna (3), vilket gör att detta
skriftelement kommer före (7), d.v.s. butiksangivelserna, i den önskade
läsvägen.

Den mest markerade kompositionsprincipen i Jensen-annonsen är hög–
låg, d.v.s. ideal–reell. Den leende kvinnan och skriften i (2) avgränsas
gentemot de reella textelementen genom avstånd till undre textelement och
genom att bakgrunden i (1) är ljust blå och inte vit. Den leende kvinnan,
som har något av ett drömmande skimmer över sig, presenteras som om hon
vore idealet, och handen som fungerar som vektor pekar mot skriften om
det underbara livet på nätterna. Idealet är att ha en leende kvinna i sin egen
säng, alternativt att vara en leende och nöjd kvinna, och en väg dit är att
skaffa en säng från Jensen.34

På den nedre och reella delen av annonsen finns just de reella och relativt
sakliga beskrivningarna av Jensens madrasser (4), avbildningar av Jensens
sängar (3) samt prisuppgift med specifikation (5). På den reella delen av det
visuella rummet finns också Jensens logo med efterföljande slogan (6) samt
uppgifterna om var madrasserna kan införskaffas (7). Allt detta är alltså
mestadels konkret information.

                                          
34 Den förra tolkningen, att idealet är att ha en leende kvinna i sängen, är i linje med
Goffmans (1979:41ff) beskrivning av hur reklamkvinnor ofta ligger på sängar och
därigenom symboliserar sexuell tillgänglighet.
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Sambandet mellan skriftstycke (4), som beskriver sängarna, och (3), som
beskriver sängarna genom att avbilda dem, markeras layoutmässigt genom
att sängarna skär in i skriftstycket. Genom färgen på de avbildade sängarna,
d.v.s. huvudsakligen blå, finns dessutom en koppling till fotot av kvinnan
(1), som drar åt blått. En relation mellan kvinnan, som har ett nöjt ansikts-
uttryck, och sängarna upprättas på så sätt. Jensen-logon är också blå, om än
inte i samma blå nyans som sängarna och kvinnan, vilket leder till att en
koppling mellan kvinnan, sängarna och logon med tillverkarens namn
upprättas.

Den blå färgdominansen i den högra delen av annonsen gör att det också
är möjligt att tala om en given–ny-dimension i annonsen. De textelement
som presenteras som nya och som drar åt blått är också relativt framskjutna;
det nya – nattlig lycka och harmoni med hjälp av Jensens blå sängar – är
viktigt.

6.2.2 Ideationell betydelse
Produkterna, Jensen-madrasserna och sängarna, har viktiga deltagarroller i
denna annons. Madrasserna är deltagare i tillstånd, och vissa av ma-
drassernas attribut är också aktörer i en handling. Även för modelläsaren
konstrueras en handlande roll i form av en aktör som förmår ta sig till en
butik, prova olika madrasser och utifrån de upplevelser som detta ger göra
ett rationellt val bland de viktiga produkterna.

I det mest framskjutna och idealiserade textelementet (1) är dock inte de
annonserade produkterna närvarande på annat sätt än att kvinnan ligger i en
Jensen-säng. I skriften (2) är ”Livet” bärare och ”underbart” attribut medan
det efterföljande ”Speciellt på nätterna” är en tidsangivande omständighet.
En betydelsemässig relation mellan detta tillstånd och den avbildade
kvinnan upprättas, som nämnts, genom att kvinnans hand utgör en vektor.
Kvinnan ler och konstrueras därmed som inkarnationen av ett underbart liv i
en Jensensäng.

Textelementen med produkterna i viktiga deltagarroller finns på den
nedre och reella delen av annonsen. De två inledande satserna i skrift-
element (4) realiserar tillstånd. I den första är ”En madrass” bärare och ”en
fröjd för hela kroppen, inte bara för ögat” attribut. Därefter följer en sats där
verbet är implicit: ”Ambassadörmadrasserna uppbyggda med liggkomforten
i fokus.” Troligtvis handlar det om ett tryckfel; ett ”är” har fallit bort.
Utifrån den sociosemiotiska ramen för textanalyserna i denna avhandling
blir implikationen för modelläsaren att denne inte är alltför noga med att allt
måste vara helt korrekt i en text. Sändaren försöker skapa betydelse utifrån
de semiotiska och materiella resurser som finns tillgängliga och som sända-
ren finner bäst lämpade för att skapa den önskade betydelsen i en viss
situationskontext. Om det nu rör sig om ett tryckfel tyder det kanske på att
sändaren inte prioriterat, eller haft tillgång till, den materiella resursen att
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någon korrekturläst. Detta påverkar självklart konstruktionen av annonsens
modelläsare (modelläsaren är ingen perfektionist), även om det inte är
avgörande för modelläsarkonstruktionen.

I den därpå följande satsen är ”de bästa materialen och Jensens Ultra-
pocket zonsystem med 5 zoner” aktör i handlingen som representeras av det
finita verbet ”ger”. Målobjekten är ”stöd” respektive ”utrymme”.

Därefter tar modelläsaren i rollen som seriös konsument över som aktör.
Denne är den implicite aktören i handlingen ”provligg” (och målobjekt i
förhållande till den materiella händelsen ”kom in”). Dessutom är
modelläsaren implicit upplevare i den mentala händelsen ”upplev”, där
”skillnaden” är fenomen. I den därpå följande grafiska meningen kon-
strueras återigen rollen som aktör, explicit uttryckt som ”du” i den
materiella handlingen att ”välja”. Det tämligen utbyggda målobjektet är ”en
vanlig rammadrass, en kontinental dubbelsäng eller en ställbar madrass med
bl.a [så!] inbyggd massagefunktion”. Inom denna grafiska mening ryms
också tillståndet ”Sedan återstår bara frågan […]”. I rollen som konsument
måste modelläsaren tänka efter vilken madrass som passar bäst.

En för reklamannonser traditionell ideationell struktur finns i annonsen.
Först presenteras en deltagare, en person, tillsammans med en produkt,
sedan en generell företeelse, i detta fall ”Livet” med attributet ”underbart”.
Därefter presenteras produkterna, d.v.s. madrasserna, som deltagare i några
tillstånd och sedan övergår vissa produktattribut till att vara aktör (de ”ger
perfekt stöd för ryggen och samtidigt bättre utrymme för axlar och höfter”).
Efter detta blir modelläsaren i rollen som konsument aktör i ett antal
handlingar som på ett eller annat sätt är relaterade till produkten. Slutligen
återstår för modelläsaren – den seriöse konsumenten – att välja en av
madrasserna.

6.2.3 Interpersonell betydelse
Jensen-annonsen kan interpersonellt beskrivas som distanserad och saklig
men samtidigt nästan överdrivet uppskattande gentemot de annonserade
produkterna. Distansen beror främst på den, i alla fall för moderna
reklamannonser, komplicerade syntaxen samt på relativt specialiserade ord i
de reella beskrivningarna av produkterna. Sakligheten beror på att ett antal
sakpåståenden fastslås samtidigt som det tämligen detaljerat talas om för
modelläsaren hur denne ska handla i rollen som konsument.

Med undantag för uppmaningen ”Kom in, provligg och upplev skill-
naden” finns det bara påståenden där sakförhållanden slås fast. Även
bilderna (1) och (3) är påståenden. Kvinnan möter inte modelläsarens blick,
utan denne erbjuds att betrakta hennes utseende. Uppmaningen i skrift-
element (4) är inriktad på modelläsarens agerande i förhållande till
produkten. Den är således inte lika djupgående som uppmaningen i t.ex.
Sloggi-annonsen, där läsaren uppmanades till en mer grundläggande
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personlig förändring (visserligen med hjälp av de annonserade produk-
terna).

Distansen till den avbildade kvinnan (1) är kort; det är en närbild. Det
framskjutna och idealiserade ”Livet är underbart. Speciellt på nätterna”
innehåller tämligen enkla konstruktioner som ger kort representerad distans.
I beskrivningarna av produkten kan däremot syntaxen beskrivas som mer
distanserande. Flera nominalfraser är utbyggda och komplicerade:

Bara de bästa materialen och Jensens Ultrapocket zonsystem med 5 zoner ger
perfekt stöd för ryggen och samtidigt bättre utrymme för axlar och höfter. […]
Sedan återstår bara frågan om du skall välja en vanlig rammadrass, en kontinental
dubbelsäng eller en ställbar madrass med bl.a [så!] inbyggd massagefunktion. (4)

Tämligen opersonlig och distanserande är också specifikationen av pris-
angivelsen i (5): ”Prisexempel avser rammadrass med bäddmadrass i tagel
eller Talalay latex, 90 x 200 cm. Exkl. ben/medar.” Den opersonliga tonen
realiseras bl.a. genom att ”Prisexempel” står i obestämd form och genom
den detaljerade storleksangivelsen ”90 x 200 cm” och den kompakta frasen
”Exkl. ben/medar”.

Den delvis komplicerade syntaxen kombineras i produktbeskrivningarna
också med ett ordval som delvis är komplicerat. Exempel på ord som
snarare är specialiserade än personliga är ”Ambassadörmadrasserna”, ”ligg-
komforten”, ”fokus”, ”Ultrapocket zonsystem”, ”rammadrass”, ”kon-
tinental”, ”massagefunktion”, ”Prisexempel”, ”tagel” och ”Talalay latex”.
Visserligen finns ett direkt läsartilltal (”du”) i samband med inbjudan till
val av en madrass i skriftstycke (4), men helhetsintrycket blir att kontakten
är distanserad snarare än kort och personlig.

Modalitetsangivelserna i annonsen går med några undantag ut på att
sändaren understryker att representationerna i annonsen överensstämmer
med verkligheten. De visuella uppvisar en hög grad av naturalistisk
modalitet genom att vara fotografier. Sändaren solidariserar sig med
representationerna: ’så här ser en kvinna som tycker att livet är underbart på
nätterna ut’ och ’så här ser våra sängar ut i verkligheten’. Graden av
solidaritet med sanningshalten i fotografierna är dock något lägre när det
gäller fotot av den leende kvinnan. Detta har inte så distinkta färger utan
domineras av en ljusblå ton, vilket gör att det ger ett mer drömlikt intryck
än fotot av sängarna.

Genom ett deontiskt modalt hjälpverb upplyses läsaren om hur en
madrass skall vara: ”En madrass skall vara en fröjd för hela kroppen, inte
bara för ögat.” Ett annat ”skall” finns i ”Sedan återstår bara frågan om du
skall välja en vanlig rammadrass […]”. Här handlar det om modulering av
förpliktelse: modelläsaren skall agera, välja, i rollen som madrass-
konsument. Satsadverbialet ”bara” markerar att det obligatoriska valet är en
enkel uppgift efter att man provlegat och upplevt skillnaden.

Många attityder representeras i annonsen. Kvinnans (1) mungipor är
uppdragna och den positiva affekten lycka, harmoni eller liknande
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representeras. Detta är en framskjuten attityd, liksom uppskattningen av
livet i (2): ”Livet är underbart.” Övriga attityder i annonsen handlar om
konkreta uppskattningar av produkten. De realiseras skriftligt. I skrift-
element (4) står det: ”En madrass skall vara en fröjd för hela kroppen, inte
bara för ögat.” Madrasserna är ”uppbyggda med liggkomforten i fokus” och
”Jensens ultrapocket zonsystem med 5 zoner ger perfekt stöd för ryggen och
samtidigt bättre utrymme för axlar och höfter”. I skriftelement (6) upp-
skattas madrasserna återigen: ”JENSEN® MADRASSER” är ”No. ➀ på
liggkomfort”. Genom dessa attityder gentemot produkterna framträder
sändaren alltså mer tydligt i annonstexten. Även kvinnans representation av
lycka och uppskattningen av livet refererar implicit till produkterna.
Kvinnan ligger ju i en Jensen-säng.

6.2.4 Rekontextualisering
Jensen-annonsen är publicerad i Café, en tidskrift med män som målgrupp
som till skillnad från de specialtidskrifter som många män läser har ett
relativt brett innehåll. Artiklarna i det aktuella numret handlar om allt från
flygplanet Concorde till skådespelaren Peter Andersson och Tongas kung.
Dessutom finns ett antal modereportage samt en sektion kallad ”portfolio”
där en lättklädd kvinnlig modell poserar samtidigt som det finns ett kåseri
om ”den svenska blondinen”.

Medan en självförverkligandediskurs dominerat i flera tidigare annonser
är det snarare en livsbejakande och njutningsinriktad diskurs som realiseras
i de övre textelementen i Jensen-annonsen. Det är kvinnan (1) och skrift-
stycket ”Livet är underbart. Speciellt på nätterna” som kan knytas till denna
diskurs.

I skriftelement (4) tar dock en saklig men uppskattande röst över. Det är
en traditionell försäljarröst som blandar tekniska upplysningar, manifeste-
rade genom de specialiserade orden och de utbyggda nominalfraserna, med
uppskattningar av produkten, och som dessutom explicit uppmanar den
tilltänkta kunden att prova produkterna och sedan välja en av madrasserna.
De specialiserade orden och till viss del de utbyggda nominalfraserna för
tankarna till att sängarna är tillverkade utifrån ett vetenskapligt beprövat
koncept.

Denna röst, med sin distanserade saklighet, pekar bakåt mot tidigare
reklamtexter där de konkreta produkterna var i fokus på ett helt annat sätt än
vad som verkar vara fallet i moderna reklamannonser. Det kvasiveten-
skapliga inslaget, där produkterna presenteras som vetenskapligt beprövade
(t.ex. ”Ultrapocket zonsystem med 5 zoner” eller ”Talalay latex”), var också
vanligare i reklamtexter från det sena 1800- och tidiga 1900-talet och framåt
(jfr Ledin 2000 men också Pettersson 1974).

Modelläsaren i Jensen-annonsen har god köpkraft. Priset på en ramma-
drass i standardstorleken 90 x 200 cm är ju ”ca 10.880:-”. Emellertid är
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modelläsarens ekonomiska resurser inte obegränsade. Hade så varit fallet
kunde priset på den dyraste sängen, förmodligen den ställbara med
massagefunktion, ha nämnts i annonsen. Priset har alltså viss betydelse.

Till skillnad från flera andra analyserade annonser presupponeras inte
tillgång till datorer eller Internet. Det finns ingen webbadress i annonsen,
vilket på ett sätt också anknyter till annonser av äldre datum.

6.2.5 Modelläsaren i Jensen-annonsen
Modelläsaren i Jensen-annonsen är framförallt en mycket god och tämligen
traditionell konsument. Modelläsaren förstår hur en produkt kan vara
nyckeln till ett underbart liv, vilket är grundläggande. Det är genom skriften
om ett underbart liv i kombination med en leende kvinna som intresse för
annonsen skapas. Därefter lyssnar modelläsaren villigt på försäljarens röst
som sakligt och relativt opersonligt, men uppskattande, går igenom de
tekniska finesser som madrasserna har. Modelläsaren har förmågan att
agera och handla, d.v.s. uppsöka butiken och prova produkten.

Jensen-annonsens modelläsare är inte primärt intresserad av en produkt
som kan användas i skapandet av självets berättelse, d.v.s. som verktyg i
livsstilsvalet, utan av en bra produkt som ger god komfort till ett givet (om
än kanske högt) pris.

6.3 Opel Astra Coupé (bil)
Liksom Jensen-annonsen kommer helsidesannonsen för Opel Astra Coupé
(se figur 19 i bilaga 3) från Café. Denna bilannons finns emellertid också
publicerad i Slitz.

6.3.1 Komposition
Textelementen i Opel-annonsen är sex till antalet.

(1) Rubriken ”NYA OPEL ASTRA COUPÉ”.
(2) Avbildad bil i ett konserthus.
(3) Skriften ”Ett nytt mästerverk av Bertone”.
(4) Skriftstycket ”Klassisk coupé med form och prestanda […]”.
(5) Skriftstycket ”Opel Astra Coupé. Miljöklass 1. […]”.
(6) Opel-logo.

Högst upp i Opel Astra Coupé-annonsen finns rubriken ”NYA OPEL
ASTRA COUPÉ” (1). En bil står i ett konsert- eller operahus med läktare
och ett ståtligt innertak (2). Bilens färg överensstämmer väl med konsert-
husets läktare och läktarna speglas i bilens sidorutor. Därför behandlas bil
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och läktare som ett enda textelement (trots att de senare utgör en typ av
bakgrund).

Skarpt avgränsat gentemot andra textelement är dock skriften (3): ”Ett
nytt mästerverk av Bertone.” Avståndet till andra textelement är relativt
stort och typsnittet är större än i det följande skriftstycket (4). Skriftstycke
(4) skiljs i sin tur från skriftstycke (5) genom ett mellanrum. I övrigt är
storleken och färgen på typsnittet lika i dessa två skriftelement. Längst ned
på annonssidan finns Opels logo (6) med både ”OPEL” och den genom-
skurna cirkeln.

Den visuella avgränsningen gör att hög skiljs från låg genom den skarpa
visuella skillnaden mellan fotografiet (2) och den svarta bakgrunden för
textelement (3) till (6). Jag återkommer till detta.

Både rubriken (1) och den avbildade bilen är visuellt framskjutna. ”NYA
OPEL ASTRA COUPÉ” har stort typsnitt samt versaler och bilen är
brandgul och glansig. Ett antal lampor riktade mot bilen lyser upp den och
bilen reflekterar ljuset. Bilen är annonsens mest visuellt framskjutna
textelement. Först går den önskade läsvägen till den viktiga bilen samt
namnet på denna (1), d.v.s. till de representationer som dominerar visuellt i
annonsen. Några av de ljusa skarvarna i golvet (eventuellt lyses de upp av
belysningen bakom bilen) pekar nedåt från bilen vidare mot skriftelement
(3): ”Ett nytt mästerverk av Bertone”. En svag nyansskillnad i den svarta
bakgrunden (den blir gradvis ljusare längre ned på den reella delen av
annonsen) gör att den önskade läsvägen går vidare till skriftstyckena (4), (5)
och logon (6).

Annonsen har alltså en tydligt markerad hög–låg-komposition med bilen
i konsertmiljön (2) och dess namn (1) på den idealiserande övre delen av
annonsen. Inga människor idealiseras utan det allenarådande idealet är
bilen, ”NYA OPEL ASTRA COUPÉ”. Resterande textelement, (3) till (6),
finns således på den reella delen av annonssidan. Det skriftstycke som finns
allra längst ned i annonsen, och som tar upp bl.a. bränsleförbrukningen,
miljöklassen samt anger webbadressen, är reellt och jordnära också genom
den ideationella betydelse som skapas. Däremot är betydelsen i (3), ”Ett
nytt mästerverk från Bertone”, och i (4), ”Klassisk coupé […]”, mer
idealiserande. Eventuellt kan man här tala om en ideal–reell-dimension
även inom den tydligt avgränsade reella delen av annonsen. På så sätt är
”Ett nytt mästerverk från Bertone” och skriftstycke (4) mer idealiserat, och
mindre reellt, än det skriftelement som tar upp t.ex. bränsleförbrukningen.

Man kan här också fråga sig om konventioner för tidskriftsreklam ibland
gör att skrift i högre grad än visuella representationer kan placeras lågt i
annonsen oavsett ideationell och interpersonell betydelse i själva skrift-
elementet. Olika konventioner skulle kunna gälla för de olika modaliteterna.
En annan delförklaring, som går i samma riktning, skulle kunna vara att
modaliteten skrift ibland ger reella konnotationer, oavsett den ideationella
och interpersonella betydelse som skapas. En sådan skillnad mellan olika
modaliteter i en genre borde inte vara otänkbar.
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6.3.2 Ideationell betydelse
Det är produkten, bilen Opel Astra Coupé, som är den dominerande
deltagaren i annonsen. För modelläsaren konstrueras en roll som dirigent,
d.v.s. en roll som ledare för en orkester. Statusmässigt likställs modelläsa-
ren i denna roll med två andra deltagare i annonsen: designern Bertone, som
komponerat, och Opel, som orkestrerar.

Den avbildade bilen i konserthuset (2) har först och främst deltagarrollen
existerande i ett materiellt tillstånd där konserthuset är rumsangivande
omständighet: ’bilen finns på scenen i ett konserthus’. Skriftstycke (3), ”Ett
nytt mästerverk av Bertone”, är attribut i ett materiellt tillstånd där den
visuellt representerade bilen kan ses som bärare. Även i den inledande
grafiska meningen i skriftelement (4) är den avbildade bilen visuellt
representerad bärare, med ”Klassisk coupé med form och prestanda i
perfekt harmoni” som attribut. I den följande meningen är den avbildade
bilen bärare med attributet ”Komponerad av mästaren Bertone, orkestrerad
av Opel”.

Frasen ”NYA OPEL ASTRA COUPÉ” finns dels, med versaler, som en
rubrik i (1), dels som grafisk mening, med gemener, i (4) och (5). Beroende
på placeringen på annonssidan är nominalfrasernas relation till den visuella
representationen av bilen mer eller mindre stark. I fallet med rubriken (1) är
en tillståndsliknande relation till den avbildade bilen tydlig (de ryms inom
samma visuella ram): ’Nya Opel Astra Coupé är bilen i konsertmiljön’.
Fraserna i skriftelementen (4) och (5) har däremot en mer fristående relation
till den avbildade bilen p.g.a. avståndet i det visuella rummet.

De materiella handlingarna i annonsen representeras främst genom
passivsatser. Den klassiska coupén är ”Komponerad av mästaren Bertone,
orkestrerad av Opel” (4). ”Bertone” är också aktör i ”Ett nytt mästerverk av
Bertone” (3), d.v.s. Bertone har ’skapat’ mästerverket. Modelläsaren i rollen
som dirigent presenteras explicit i skriftelement (4): ”Du är dirigenten.” Det
rör sig om ett tillstånd, men för att vara ”dirigent” krävs att man kan
kontrollera orkestern. Modelläsaren tilldelas rollen som ”dirigent” och blir
en del av den kreativa trio som ligger bakom och kontrollerar bilen. I
uppmaningen ”Se uruppförandet i närmaste bilhall med Opel på skylten”
(4) får modelläsaren dessutom rollen av en åskådare, vilket kanske är lite
motsägelsefullt.

6.3.3 Interpersonell betydelse
Interaktionen i annonsen består främst av de många attityder som repre-
senteras. Huvuddeltagaren Opel Astra Coupé uppskattas och Bertone, Opel
och modelläsaren bedöms i de roller de tilldelas i annonsen. Den
representerade distansen är annars, med några undantag, inte särskilt
personlig.
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Opel-annonsen har bara påståendeliknande satser, med undantag för
uppmaningen ”Se uruppförandet i närmaste bilhall med Opel på skylten”
(4). Inga människor finns avbildade och den avbildade bilen är att betrakta
som ett visuellt påstående: ’bilen finns på scenen i ett konserthus’.
Kontakttyperna har i stort sett låg kontaktskapande potential.

Den representerade distansen är alltså inte personlig. Visserligen finns ett
direkt läsartilltal genom ”Du”, men det mest markanta när det gäller
distansen är att Opel aldrig representeras som ”vi”. Däremot upprepas
”Opel” ofta: ”NYA OPEL ASTRA COUPÉ” (1), ”orkestrerad av Opel”,
”med Opel på skylten”, ”Nya Opel Astra Coupé” (4), ”Nya Opel Astra
Coupé”, ”www.opelsverige.com” (5), ”OPEL” (6).

Beträffande ordvalet i övrigt kan man säga att vissa ord är relativt
komplicerade. Till dessa kan ”coupé”, ”prestanda”, ”harmoni”, ”Kompo-
nerad”, ”orkestrerad”, ”uruppförandet” och ”dirigenten” i skriftelement (4)
räknas. I skriftelement (5) finns ”Miljöklass” och ”Bränsleförbrukning”.
Inget av dessa ord kan sägas vara särskilt personligt.

När det gäller syntaxen kan det konstateras att de flesta satserna är
korthuggna. Syntaxen ger på så sätt en relativt lättflytande, eller snabb, stil i
skriftelementen. Betydelsen är dock inte på något sätt ofullständig eftersom
bäraren som oftast utelämnas, d.v.s. bilen, representeras visuellt.

Det finns inga skriftliga modalitetsmarkeringar och den visuella
representationen (2) uppvisar hög grad av naturalistisk modalitet. Repre-
sentationerna av attityder är däremot tydliga. Det är deltagarna Bertone,
Opel och modelläsaren i rollen som dirigent som bedöms medan den nya
bilen Opel Astra Coupé uppskattas. Genom ”mästerverk” i skriftelement (3)
uppskattas bilen och designern Bertones skicklighet bedöms. Vidare i
skriftelement (4) uppskattas bilen som en ”Klassisk coupé med form och
prestanda i perfekt harmoni”. Deltagarna Bertone och Opel bedöms sedan.
Bilen är ”Komponerad av mästaren Bertone, orkestrerad av Opel”. Det kan
diskuteras om det är en uppskattning av Bertone att han har förmågan att
komponera eller att Opel kan orkestrera. I denna kontext menar jag dock att
det rör sig om positiva bedömningar av dessa deltagares kompetens. Att
Bertone kallas ”mästaren” understryker detta ytterligare, och är en
bedömning i sig. På samma sätt är ”dirigenten” en bedömning av
modelläsarens kompetens. I skriftstycket (5) kan kanske ”Miljöklass 1” ses
som en uppskattning av bilens miljövänlighet.

Det finns alltså inga människor avbildade i denna annons. Bilen (2) är
dock en subjektiv perspektivbild och genom kameraperspektivet placeras
modelläsaren i ett underifrån-perspektiv i förhållande till bilen och läktarna.
Detta kan förefalla något förvillande eftersom modelläsaren i rollen som
dirigent borde ha makt över bilen. Kanske är det så att den idealiserande
funktionen helt tagit överhanden; ett så tydligt ideal som bilen måste
betraktas ur ett underifrån-perspektiv.
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6.3.4 Rekontextualisering
Annonsen för Opel Astra Coupé kommer från Café och Slitz med män som
målgrupper. Tidskriften Slitz kan beskrivas ungefär som Café, med
undantag för att inslagen med lättklädda kvinnor är fler och mer utmanande.
Exempelvis finns utöver ”expo”, som är Slitz motsvarighet till Cafés
”portfolio”, ”månadens kjoltyg” samt ”överkurs i sex”. Reportagen handlar
bl.a. om bilar, anti-kristna brott och kläder, och rubrikerna till reportagen är
av typen ”Bilar, brudar och skumpa!”, vilket man inte finner i samma
utsträckning i Café.

I Opel-annonsen realiseras en konstnärligt musikalisk diskurs. Skriftligt
sker detta genom att bilen beskrivs som ”Ett nytt mästerverk av Bertone”,
vilket utvecklas i det följande skriftstycket, där många av orden kopplar
annonsen till ett musikaliskt register:

Klassisk coupé med form och prestanda i perfekt harmoni. Komponerad av
mästaren Bertone, orkestrerad av Opel. Se uruppförandet i närmaste bilhall med
Opel på skylten. Nya Opel Astra Coupé. Du är dirigenten. (4)

Att bilen behandlas som om den vore ett mästerverk, d.v.s. ett musikstycke
till vilket Bertone, Opel och modelläsaren knyts, har naturligtvis också en
retorisk funktion. Mästerliga musikstyckens egenskaper knyts till bilen.

Visuellt realiseras den musikaliska diskursen genom att den rumsangi-
vande omständigheten för bilen är ett konserthus där bilen, som ett
musikaliskt mästerverk, står på en scen. På så sätt är annonsen ett exempel
på hur samma diskurs, i detta fall en musikalisk, kan realiseras i olika
modaliteter (jfr Kress & van Leeuwen 2001). Vidare exemplifierar
annonsen en av Williamsons (1978:30) poänger, nämligen hur en produkt, i
detta fall en bil, får en del av sin betydelse genom andra semiotiska
referentsystem. Enligt Williamsons sätt att resonera skulle man säga att
konsertscenen och läktarna lyfts ur sitt vanliga referentsystem och placerats
i annonsen, samtidigt som de hela tiden refererar tillbaka till det ursprung-
liga referentsystemet. Bilen förknippas på detta sätt med en värld som den i
vanliga fall inte är, eller i varje fall nödvändigtvis måste vara, en del av
(1978:22). Utifrån det sociosemiotiska perspektiv som anlagts i denna
avhandling är det mer passande att beskriva relationen med att en
kommersiell version av en musikalisk diskurs realiseras visuellt och
skriftligt i Opel-annonsen.

Namnet Bertone nämns två gånger. Bertone är en känd bildesigner som
bl.a. designat bilar för Alfa Romeo. Kunskap om detta presupponeras,
särskilt som namnet nämns i den visuellt framskjutna skriften ”Ett nytt
mästerverk av Bertone” (3). Att bildesignern överhuvudtaget nämns innebär
ju att modelläsaren tycker att vem som designat bilen är viktigt. Namnet
Bertone för dessutom tankarna till Italien, eller namnet Bertone konnoterar
vad Barthes (1976 [1964]:128) kallar italienitet. Många av de stora
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klassiska kompositörerna var italienare, vilket modelläsaren i Opel-
annonsen kan relatera till.

En annons för en ny bil presupponerar extratextuellt en modelläsare som
har ett visst (eget eller lånat) kapital att investera i en kapitalvara som
snabbt förlorar i värde. Det har modelläsaren i Opel-annonsen. Det anges
dock inte vilket pris bilen har; modelläsaren är mer intresserad av bilens
artistiska framtoning. Likaså förutsätts modelläsaren veta vad ”Miljöklass
1” innebär. Däremot presupponeras inget intresse för vilka prestanda bilen
verkligen har, d.v.s. hur fort den tar sig från 0 till 100 km/h eller hur stor
motorn är. Det står att bilen har ”form och prestanda i perfekt harmoni”,
men det som förutsätts i annonsen är alltså ett intresse för det förra snarare
än det senare.

6.3.5 Modelläsaren i Opel Astra Coupé-annonsen
Centralt för konstruktionen av modelläsaren är den konstnärliga och
musikaliska diskurs som dominerar. I den kommersiella versionen av dessa
diskurser likställs bilen med ett musikstycke som har uruppförande på en
stor konsertscen. Bilen kopplas till en konstnärlig värld, vilket modelläsaren
uppskattar. Ideationellt realiseras den musikaliska diskursen genom att
modelläsaren, tillsammans med designern Bertone och biltillverkaren Opel,
tilldelas rollen av medlem av en orkester som behandlar det konstnärliga
mästerverk som bilen utgör. Interpersonellt är det uppskattningar av bilen,
men också positiva bedömningar av den skapande trion som dominerar.
Modelläsaren uppfattar alltså bildesign (”av mästaren Bertone”), bil-
produktion (”av Opel”), bilkörning (”Du är dirigenten”) och resultatet,
mästerverket ”Opel Astra Coupé”, som konst.

Extratextuellt förutsätts en modelläsare som är mer intresserad av design
än av bilens pris och tekniska prestanda, mer intresserad av att designern är
känd och har ett italienskklingande namn än av att bilen t.ex. är säker eller
snabb.

6.4 ACO hudkräm
Till sist har en helsidesannons för hudkräm från ACO (se figur 20 i bilaga
3) valts ut för analys. Den är publicerad i Amelia och är kategoriserad som
en hygienvaruannons.

6.4.1 Komposition
Annonsen för ACO:s hudkräm har delats in i sex textelement.

(1) Avbildad kvinna.
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(2) Telefonnummer till ”ACO HUD AB”.
(3) Avbildade hudkrämstuber.
(4) Webbadress.
(5) Skriften ”Kvinnlig list Med lite vård och omsorg […]”.
(6) ACO-logo.

Den övre delen av annonsen domineras av ett avbildat kvinnoansikte (1).
Bilden är kvadratisk, har ljusgrå bakgrund och avgränsas på så sätt
gentemot övriga textelement. Längst till vänster, med litet typsnitt, finns
telefonnumret till ”ACO HUD AB” (2). Textelement (1) överlappas av två
avbildade hudkrämstuber (3), och dessa står så nära varandra och är så lika i
färg att de räknas som ett textelement. Lite längre ned, återigen längst till
vänster, finns webbadressen till ACO hud (4).

Därefter följer skriftelementet med rubriken ”Kvinnlig list” och följande
två skriftstycken (5). Trots att rubriken har större typsnitt räknas denna
skrift som ett textelement. Genom placeringen på annonssidan är det
uppenbart att rubriken gäller den efterföljande skriften. Längst ned finns
ACO:s logo (6), bestående av ett blad som är integrerat med skriften
”ACO”, samt skriften ”APOTEKENS COMPOSITA”. Att ”APOTEKENS
COMPOSITA” räknas till logon beror på att avståndet till ”ACO” och
bladet är kort samt på att typsnittet har samma blå färg.

Visuell avgränsning, eller snarare visuell sammankoppling, mellan text-
element används i annonsen främst för att skapa ett betydelsemässigt
samband mellan kvinnan med den fina hyn (1) och ACO:s produkter.
Bakgrunden i bilden (1), bladen i ACO-logon (6) och bladen i logon på
tuberna (3) har samma grå färg, vilket binder samman dessa element. Den
fina hyn kopplas till ACO och detta samband behandlas mer exakt i skriften
i (5).

Att fin hy är ett viktigt budskap är naturligt i en annons för hudvårds-
produkter, och mycket riktigt är kvinnan med fin hy visuellt framskjuten.
Även rubriken ”Kvinnlig list” (5) är visuellt framskjuten genom stort
typsnitt, och den kvinnliga listen är något av ett sammanhållande tema i
resten av detta skriftstycke. Även ACO-logon är relativt framskjuten genom
stort typsnitt, avvikande färg (blå) och versaler. ACO är ju viktigt eftersom
ACO tillhandahåller de produkter som ger bättre hy. Tuberna (3) har en
diskret ljusgrön färg, vilket gör att de inte uppnår den framskjutenhet som
kunde varit möjlig i ett så stort textelement.

Den önskade läsvägen börjar med den visuellt framskjutna och
interpersonellt markerade kvinnan (1) och går vidare till det framskjutna
”Kvinnlig list”-elementet (5) och tuberna (3). Därefter kommer ACO-logon
(6). Webbadressen (4) och telefonnumret (2) syns knappt.

Det finns både en ideal–reell-dimension och en något svagare markerad
given–ny-dimension i annonsen. Ideal–reell-dimensionen markeras av den
nedre ramen på fotografiet (1). Kvinnan med den fina hyn och den
utmanande putande munnen idealiseras alltså. Det reella är beskrivningen
av den kvinnliga listen som ger fin hy samt de avbildade tuberna som visar
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hur produkterna ser ut. Idealet, kvinnans fina hy, presenteras alltså visuellt.
De reella sätten och verktygen för att nå dit presenteras skriftligt i (5) och
visuellt i (3).

Given–ny-dimensionen markeras av avståndet och färgskillnaden mellan
skriftelement (5) och tuberna (3). Den kvinnliga listen och dess realisering i
handling samt den poserande kvinnan (1) är det givna. Det presenteras
således som givet att kvinnlig list har att göra med utseende och fin hy. Det
nya är hur ACO:s hudkrämstuber ser ut. Hudkrämstuberna (3) kopplar
också idealet till det nya, d.v.s. kvinnan till krämen, genom att överlappa
fotografiet (1). Genom annonsens layout knyts alltså idealet till produkten.

6.4.2 Ideationell betydelse
I de ideationella representationerna i denna annons tilldelas modelläsaren
tillsammans med ACO:s hudvårdsprodukter rollen som en aktör som håller
hyn i ansiktet i fint skick. De gemensamma handlingarna för vacker hy
representeras främst under rubriken ”Kvinnlig list”. Samtliga fem finita
verb i annonsen finns i Kvinnlig list-skriften (5). Det är ett materiellt
tillstånd och fyra materiella handlingar som realiseras:

Med lite vård och omsorg varje dag, håller du ansiktet smidigt och mjukt genom
livets alla skiften.

I ACOs Ansiktsserie finns sköna och milda produkter som rengör, friskar upp
och vårdar. (5)

I tillståndet är det produkterna som tilldelas deltagarrollen existerande,
d.v.s. de ”finns”. Övriga fyra finita verb realiserar handlingar, och i tre fall
är det de annonserade produkterna som är aktörer, d.v.s. de ”rengör, friskar
upp och vårdar”. Modelläsaren, i rollen som en person som tycker att
kvinnlig list handlar om att vårda sin hy, är aktör i den inledande materiella
handlingen och ”håller […] ansiktet smidigt”. Omständigheten i denna sats,
vad jag kallar medel, är ”Med lite vård och omsorg varje dag”.

Produkterna är alltså aktörer som handlar för att befrämja alla kvinnors
välbefinnande, vilket i skriftstycke (5) markeras grammatiskt av ”För alla
kvinnor, oavsett hudtyp och ålder”. ”Alla kvinnor” har deltagarrollen klient;
det är ”För alla kvinnor” som produkterna utför olika tjänster. Meningen
”Och så en Bronzekräm och Bronzegel bara för fåfängans skull” kan
analyseras som ett tillstånd med ett implicit finit verb: Bronzekrämen och
Bronzegelen [’finns till’] ”för fåfängans skull”. ”För fåfängans skull” kan
beskrivas som den kausala omständigheten hänsyn.

Genom annonsens ideationella representationer knyts ”Kvinnlig list”
alltså till två huvudaktörer. Den ena är modelläsaren i rollen av en person
som prioriterar hyn och som handlar på ett sådant sätt att ansiktet är
”smidigt och mjukt genom livets alla skiften”. Den andra är
hudvårdsprodukter från ACO som också handlar för alla kvinnors väl,
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”oavsett hudtyp och ålder”. Både modelläsaren och ACO:s hudvårds-
produkter strävar alltså mot samma mål, fin hy i ansiktet, och de gör det
under parollen ”Kvinnlig list”.

6.4.3 Interpersonell betydelse
En stark interpersonell koppling upprättas mellan den avbildade kvinnan (1)
och modelläsaren. ACO framträder dock endast som just företags- och
varumärket ACO och är mer inriktat på att presentera produkterna än på att
skapa en relation till läsaren.

När det gäller skriftligt realiserade kontakttyper i ACO-annonsen kan det
konstateras att det rör sig om påståenden rakt igenom. ACO (alternativt den
avbildade kvinnan) talar om hur det ligger till med hudvård. Graden av
interpersonalitet är alltså inte särskilt hög i detta avseende. Det är den
däremot i den visuella representationen av kvinnan (1). Hon ser direkt på
modelläsaren och begär således något av denne, men poserar samtidigt.
Poserandet representeras främst av den högra, resta, handen. Det är möjligt
att se handleden; handen finns bakom huvudet. På så sätt håller handen upp
huvudet och visar upp det. Den putande röda munnen är också kontakt-
skapande, men kanske främst poserande. Den visuellt realiserade upp-
maningen kan tolkas som ’Se på mig!’ eller ’Se på min fina hy!’.

Distansmässigt är (1) en vanlig närbild, vilket betyder att kvinnan är på
det avstånd som man vanligtvis har vid konversation. Distansen mellan
kvinnan och modelläsaren kan alltså beskrivas som kort. I kombination med
den putande munnen är det möjligt att tala om nästan intim distans. Den
skriftligt realiserade distansen är längre. Visserligen finns ett direkt läsar-
tilltal med ”du” i skriftelement (5), men ACO eller någon annan som ligger
bakom eller förekommer i annonsen pronominaliseras aldrig.

Meningsbyggnaden är relativt korthuggen, vilket gör skriften relativt
lättläst. När det gäller lexikonet är de flesta orden okomplicerade och icke-
specialiserade. Undantag är kanske ”Bronzekräm”, ”Bronzegel” (5) och
”vitaliserande AHA-kräm” (3), som är knutna till hudvård och hud-
vårdsprodukter snarare än till vardagssamtal. Detsamma gäller för ”COM-
POSITA” i logon (6) och på tuben (3).

Frånvaron av skriftliga och visuella modalitetsangivelser är i det
närmaste total, vilket gör att en hög solidaritetsgrad med sanningshalten i
representationerna förmedlas. Det finns inga modala hjälpverb och inga
modalitetsangivande satsadverbial. Den visuella representationen av kvin-
nan har hög naturalistisk modalitet.

Attitydmässigt framträder personen bakom texten desto mer. Det är
främst produkterna och deras resultat, d.v.s. ett vackert ansikte, som
uppskattas i skriftelement (5). Med vård och omsorg hålls ansiktet ”smidigt
och mjukt”. ACO:s produkter är ”sköna och milda produkter som rengör,
friskar upp och vårdar”. De fungerar ju också ”För alla kvinnor, oavsett
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hudtyp och ålder”. Även på tuben i (3) finns uppskattningar av produkten.
Den är ”vitaliserande […] med naturliga oljor”.

Kvinnan (1) representeras också med en viss attityd. Hon avbildas rakt
framifrån och öga mot öga (på det vertikala planet), och acceptans och
jämlikhet representeras således. Kvinnan med fin hy är jämställd med
modelläsaren, och båda använder, eller kan komma att använda, samma
hudvårdsprodukter.

6.4.4 Rekontextualisering
Annonsen från ACO finns i Amelia, en relativt bred tidskrift med kvinnor
20–29 år (och 18–19 år) som målgrupp som bl.a. innehåller reportage om
relationer (i detta nummer om relationer där kvinnan är äldre än mannen),
smink- och modereportage samt intervjuer med på ett eller annat sätt
framgångsrika kvinnor. Dessutom finns både matlagningsreportage och
artiklar som handlar om resor.

I ACO-annonsen realiseras en dualistisk diskurs där ”Kvinnlig list” är
annorlunda än manlig. I denna diskurs är ”kvinnlig list” ett begrepp (jfr
ordspråket ”kvinnans list övergår mannens förstånd”). Män behöver inte
vara listiga eftersom de är förståndiga och överordnade. Den underordnade
behöver däremot alltid vara listig. En diskurs som denna, som dagligen
realiseras i ett antal andra kontexter (och i ett antal andra modaliteter), kan
alltså realiseras i en reklamannons och då knytas till de produkter som det
görs reklam för. Den kvinnliga listen handlar då inte om t.ex. läkekonst eller
spåkonst. Här är det förmågan att genom bruk av vissa kommersiella
produkter behålla ”ansiktet smidigt och mjukt genom livets alla skiften”
som betonas. Eftersom ACO är något av ett lågprisalternativ till andra
hudvårdsprodukter är det också möjligt att ”Kvinnlig list” för tankarna till
kvinnlig sparsamhet.

Kvinnor måste alltså vara listiga i ett mansdominerat samhälle, och de är
det främst genom att vårda sin hud och sitt utseende på olika sätt.
Emellertid förutsätter det kvinnliga intresset för den egna hyn, och den
kvinnliga fåfängan som tillfredsställs med Bronzekrämer, en betraktare. En
viktig presupposition i annonsen är alltså att modelläsaren vill bli betraktad.
Den avbildade kvinnan (1) har ju samma önskan. Hon poserar och
uppmanar modelläsaren att betrakta henne (jfr 6.4.3).

Eftersom rubriken i annonsen är ”Kvinnlig list”, och eftersom pro-
dukterna finns till ”För alla kvinnor”, konstrueras snarast en kvinnlig
modelläsare. Till skillnad från andra annonser som analyserats är det i
denna annons möjligt att mer säkert bestämma modelläsarens kön (även om
modelläsaren skulle kunna vara en man som köper hudkrämer åt kvinnor).
Konstruktionen av en kvinnlig modelläsare komplicerar dock samspelet
mellan skriftelement (5), där kvinnor, inklusive modelläsaren, vill bli
betraktade och bilden (1), med kvinnan som vill bli betraktad av modelläsa-
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ren. Den diskurs som realiseras i (5) konstruerar ju viljan att bli betraktad
som ett mer generellt drag hos kvinnor. Det ligger då nära till hands att anta
att kvinnorna vill bli betraktade av män, d.v.s. av det motsatta könet. Den
avbildade kvinnan (1) vill emellertid bli betraktad av den kvinnliga
modelläsaren.

Tolkningen av i medier representerade kvinnor som möter modelläsarens
(eller betraktarens) blick har diskuterats av feministiska forskare som
Deveraux (1994) och van Zoonen (1994). Blicken i västerländska medie-
texter (vare sig det nu rör sig om film, reklam eller liknande) ägs enligt
dessa forskare av män. Den manliga blicken slår igenom oavsett om det är
en man som ser på en kvinna eller en kvinna som ser på en kvinna. van
Zoonen (1994:98) menar att detta också har implikationer för män i
medietexter. Det är i princip omöjligt för den manliga kroppen att utsätta sig
för den manliga blicken, som ju behandlar den betraktade som svag,
underlägsen och passiv, d.v.s. det är omöjligt om man vill undvika de
homosexuella konnotationer som, enligt vissa bedömare, är knutna till bl.a.
den nye mannen.

För representationen av den avbildade kvinnan i ACO-annonsen skulle
resonemanget om en manlig dominerande blick innebära att modelläsaren i
ACO-annonsen är en kvinna med en manligt dominerad blick. En diskurs
som den som realiseras i ACO-annonsen, som skapar och återskapar en
relation mellan män och kvinnor där moderna kvinnor behöver använda sin
list för att förbättra sitt utseende, är färgad av en manlig dominans över
kvinnor, även om inga män finns explicit närvarande i ACO-annonsens
textvärld. Att den kvinnliga modelläsarens blick också är färgad av
prototypiskt manligt seende är därför ett rimligt antagande. Modelläsaren är
av kvinnligt kön men har en blick som är färgad av ett dominerande
patriarkalt seende.

6.4.5 Modelläsaren i ACO-annonsen
I ACO-annonsen anges tämligen explicit att modelläsaren snarast är kvinna.
Detta sker genom att produkterna är ”För alla kvinnor” och genom att
”Kvinnlig list” är det dominerande temat. Denna kvinnliga list är en
realisering av en dualistisk diskurs som delar upp kvinnor och män utifrån
grundtanken att män inte behöver vara listiga medan kvinnor behöver listen
för att manipulera männen. Denna diskurs tar sig ett mer specifikt, och
framförallt kommersiellt, uttryck i ACO-annonsen; ACO:s hudvårds-
produkter används för att hålla huden smidig och mjuk, samtidigt som den
kvinnliga fåfängan tillfredsställs. I annonsen realiseras denna diskurs idea-
tionellt genom att hudvårdsprodukterna och modelläsaren är aktörer som
handlar under samma paroll: ”Kvinnlig list”. Genom kompositionen
presenteras det faktum att kvinnlig list handlar om förmågan att upprätthålla
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ett fint utseende som givet för modelläsaren, medan det nya är att just
ACO:s hudkrämer kan hjälpa till med att göra detta.

Ett drag hos den kvinnliga modelläsaren, som är ett direkt resultat av att
kvinnlig list är knutet till kvinnligt utseende, är att hon har en vilja att bli
betraktad, förmodligen av män. Även den avbildade kvinnan upprättar en
tydlig interpersonell relation med modelläsaren och vill bli betraktad.
Kvinnan poserar och putar med läpparna, och ett förslag till tolkning är att
modelläsarens blick är så formad av manligt seende att hon ser på kvinnan
på det sätt som män prototypiskt ser på kvinnor.



7 Jämförelser

Mer eller mindre olika modelläsare konstrueras i de 14 annonser med olika
målgrupper som analyserats i de tidigare kapitlen. I detta kapitel samman-
ställer, jämför och diskuterar jag ett antal dimensioner hos modelläsarna och
relaterar dem till reklamtexternas målgrupper utifrån kön och ålder.

7.1 Diskurser och kön
Det mest sammanfattande man kan säga om texterna som analyserats är att
de på ett eller annat sätt syftar till att sälja en produkt eller tjänst och/eller
att skapa en god image eller goodwill för en produkt, en tjänst eller ett
företag. Analysen visade dock att dessa syften till viss del realiseras genom
andra diskurser i annonserna med manliga målgrupper än i dem med
kvinnliga. I annonserna med manliga målgrupper tenderade diskurserna att
kretsa kring självförverkligande genom framgångsrik handlingskraft och
ledarskap. I flera av dem med kvinnliga målgrupper fanns självför-
verkligandediskurser av ett annat slag närvarande. Dessa kretsade kring att
vilja uppnå ett bra utseende och en god kroppskännedom.

Denna uppdelning mellan annonserna är skönjbar redan i annonserna
med yngre målgrupper. I Legoland-annonsen, som har både pojkar och
flickor 7–12 år som målgrupp, finns vad jag kallat en management- och
ledarskapsdiskurs. En platsannons hörande till en genre knuten till
vuxenvärlden används för att konstruera modelläsaren i rollen som sökande
till jobbet som ”boss”. Att vara en handlande ”boss” är det ideal som skapas
främst genom ideationella representationer och genom annonsens kom-
position. Dessa diskurser knyts dock främst till den avbildade pojken som
både handlar och är mest visuellt framskjuten. Att det är pojken som är
tydligast kopplad till ledarskapsdiskursen framgår också av att han bär
kläder som en vuxen ”boss” skulle kunna bära. Flickan bär visserligen ett
anteckningsblock, likt en ”boss”, men har rosa byxor och en tröja med en
rosa katt på. Klädseln som helhet realiserar snarare betydelsen ’jag är barn
och flicka’ än ’jag är både barn och en vuxen boss’.

I Toy Story 2-annonsen, med pojkar som målgrupp, måste de empiriska
läsarna inte förhålla sig till en textvärld som liknar den offentliga vuxen-
världen, men handlingsinriktningen finns kvar. Den diskurs som realiseras
är fartfylld och äventyrlig; ett stort äventyr erbjuds om man köper pro-
dukten, i detta fall en film.

I annonserna med manliga tonåringar som primär målgrupp finns lik-
nande framgångsfilosofiska och handlingsinriktade diskurser. I Delta Force-
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annonsen finns den dualistiska gott–ont-diskursen där hårdför krigshandling
(och spelhandling) motverkar det onda i världen. Även i Hp-annonsen knyts
en viss typ av manlig handlingskraft till att det är möjligt att nå oanade
höjder i livet, främst genom uppfinningsrikedom och manligt skapande med
olika typer av verktyg.

I Opel-annonsen, en annons med manliga tonårs- och vuxenmålgrupper,
realiseras en diskurs som kretsar kring konstnärlig skaparkraft, kreativitet
och ledaregenskaper. För modelläsaren konstrueras rollen som dirigent i en
skapande trio där även Opel och bildesignern Bertone ingår. I Jensen-
annonsen, den andra vuxenannonsen med uteslutande manliga målgrupper,
är emellertid andra diskurser mer dominerande, vilket jag återkommer till.

I annonserna med kvinnliga målgrupper realiseras det kommersiella
syftet genom att andra diskurser dominerar. I Den lilla sjöjungfrun II-
annonsen, med flickor 7–12 år som målgrupp, finns en drömmande diskurs
kopplad till sagogenren. Här utförs bara en enda handling av huvudpersonen
Melody. Det är just det drömmande och sagolika som tilltalar modelläsaren.

I Libresse-annonserna, där målgruppen främst är tonårsflickor, realiseras
heterosexuellt färgade kroppsdiskurser (i dessa annonser finns förvisso
också ett antal mentala handlingar representerade). I annonserna leker man
till viss del med kroppsdiskurserna. Exempel är representationen av en
idealiserad bikinimodell som ser ut på ett visst sätt. I Libresse S-annonsen
omformar man kroppsdiskursen utifrån sina egna syften. Modelläsaren
känner igen sig i flickan som inte har lika stora bröst som modellen, och
Libresse erbjuder en lösning (vilken denna är framgår dock inte). I en annan
av Libresse-annonserna representeras en flicka som tittar in på nakna pojkar
och i den tredje en flicka som har fått mens och därmed hamnat i en pinsam
situation. Återigen kretsar diskurserna kring den egna kroppen eller kring
det motsatta könets kropp, och företaget Libresse erbjuder en lösning på de
problem som formuleras.

En diskurs som kretsar kring kvinnokroppen realiseras även i Sloggi-
annonsen men utan den lekfullhet som finns i Libresse-annonserna. Kvinno-
kroppen, iklädd Sloggis underkläder och egentligen inget annat, är
verktyget för att uppnå självförverkligande. Detta är också explicit uttryckt i
annonsens ”Be somebody NOT JUST A WANNABE”. Kroppens centrala
betydelse understryks av att ”body” är visuellt framskjutet.

Beträffande Sloggi-annonsen i Elle och Vecko-Revyn finns en motsva-
righet i Café, med manliga målgrupper, som är värd att nämnas. Det rör sig
om en annons från Sloggi, men denna gäller underkläder för män. Denna
annons återfinns i figur 21 i bilaga 3.35 En svettig man endast iförd
kalsonger finns avbildad. Kroppen har dock suddiga konturer vilket
tillsammans med de utsträckta armarna representerar handling och rörelse.
Handlingsdiskursen realiseras också skriftligt genom uppmaningen ”BE
ACTIVE!” och genom att produktserien kallas ”sloggi for men® ACT!VE”.

                                          
35 Se bilaga 2 för specificering av det nummer av Café som annonsen är hämtad från.
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I denna annons finns således en manlig kroppsdiskurs realiserad, men den
är tydligt uppblandad med diskurser som anknyter till handling. Handlingen
känns igen från flera av de analyserade annonserna med manliga mål-
grupper, men återfinns alltså inte i Sloggi-annonsen i Vecko-Revyn och
Elle.

ACO-annonsen, med främst vuxna kvinnor som målgrupp, är ytterligare
ett exempel på den centrala position som diskurser som kretsar kring
kvinnligt utseende intar. De krämer som det görs reklam för blir verktyg för
att uppnå den smidiga och mjuka hy som alla kvinnor vill ha ”genom livets
alla skiften”. ”Kvinnlig list” likställs med denna önskan att få fin hy och ett
vackert utseende. I vitvarubranschens annonser (varav en har både män och
kvinnor i 25–29-årsåldern som målgrupp och en kvinnor) är det andra
diskurser som realiseras, och de kretsar främst kring stereotypa hetero-
sexuella parrelationer och roller knutna till dessa.

Skillnaderna i vilka diskurser som realiseras i de olika annonserna och
vilken typ av modelläsare som dessa konstruerar skulle självklart kunna
relateras inte bara till målgruppernas kön och ålder utan exempelvis också
till de produkter och tjänster som annonserna handlar om. Särskilt gäller
detta de analyserade annonserna med målgrupper i tonåren och uppåt.
Annonserna med kvinnliga målgrupper gäller främst hygienprodukter och
underkläder medan annonserna med manliga målgrupper handlar om t.ex.
dataspel, elektronikprodukter och bilar. Att hygien- och klädesannonser
realiserar diskurser som är inriktade på kroppen och dess utseende, medan
detta inte är fallet i samma utsträckning i elektronik- och bilannonser, är
ganska självklart. De annonser som analyserats är dock utvalda just därför
att de, utifrån den produkt som det görs reklam för, är de vanligaste med
manliga respektive kvinnliga målgrupper. Oavsett vilken produkt det görs
reklam för kommer kvinnliga empiriska läsare i kontakt med diskurser som
kretsar kring den egna och andras kroppar, medan manliga läsare kommer i
kontakt med mer handlings- och ledarskapsinriktade diskurser.

7.2 Framgång och kön
En annan skillnad mellan de analyserade annonserna gäller den annonserade
produktens relation till modelläsarens framgång. I flera av annonserna med
kvinnliga målgrupper framställs produkten som nyckeln till framgång för en
modelläsare som inte är särskilt framgångsrik eller som lösningen på dennes
problem eller dilemman. I annonserna med manliga målgrupper tenderar
produkten att ge ännu mer framgång åt en modelläsare som redan är
framgångsrik och kompetent.

I Libresse-annonserna, Sloggi-annonsen och annonserna från vitvaru-
branschen (där visserligen även män 25–29 år ingår i målgruppen för
annonsen i Vi i Villa) konstrueras en modelläsare som behöver produkten
för att förbättra sin nuvarande situation. I Libresse-annonserna presenteras
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ett antal situationer som modelläsaren antas känna igen sig i. Det rör sig om
nyfikenhet på hur nakna pojkkroppar ser ut, förundran över att den egna
kroppen inte ser ut som yppiga fotomodellers kroppar och en pinsam
situation som uppstått i samband med menstruation. Modelläsaren känner
igen situationerna och de tillkortakommanden som annonsernas huvud-
personer upplever. Libresse erbjuder en lösning om vilken man kan läsa på
företagets webbsida.

I Sloggi-annonsen, som liksom Libresse-annonserna har tonårsflickor och
yngre kvinnor som primär målgrupp, uppmanas modelläsaren att gå från
tillståndet av att vara en ”WANNABE” till att verkligen bli någon med
hjälp av Sloggis underkläder. Tonårsflickorna och de yngre kvinnorna
erbjuds, genom modelläsaren, identiteten av att vara ofullständig och
känslan av att inte duga tillsammans med lösningen som är att skaffa
produkter från Sloggi och bli som de idealiserade fotomodellerna i annon-
sen.

Vitvarubranschens annonser kan också sägas kretsa kring en typ av
förändring där modelläsaren befinner sig i en icke önskvärd situation och
behöver en nystart. Både den avbildade mannen och kvinnan har skaffat en
”ny” och modelläsaren uppmanas att göra detsamma. Eftersom den nya är
både en ny partner och en ny hushållsmaskin presupponeras att modelläsa-
ren inte har det bra och behöver produkten för att förändra sin situation.

I Legoland-annonsen, Delta Force-annonsen, Opel-annonsen och i viss
mån i Hp-annonsen är modelläsaren däremot redan framgångsrik och
kompetent. I Legoland-annonsen, där visserligen också flickor ingår i
målgruppen, erbjuds jobbet som barnboss till en modelläsare som redan är
handlingskraftig och som ”HAR KOLL PÅ LÄGET”. Genom inför-
skaffandet av spelet erbjuds bara ännu en utmaning, och spelet presenteras
inte alls som en lösning för en modelläsare med dåligt självförtroende.

Delta Force-annonsen bygger på samma princip. Rollen som spelare av
dataspelet konstrueras för en modelläsare som redan vet mycket om
dataspel och som är duktig på att spela. Exempelvis uppmanas modelläsaren
att hålla ”koll” på sin ”framgång” via Internet. Eftersom modelläsaren redan
är kompetent är denne intresserad av nya utmaningar i form av ”Nya high-
tech vapen och system” och en ”Ny 3D-grafikmotor”. Modelläsaren i rollen
som Delta Force-soldat i spelet är också redan en framgångsrik ledare och
en stenhård soldat som uppskattas av världen i stort men fruktas av terro-
rister.

I Opel Astra Coupé-annonsen, med manliga tonåringar och vuxna som
primär målgrupp, knyts produkten till modelläsarens redan sofistikerade
livsstil. Modelläsaren är bekant med musikaliska diskurser, och bilen
presenteras som ytterligare en naturlig komponent knuten till den sofistike-
rade livsstilen. I Hp-annonsen, också den med tonårspojkar och vuxna män
som målgrupp, är det inte lika tydligt om modelläsaren redan är
framgångsrik och bara behöver produkterna som ännu en komponent i
denna framgång. Emellertid skapas en tydlig gemenskap mellan den
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avbildade pojken, Hp och modelläsaren. Eftersom modelläsaren kan bli en
del av gemenskapen, i egenskap av någon som fortfarande håller en
uppfinningsrik pojke levande inom sig, kan man säga att användandet av
Hp:s produkter bekräftar modelläsarens uppfinningsrikedom snarare än
hjälper modelläsaren att bli något denne inte redan är.

Som en viktig del av den redan framgångsrike och kompetente mo-
delläsaren i flera av annonserna med manliga målgrupper kan representa-
tioner av produkten som en del av en uppsättning materiella ting som skapar
betydelsen ’manligt’ identifieras. Visuellt fungerar de kläder som pojken i
Legoland-annonsen bär som symboler för manligt förmannaskap. Delta
Force-annonsen innehåller tydliga manliga potenssymboler som olika typer
av vapen (handeldvapen, knivar och mer avancerade vapensystem) och i
Hp-annonsen visas hur pojkar smakar på ”limmet” och använder ”en
hammare som en pensel”. Pojkar klär sig i marinblå kavaj och tenniströja.
Pojken i Hp-annonsen har samma typ av manlig tenniströja som pojken i
Legoland-annonsen. Kavajen, vapnen, verktygen, handlingarna etc. betyder
’att inte vara kvinna’.

Att kvinnliga empiriska läsare erbjuds modelläsaridentiteter som måste
korrigeras eller som är ofullständiga medan manliga empiriska läsare
erbjuds identiteter som enbart reproducerar framgång är naturligtvis, liksom
det huvudresultat som diskuterats i 7.1, relevant för det genussystem som
skapas och återskapas i annonserna. Jag återkommer till en närmare
diskussion av detta i kapitel 8 och övergår nu till att diskutera det tredje
huvudresultatet, som även det är centralt i relation till genussystemet.

7.3 Homosocialitet och kön
Mycket av A. Hirdmans (2001) diskussioner kretsar kring den homo-
socialitet som upprättas i svenska tidskrifter med manliga respektive
kvinnliga läsare. Begreppet homosocialitet har relevans även för min
undersökning. Enligt A. Hirdman (2001:19) betecknar homosocialitet olika
band mellan människor av samma kön. I min undersökning använder jag
begreppet mer specifikt. Här innefattar det den gemenskap mellan personer
av samma kön som empiriska läsare av reklamtexter med manliga respek-
tive kvinnliga målgrupper bjuds in till genom modelläsaren.

Ofta har homosocialitet, enligt A. Hirdman (2001:19), använts för att
beskriva hur män sätter relationen till andra män före relationen till kvinnor.
Dessa manliga relationer ska då inte främst förstås som homosexuella
relationer utan som vilka manliga relationer som helst (arbetsrelationer,
vänskapsrelationer o.s.v.). Den manliga prioriteringen av manliga relationer
kan knytas till ett genussystem där mannen är norm och har ett högre värde
än kvinnor. I ett samhälle med ett sådant genussystem är det naturligt att
relationer till andra män i många lägen är viktigare än relationer till kvinnor.
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Liksom A. Hirdman finner jag det relevant att även tala om en kvinnlig
homosocialitet. Som en följd av genussystemet kan man förvänta sig att den
kvinnliga homosocialiteten ser annorlunda ut än den manliga. Enligt A.
Hirdman brukar kvinnlig homosocialitet beskrivas som svagare än den
manliga. Man kan t.ex. anta att den kvinnliga homosocialiteten delvis är
beroende av män och manlighet och därför inkluderar ett visst drag av
heterosocialitet; män och manlighet utgör ofta en komponent vid konstruk-
tionen av kvinnlighet i kvinnogemenskaper (2001:21).

Heterosocialitet skulle hypotetiskt också kunna ha en annan typ av
relevans för min undersökning. Med det målgruppsperspektiv som genom-
gående tillämpas kunde man förvänta sig att heterosociala gemenskaper,
som skiljer sig från de homosociala, upprättas i de annonser som har både
män och kvinnor som målgrupp (d.v.s. i Legoland-annonsen, i Libresse C
och i en av annonserna från vitvarubranschen). I Legoland-annonsen är så
inte fallet utan en manlig homosocialitet dominerar trots att även flickor
ingår i målgruppen. Libresse C anknyter tydligt till de andra Libresse-
annonserna, med kvinnliga målgrupper, och en kvinnlig homosocialitet som
drar åt det heterosociala dominerar. I annonsen från vitvarubranschen i Vi i
Villa är manliga relationer till kvinnor idealiserade, och på så sätt kan man
säga att den innehåller ett visst drag av heterosocialitet. Denna överskuggas
dock av en manlig homosocial gemenskap där idealkvinnor konstrueras
utifrån tydliga könsschabloner.

I flera av annonserna med manliga målgrupper, och i Legoland-annonsen
där pojkar tillsammans med flickor ingår i den primära målgruppen, inter-
agerar reklamens pojkar/män med modelläsaren som jämlika individer med
något gemensamt. Detta gemensamma kan, som tidigare beskrivits, vara
handlingskraft, ledaregenskaper, uppfinningsrikedom, spelskicklighet eller
kreativitet, och en manlig ”grabbgemenskap” som kretsar kring dessa
betydelser upprättas. Detta kombineras med att annonserna med pojkar/män
som målgrupper har väldigt få reklamkvinnor eller reklamflickor som del-
tagare.

I annonserna med flickor/kvinnor som målgrupp poserar reklamens
flickor/kvinnor ofta för modelläsaren som erbjuds att betrakta reklam-
kvinnorna snarare än att interagera på ett jämlikt sätt. Homosocialiteten blir
på så sätt svagare i dessa annonser, även om t.ex. ACO-annonsen utgör ett
undantag i detta avseende. I annonserna med kvinnliga målgrupper finns
dessutom män oftare närvarande, både som konkreta deltagare i reklam-
texterna och genom en manlig norm för hur kvinnor representeras i
annonserna.

Konstruktionen av manlighet i de undersökta annonserna med manliga
målgrupper sker således i stort sett utan närvaro av kvinnor, medan
konstruktionen av kvinnlighet sker i relation till män och manligt domi-
nerade normer för vad kvinnlighet är och bör vara. Det finns en röd tråd för
pojkar/män från Legoland-annonsen och Toy Story 2-annonsen till Delta
Force-annonsen, Hp-annonsen och Opel-annonsen, och på motsvarande sätt
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för flickor/kvinnor från Den lilla sjöjungfrun II-annonsen och Libresse-
annonserna till Sloggi-annonsen och ACO-annonsen.

Legoland-annonsen, till att börja med, har både pojkar och flickor som
målgrupp. Här finns också en flicka avbildad, men det är den handlande
pojken som genom sin relativa storlek upprättar en närmare kontakt med
modelläsaren. Det är alltså först och främst pojken och modelläsaren som
delar de ledaregenskaper och den handlingskraft som representeras både
skriftligt och visuellt, och en företrädelsevis manlig homosocialitet upp-
rättas kring dessa egenskaper.

I Toy Story 2-annonsen, med målgruppen pojkar 7–12 år, är det en
fartfylld och äventyrslysten gemenskap som upprättas mellan de avbildade
och modelläsaren. Den homosociala gemenskapen manifesteras genom att
de avbildade ser direkt på modelläsaren och genom att de direkta frågorna
riktas till denne. Den fartfylldhet och äventyrlighet som är viktig i gemen-
skapen representeras främst skriftligt genom att skriften domineras av utrop
i vilka filmens handling beskrivs. Inga kvinnor finns närvarande i annonsen
med undantag för cowboyflickan Jessie som finns avbildad på filmförpack-
ningen och knappt syns. Äventyrligheten och fartfylldheten är en affär
mellan reklamtextens manliga deltagare och modelläsaren.

Den pojkaktiga homosocialitet som upprättas i de båda annonserna med
7–12-åringar som målgrupp övergår, utifrån liknande premisser, till en
manlig tonårshomosocialitet i Delta Force-annonsen. Här är det med
utgångspunkt i den delade kunskapen om en viss typ av dataspel (bl.a.
manifesterad genom den specialiserade dataspelsterminologin) som en
gemenskap upprättas. Modellsändaren och modelläsaren har delad kunskap
om hur krigsspel ska se ut och vad de ska innehålla för att vara utmanande.
Spelen ska t.ex. erbjuda roller som handlande och skräckinjagande soldater
som samtidigt är goda ledartyper. Spelen ska också innehålla få kvinnor,
och i annonsen finns varken någon skriftlig eller visuell representation av
kvinnor. I denna annons finns också en viss aggressivitet representerad. Det
är mot den stora avbildade soldaten som aggressiviteten riktas. Han är
fixerad i modelläsarens kikarsikte. Även skrift som ”För en terrorist
representerar du domedagen” bidrar till aggressiviteten. I Delta Force-
annonsen kretsar således den manliga homosocialiteten inte bara kring
handling och ledarskap utan också kring att goda män har förmågan att vara
aggressiva mot andra män om så krävs.

Så långt är alltså handling, ledarskap, fartfylld äventyrlighet och till viss
del aggression konstituerande för den homosocialitet som konstrueras i
annonserna med pojkar som målgrupper. Hp-annonsen, med målgruppen
tonårspojkar från 13 år ända upp till vuxna män, återfinns bl.a. i Illustrerad
Vetenskap. Eftersom den läses av många pojkar och män i olika åldrar är
den en central tidskrift i denna undersökning (annonsen finns visserligen
också i Pc Hemma, en tidskrift med en mer begränsad manlig målgrupp).
Hp-annonsen är också den reklamtext med manliga målgrupper som
tydligast sammanfattar de karaktärsdrag som dominerat i annonserna med
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yngre manliga målgrupper. Pojkar är handlande varelser och utnyttjar detta
till att t.ex. uppfinna genom ”Att smaka på limmet” och ”använda en
hammare som en pensel”. En homosocial gemenskap mellan Hp (som
identifierar sig själv med de skriftligt representerade pojkbarnen), den
avbildade pojken och modelläsaren upprättas i annonsen; de har alla varit
eller är pojkar och det är de pojkaktiga egenskaperna som fortfarande
förenar dem. Viktigt i Hp-annonsen är också att pojken och de betydelser
som han realiserar fungerar som norm för alla barn, även flickor.

Jensen-annonsen utmärker sig genom att inte bjuda in till en tydligt
manlig gemenskap, trots att den finns publicerad i Café. Den röda tråd som
tog sin början i Legoland- och Toy Story 2-annonserna har dock en tydlig
förlängning i Opel-annonsen som finns publicerad i både Café och Slitz.
För modelläsaren konstrueras återigen en handlande roll (se 7.1). Den
manliga gruppgemenskapen tillförs en mer kreativ, konstnärlig och sofisti-
kerad dimension i Opel-annonsen, men i övrigt känns alltså ledarskapet och
handlingsinriktningen igen från annonserna med yngre manliga målgrupper.

I annonserna med flickor/kvinnor som primära målgrupper tenderar de
homosociala band som konstrueras både att vara svagare och av en annan
karaktär. Den röda tråden mellan dessa annonser har att göra med att den
kvinnliga homosocialiteten drar mot en heterosocial gemenskap genom att
kvinnlig gemenskap konstrueras i relation till män och utifrån ett genus-
system där manliga normer slår igenom även i representationer av kvinnor
för kvinnor.

I Den lilla sjöjungfrun II-annonsen, med flickor 7–12 år som primär
målgrupp, är sjöjungfrun Melody huvudperson. Hon presenteras dock inte
som en aktiv eller handlande hjältinna utan som en drömmare som endast är
aktör i en enda handling (hon ”rymmer”). Annonsens textvärld är med
undantag för Melodys mor Ariel och den elaka Morgana dominerad av
manliga figurer. Detta i kombination med att Melody inte möter
modelläsarens blick gör att någon tydlig homosocial gemenskap inte
upprättas i annonsen. Modelläsaren är en betraktare av figurerna och
intresserad av spännande och fantasifulla sagor men ingår inte i en gemen-
skap med de avbildade. Detta är en stor skillnad i förhållande till både
Legoland- och Toy Story 2-annonsen med samma åldersgrupp som mål-
grupp, men också i förhållande till de flesta andra analyserade annonserna
med manliga målgrupper.

Skillnaderna blir än mer tydliga i tonårsannonserna med kvinnliga
målgrupper. I de tre Libresse-annonserna finns män explicit representerade,
antingen i deltagarrollen som aktör (mannen i Libresse C), som fenomen
och aktörer (pojkarna i Libresse V-R), som relativt passiva deltagare
(väntande på bussen i Libresse C) eller skriftligen som attributet ”KILLAR”
(som webbsidan handlar om enligt Libresse V-R och S). I Libresse V-R-
annonsen är det de nakna pojkarna, fenomenen för flickans blick, som är
utgångspunkten för annonsen. Hon undrar hur de ser ut nakna och får svaret
genom att titta in genom fönstret till omklädningsrummet. Modelläsaren
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undrar också, och erbjuds ett besök till Libresse webbsida som just handlar
om ”KROPPEN, KILLAR, KÄRLEK OCH SÅNT”. I Libresse C, med
mannen som betraktar flickan som döljer sig bakom ett paraply p.g.a. något
som hänt i samband med en menstruation, är den manliga närvaron mest
motiverad av att någon måste betrakta för att situationen ska framstå som
riktigt pinsam. Det skulle kunna ha varit en kvinna som betraktar flickan
med en förundrad blick, men det faktum att det är en man gör situationen än
mer pinsam i denna annons. I Libresse S-annonsen finns män explicit
närvarande genom den skriftliga representationen av ”KILLAR” i den ovan
citerade frasen, men det viktigaste är hur man leker med vad bl.a. Deveraux
(1994) och van Zoonen (1994) kallar den manliga blicken. Kvinnan på
reklampelaren är något av en parodi på hur kvinnor brukar representeras i
modebilder som, oavsett målgrupp, domineras av en manlig blick. De
representeras som halvnakna med smal midja och stora bröst (vilket också
känns igen från Sloggi-kvinnorna i Elle och Vecko-Revyn). I Libresse S-
annonsen finns denna manliga blick närvarande, men man leker alltså med
den och kopplar den till de problem den skapar för unga kvinnors
kroppsuppfattning. Unga kvinnors kroppar, men i en annan tappning, kan
också sägas vara huvudtema i Libresse C med flickan som fått mens och där
skriften lyder ”OM MENS OCH ALLT ANNAT MAN SKULLE VILJA
FRÅGA OM”.

Den homosocialitet som upprättas i Libresse-annonserna bygger inte på
gemensam handlingskraft och ledaregenskaper och den realiseras inte
främst genom interpersonalitetsmarkörer som skapar kontakt mellan
modellsändare, deltagare i annonstexten och modelläsaren. Det är istället
kring intresset för killar respektive för den egna kvinnliga kroppen som
gemenskapen skapas. De homosociala band som de empiriska läsarna av
dessa annonser erbjuds är alltså inte bara svagare än i många av annonserna
med manliga målgrupper. Homosocialiteten drar dessutom mot det
heterosociala och kretsar just kring män, till viss del kring deras kroppar,
men också kring kvinnokroppen.

I Sloggi-annonsen är de homosociala band som skapas svaga. Den
kontakt som upprättas består av att modelläsaren uppmanas att bli någon
samt av att de avbildade modellerna i de små bilderna ser på modelläsaren,
även om de i de flesta fall bär solglasögon. I den största bilden erbjuds
modelläsaren bara att betrakta de idealiserade lättklädda modellerna. Den
homosociala gemenskap som trots allt upprättas kretsar återigen kring
intresset för kvinnokroppen. De avbildade kvinnorna interagerar fysiskt och
de poserar och visar upp sina kroppar (och underkläder). I en av de mindre
bilderna finns också en man som betraktar de två kvinnorna som går i
underkläder mitt i staden. Ett sådant kroppsintresse, och viljan att visa upp
kroppen för män, presupponeras också hos modelläsaren, och det är kring
detta intresse som de avbildade, modelläsaren och företaget Sloggi förenas.

Den auktoritära rösten i Sloggi-annonsen som uppmanar modelläsaren att
bli något kan relateras till ett av A. Hirdmans (2001:268) resultat rörande
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publiktilltal i Vecko-Revyn. I Vecko-Revyn från 1975 finns ett ”vi” som
refererar till kvinnorna på tidningen och läsarna just i egenskap av kvinnor.
År 1995 är detta ”vi” borta. En mer auktoritär röst dominerar och denna
vägleder, ofta genom olika uppmaningar, publiken mot att närma sig
tidskriftens kvinnoideal.

I ACO-annonsen i Amelia fullföljs den röda tråd som identifierats i
annonserna med kvinnliga målgrupper. Det är kring intresset för kvinnligt
utseende som den kvinnliga homosociala gemenskapen upprättas, och detta
utseende är beroende av manliga normer. Den dominerande diskursen i
annonsen går ut på att kvinnor behöver vara listiga, vilket inte män behöver,
och att kvinnlig list betyder att lyckas ha ett fint utseende oavsett ålder. I
representationen av den poserande kvinnan realiseras denna diskurs genom
att hon tydligt uppvisar en vilja att bli betraktad. Det är en manligt
dominerad blick hon visar upp sig för även om modelläsaren i ACO-
annonsen explicit konstrueras som en kvinna (och trots att målgruppen är
kvinnor). Den kvinnliga gemenskap som upprättas i annonsen kretsar
således kring det gemensamma intresset av att jämt se bra ut så att den
manliga blicken kan tillfredställas, även om denna blick inte finns explicit
representerad (som den faktiskt gör i bl.a. Sloggi-annonsen).

Till skillnad från flertalet av annonserna med yngre kvinnliga målgrupper
manifesteras de homosociala banden tydligare i ACO-annonsen. Den
avbildade kvinnan representeras i en vanlig närbild med kort distans och
hon möter modelläsarens blick. Interpersonellt finns också ett direkt
läsartilltal i skriften. Att de homosociala banden på så sätt är relativt starka
resulterar emellertid bara i att de diskurser som konstruerar kvinnor som
tvingade till att vara listiga och se bra ut (för män att se på) integreras ännu
mer i den kvinnliga homosociala gemenskap som upprättas i annonsen.
Denna annons är därför ett exempel på hur relativt tydligt representerad
kvinnlig homosocialitet inte verkar emancipatoriskt utan snarare tvärtom.
Homosocialiteten kretsar kring hur modelläsaren måste anpassas för att leva
upp till en kvinnlighet som inte riktigt står på egna ben utan definieras i
relation till män och manlighet.

För den äldsta målgruppen finns också de två annonserna från vitvaru-
branschen. Den ena finns i Vi Föräldrar med kvinnor som primär målgrupp
(trots tidskriftsnamnet som inkluderar även män) och den andra i Vi i Villa
för både män och kvinnor. Dessa annonser är intressanta i diskussionerna
om homosocialitet bl.a. därför att graden av interaktion är tämligen hög och
därför att annonsen i Vi i Villa alltså har både män och kvinnor som
målgrupp.

I annonsen i Vi Föräldrar återfinns den röda tråden från andra annonser
med kvinnliga målgrupper genom att homosocialiteten kretsar kring män
och relationer till dem, och på så sätt drar mot heterosocialitet. Gemen-
skapen mellan deltagarna i reklamtexten och modelläsaren kretsar kring
deras gemensamma erfarenheter av relationer till män (och förvisso också
till tvättmaskiner). Den stereotypa uppfattning som konstrueras är att män
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ska vara smarta, inte ge ständiga ljud ifrån sig och vara trevliga att umgås
med. Med en sådan man kan modelläsaren uppnå det nöjda tillstånd som
den avbildade kvinnan visar upp. Bland medlen för att upprätta de relativt
starka kvinnliga gemenskapsbanden kan nämnas att kvinnan i annonsen
avbildas i närbild, att hon möter modelläsarens blick och att läsaren tilltalas
i skriften.

I vitvarubranschens annons i Vi i Villa är en man avbildad i närbild och
möter modelläsarens blick. Det är han som har skaffat en ny ”som är
snyggare att se på och som håller tyst vid frukostbordet”, vilket ligger
bakom uppmaningen ”Byt till en tystare och effektivare du också”.

Den gemenskap som upprättas i denna annons drar åt det heterosociala i
den meningen att idealet i annonsen utgörs av en viss typ av relation till det
andra könet. Det homosociala (som kan anses dominera) finns i att det är en
man som interagerar med modelläsaren, och denne man representerar en
syn på kvinnor där utseendet snarare än trevlighet uppskattas och där
kvinnan konstrueras som någon som ska hålla tyst. Även om kvinnor finns
närvarande i vitvarubranschens annons i Vi i Villa görs, trots att både
kvinnor och män ingår i målgruppen, ingen ansats till konstruktion av en
kvinnlig gruppkänsla och egentligen inte heller till någon konstruktion av
en verkligt heterosocial gruppkänsla mellan män och kvinnor. På liknande
sätt som i Legoland-annonsen i Kalle Anka & C:o, som även den har både
pojkar och flickor i målgruppen, tar alltså konstruktionen av en manlig
gruppgemenskap över framför konstruktion av en kvinnlig homosocial eller
manlig-kvinnlig heterosocial sådan.

Det kvinnliga utseendet dyker alltså upp som tema i vitvarubranschens
annons med en man som interagerar med modelläsaren. Som tidigare
hävdats tenderar diskurserna som fokuserar på kvinnligt utseende och på
den kvinnliga kroppen i annonserna med kvinnliga målgrupper att vara en
realisering av ett genussystem som domineras av män. Om sådana manligt
färgade diskurser är så dominerande att de gör sig gällande i texter som har
kvinnor som målgrupp, är det inte förvånande att de också dyker upp i
annonser där män faktiskt är en del av målgruppen.

7.4 Reklamformat och ålder
En av de analyserade annonserna har hittills lämnats utanför diskussionerna
i detta kapitel. Det rör sig om Jensen-annonsen i Café. Denna annons är
istället främst knuten till det sista huvudresultatet i undersökningen, ett
resultat som inte direkt kan relateras till målgruppernas kön utan snarare till
deras ålder. Jensen-annonsen, tillsammans med Hp-annonsen, ACO-annon-
sen, Sloggi-annonsen samt de två annonserna från vitvarubranschen,
ansluter sig närmast till vad som kallats ett personligt, mer traditionellt,
reklamformat (Leiss m.fl. 1990:246–258). Dessa annonser återfinns i tid-
skrifter där målgruppen helt eller delvis utgörs av vuxna.
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Reklamformat ska förstås som en huvudstruktur för annonser, och med
den terminologi som jag använt i denna undersökning handlar det t.ex. om
vilka typer av deltagare och omständigheter som finns representerade i
annonserna, vilken relation de har till varandra och hur deltagare, relationer,
omständigheter o.s.v. vävs samman genom reklamtextens komposition. Det
bör påpekas att reklamformaten är typifieringar och därför sällan före-
kommer helt renodlade i reklamtexter.

I det personliga formatet, för att återvända till Leiss m.fl. (1990), är fokus
delvis inställt på de annonserade produkternas egenskaper, men främst på
den personliga relation som människor bör ha till produkterna. I detta
reklamformat ryms också ofta en imagerelation, d.v.s. en symbolisk relation
mellan produkten och en viss miljö eller abstrakta värden såsom frihet eller
framgång. Det personliga reklamformatet växte successivt fram under efter-
krigstiden och är en utveckling av det mer renodlade produktinformations-
formatet (med produkten och dess egenskaper i absolut centrum) och
imagerelationsformatet.

Analyserna av bl.a. önskad läsväg, informationsvärde och visuell
avgränsning i annonserna, d.v.s. kategorier från kompositionsanalysen, ger
en bild av hur annonser med målgrupper i olika åldrar tenderar att knyta an
till vissa reklamformat snarare än till andra. I Jensen-annonsen är det den
leende kvinnan, d.v.s. en person som relaterar till Jensen-sängen som hon
ligger i, som kommer först i den önskade läsvägen och som alltså presente-
ras som viktigast. Den leende kvinnan i sängen idealiseras också av
annonsens layout.

Därefter guidas Jensen-annonsens modelläsare till skriftstycket om att
”Livet är underbart […] på nätterna”. Produkten knyts alltså till ett visst
abstrakt värde (jfr imagerelationsformatet som ofta är inbäddat i det
personliga formatet). Successivt för den önskade läsvägen sedan modelläsa-
ren till avbildningarna av sängarna, till prisuppgiften och till de skriftliga
beskrivningarna av sängarna och madrasserna. Bland de annonser där det
personliga formatet dominerar är Jensen-annonsen, genom de tämligen
detaljerade produktbeskrivningarna, den som tydligast också relaterar till
produktinformationsformatet. En säljarröst tillåts breda ut sig och ge både
produktinformation och information som är nära förknippad med inför-
skaffandet av produkten.

Att Jensen-annonsen främst relaterar till det personliga formatet beror
således i första hand på att den avbildade kvinnan upprättar en symbolisk
relation till de annonserade produkterna; hon, en person, är en del av det
paket som införskaffandet av sängarna utgör samtidigt som hon själv har en
njutande relation till Jensen-sängen.

Hp-annonsen, med både yngre och äldre manliga tonåringar samt vuxna
män som målgrupp, ansluter till det personliga formatet genom att den
avbildade pojkens eftersträvansvärda egenskaper och de resultat dessa
genererar blir symboler för företaget Hp. Den önskade läsvägen börjar även
här med personen, d.v.s. pojken, som också är layoutmässigt idealiserad.
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Denna viktiga och idealiserade person har en egenhändigt skapad bil som
också är en symbol för det annonsen handlar om, nämligen det Hp åstad-
kommer genom att vara kreativa fritänkare som alla (pojk-)barn.

ACO-annonsen, med yngre vuxna kvinnor som målgrupp, relaterar till
det personliga formatet genom att en nära relation mellan den avbildade
kvinnan och de avbildade hudkrämstuberna upprättas. Genom visuell
sammankoppling i annonsen förknippas kvinnan med den fina hyn tämligen
explicit med ACO:s produkter (hudkrämstuberna överlappar bilden med
kvinnan). Kvinnan, d.v.s. personen, är också tydligt layoutmässigt ideali-
serad i annonsen.

I Sloggi-annonsen uppvisar deltagarna, d.v.s. fotomodellerna, en mycket
personlig relation till både produkterna, d.v.s. Sloggis underkläder, och till
varandra. Detta representeras bl.a. genom att den ena kvinnan har ljust hår
och mörka underkläder medan den andra har mörkt hår och ljusa under-
kläder. På så sätt framställs produkt och person som komplementära.
Personerna i Sloggi-annonsen presenterar, bl.a. med hjälp av en triptyk-
komposition, produkten i olika miljöer (både i en lyxig bil och i olika
stadsmiljöer) och en imagerelation mellan produkt och miljö upprättas på så
sätt.

I annonserna från vitvarubranschen är det personliga formatet kanske
som tydligast. Här finns också, genom de detaljerade produktbeskriv-
ningarna, en anknytning till produktinformationsformatet. Genom den öns-
kade läsvägen guidas modelläsarna i dessa annonser från skrift om att en
person skaffat ”en ny” till avbildningar av den man respektive kvinna som
skaffat ”en ny”. Längre fram i läsvägen avslöjas det att det är en ny
hushållsmaskin som personerna skaffat och är så nöjda med. Mer specifikt
innebär detta att mannens nya partner i annonsen i Vi i Villa verkligen är en
diskmaskin och att kvinnans i Vi Föräldrar-annonsen är en tvättmaskin.
Dessa produkter, som alltså beskrivs utförligt, gör de avbildade personerna
kompletta och detta representeras genom visuella representationer av
tillstånd. Både maskinen och människoansiktena är halva och tillsammans
blir delarna en helhet, vilket understöds av att färgerna på diskgodset
respektive tvätten matchar färgerna på mannens respektive kvinnans kläder.

Eftersom reklamformat är typifieringar innehåller flera av de annonser
som diskuterats ovan, där vuxna män och kvinnor (ibland tillsammans med
tonåringar) ingår i målgruppen, också inslag som inte direkt kan knytas till
det personliga formatet. I annonserna från vitvarubranschen är det t.ex.
tydligt hur två olika verklighetsplan blandas. På ett plan kretsar diskursen
kring partnerrelationer, på ett annat kring hushållsmaskiner. Övriga
analyserade annonser, främst de med yngre målgrupper, karakteriseras i
ännu högre grad av ett liknande blandformat.

Leiss m.fl. (1990:259ff) talar om livsstilsformatet som en utveckling av
produktinformations-, image- och det personliga reklamformatet. I livsstils-
formatet kopplas produkten till personer som ägnar sig åt diverse sociala
aktiviteter i olika sociala och fysiska kontexter. På så sätt realiseras olika
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konsumtionsstilar. Olika typer av mänskliga stereotyper är också viktiga i
detta format (Leiss m.fl. nämner t.ex. stereotyper relaterade till klass och
status). Även om livsstilsformatet i den tappning som finns hos Leiss m.fl.
är relevant för flera av de analyserade annonserna räcker det inte riktigt till
för att beskriva det blandformat som de flesta av de analyserade annonserna
med barn och tonåringar som målgrupper ansluter sig till.

Den collagelikande blandning av diskurser och olika verklighetsplan som
är tydlig i flera av annonserna, och där intertextualitet är centralt, kallar jag
för collage-reklamformatet. Olika verklighetsplan, diskurser, genrer och
textvärldar sammanfogas genom annonsernas komposition. Liksom andra
reklamformat är collageformatet en utveckling av tidigare format. I de allra
flesta av collageannonserna är livsstilsinslagen tydliga och det finns
exempelvis inslag från det personliga formatet.

Collage-reklamformatet gör också att det som Giddens (1997 [1991]:37f)
kallar collageeffekt kan uppnås. Med collageeffekt menas t.ex. att händelser,
ofta av helt olika karaktär, från världens alla hörn samsas i dagens
massmedier. På ett tidningsuppslag kan en mindre lokalnyhet placeras
bredvid en nyhet från en annan del av världen där 1000 människor dött i en
naturkatastrof. Lokalnyheten, som kanske påverkar läsarna på ett mer direkt
sätt, tillmäts genom layouten inte större vikt än katastrofnyheten från en
annan del av världen. Läsaren sitter på en viss plats och relaterar lika direkt
till fysiskt avlägsna händelser som till sådana som är fysiskt närbelägna. Ett
krig i Mellanöstern är lika konkret som en lokförarstrejk på pendeltågen för
en mediekonsumerande stockholmare (under förutsättning att hon eller han
inte drabbas personligen av pendeltågsstrejken eller av att t.ex. anhöriga dör
i kriget).

Tydligast är collage-reklamformatet kanske i Legoland-annonsen, även
om det här inte rör sig om en sammanfogning av rumsligen åtskilda
händelser. Det är management- och ledarskapsdiskurser som kretsar kring
att vara ”boss” som genom kompositionen integreras med platsannons-
konventioner, med skärmbilder från ett dataspel, med en naturalistiskt
avbildad pojke och flicka samt med en nöjespark med lägre naturalistisk
modalitetsgrad. Den identitet som de empiriska läsarna av denna annons
erbjuds genom modelläsaren är således kopplad dels till en vuxenvärld med
företagsledare och andra typer av vinnare, dels till en barnvärld med barn
som leker vuxna och som spelar spel som liknar vuxenvärlden, men som
inte är vuxenvärlden.

Eftersom collage-reklamformatet liksom andra reklamformat är en typi-
fiering finns det nästan alltid inslag av andra reklamformat. Legoland-
annonsen relaterar till det personliga formatet på det sättet att de avbildade
barnen, personerna i annonsen, är visuellt framskjutna och kommer tidigt i
den önskade läsvägen. De har dock ingen utpräglat personlig relation till
produkten, som t.ex. kvinnan har till sängen i Jensen-annonsen eller
mannen respektive kvinnan till disk- respektive tvättmaskinen i annonserna
från vitvarubranschen.
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I Delta Force-annonsen, med yngre manliga tonårspojkar som primär
målgrupp, innebär collageformatet att en gott–ont-diskurs och en avbildning
av en ond fiende (i helfigur) knutna till spelets textvärld finns sida vid sida
med diskurser som kretsar kring det konkreta spelandet. I analysen av Delta
Force-annonsens komposition visade det sig dock att två relativt separata
önskade läsvägar konstrueras för modelläsaren. Den ena är knuten till den
idealiserade spelvärlden och till kampen mellan gott och ont, den andra till
det mer reella spelandet av spelet. Collage-reklamformatet fungerar på så
sätt inte riktigt lika integrerande i denna annons som i Legoland-annonsen.
Likväl gör kompositionen att diskurser och deltagare tillhörande olika
textvärldar tämligen oproblematiskt samsas inom en och samma text.

Collageformatet är också vägledande i Opel-annonsen i tidskrifterna Slitz
och Café, med manliga tonåringar men också vuxna män som målgrupp.
Bilen är kompositionsmässigt idealiserad och invävd i en musikalisk och
konstnärlig diskurs. Både skriftligt och visuellt uppträder den annonserade
bilen främst i deltagarrollerna bärare och existerande i tillstånd och likställs
med ett konstverk. Samtidigt beskrivs bilen i termer av miljöklass och
bränsleförbrukning, vilket gör att två olika diskurser reflekteras i varandra
och blandas i annonsen. Anknytningen till collage-reklamformatet bidrar till
att skapa en modelläsare som är en sofistikerad konstkännare och samtidigt
vill köpa en Opel i den lägre mellanklassen. I Opel-annonsen är också
imagerelationsinslagen tydliga. Bilen knyts till en fysisk kontext: konsert-
huset med konsertscenen.

I Toy Story 2-annonsen är deltagarna i annonsen, främst Buzz Lightyear
och Mr Potato Head, tydligt knutna till den medietext som det görs reklam
för (d.v.s. till den film vars förpackning finns avbildad i annonsen). Först i
den önskade läsvägen kommer dock de frågor som de avbildade figurerna
ställer till modelläsaren från annonsens egen textvärld snarare än från
filmens. Genom de avbildade figurerna kopplas alltså filmens textvärld till
annonsens samtidigt som figurerna från annonsens textvärld talar direkt till
modelläsaren. I annonsen är också beskrivningen av ytterligare en text
tämligen utförlig, nämligen beskrivningen av Disneys webbsida där det
pågår en massa olika aktiviteter som modelläsaren antas vara intresserad av.

Deltagarna i Den lilla sjöjungfrun II-annonsen, som också är knutna till
filmens textvärld, kontaktar inte modelläsaren på samma direkta sätt från
annonsens textvärld. Detta gör att collageformatet här inte är lika väg-
ledande som i Toy Story 2-annonsen.

Även de tre Libresse-annonserna kan sägas relatera till collage-
reklamformatet, men på ett lite annorlunda sätt. På framskjuten plats leker
man med, och blandar layoutmässigt, olika diskurser och den manliga
blicken. Dessutom presenteras vardagliga situationer, som modelläsaren
förväntas känna igen sig i och kunna relatera till, som serietidningsbilder.
Varje annons är bara en i en serie av intertextuellt relaterade seriebilder med
liknande teman.
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Det finns således en tendens i annonserna med yngre personer som
målgrupp att utnyttja ett collage-reklamformat snarare än traditionella
annonsformat. Genom collage-reklamformatets blandning av verklighets-
plan, diskurser, genrer och textvärldar är det kanske inte främst ett
heltäckande livsstilspaket som erbjuds. Snarare inbjuder dessa annonser till
ett selektivt utnyttjande av de olika delarna beroende på den livsstil som
redan inramar en individs reflexiva självberättelse. Jag återkommer till detta
i nästa kapitel.

Liksom i 7.1 är det möjligt att hävda att skillnaderna i reklamformat bör
relateras till de produkter och tjänster som annonserna handlar om. Det är
t.ex. naturligt att annonser för andra medietexter, d.v.s. dataspels-
annonserna, Disney-annonserna och Libresse-annonserna (som delvis är
annonser för en webbsida), sammanfogar fler textvärldar, diskurser, genrer
och verklighetsplan. Emellertid är det återigen inget i ett sådant resonemang
som motsäger det målgruppstänkande som varit vägledande för denna
studie. Bland annonserna med yngre målgrupper är medieannonser de
vanligaste. De medieannonser med yngre målgrupper som jag analyserat
tenderar att utnyttja collage-reklamformatet, medan de analyserade
annonserna från tidskrifter med äldre målgrupper i högre utsträckning
relaterar till andra reklamformat. För de empiriska läsarna av de analyserade
annonserna med yngre målgrupper innebär detta att de får förhålla sig till ett
annat, mer collageliknande, reklamformat än de empiriska läsarna av
annonserna med äldre målgrupper.



8 Avslutning

Denna studie av svensk reklam motiverades av tankar kring den konsument-
kultur som är en central del av senmoderniteten, och de implikationer detta
har för skapandet och upprätthållandet av reflexiva självidentiteter.
Konsumentkulturen existerar delvis i symbios med en mediekultur där
massmedier fungerar som viktiga kanaler för tillhandahållandet av olika
möjliga identiteter för senmoderna individer. Dessa måste välja själv-
identiteter bland ett i princip obegränsat antal möjliga sådana.

Symbiosen mellan medie- och konsumentkulturen gör att de själv-
identiteter som massmedierna erbjuder ofta är kommersiellt betingade. Jag
har därför undersökt hur identiteter som erbjuds i reklam kan se ut. I
reklamtexter finns det nämligen anledning att anta att symbiosen mellan
medie- och konsumentkulturen är som tydligast. Reklamtexter är kom-
mersiella texter som är beroende av moderna massmedier för sin existens.
Samtidigt är i sin tur många moderna massmedier beroende av de intäkter
som publiceringen av reklamtexter inbringar.

De identiteter som reklamen erbjuder har knutits till begreppet modellä-
sare. Modelläsaren är socialt motiverad, d.v.s. konstruerad i en viss kultur-
och situationskontext, och orienterad mot de empiriska läsare som i denna
undersökning behandlats som målgrupper utifrån kön och ålder.

Resultaten av reklamtextanalyserna sammanfattades i föregående kapitel,
där modelläsarna i de analyserade annonserna jämfördes med varandra och
där olika reklamformat diskuterades. I det följande diskuterar jag hur
analysresultaten relaterar till teorierna om en senmodern konsumentkultur
(8.1) och till ett genussystem (8.2). Slutligen värderar jag kort studiens
uppläggning och blickar framåt (8.3).

8.1 Modelläsarna och konsumentkulturen
Teorierna om en tämligen dominerande senmodern konsumentkultur är
alltså en av grundpelarna för denna undersökning. En återkoppling till dessa
teorier ger vid handen att de erbjudna identiteterna i reklamtexterna inte är
vilka identiteter som helst; de är konsumerande senmoderna identiteter.
Jansson (2001:51ff) har kategoriserat olika idealkonsumtionstyper (”ideal
types of consumption”). Dessa är just idealtyper som sällan förekommer
som renodlade konsumtionstyper utan blandas med varandra. Den mest
grundläggande konsumtionstypen är vad Jansson kallar instrumentell
konsumtion (”instrumental consumption”). Denna kategori refererar till
konsumtion enbart inriktad på specifika materiella funktioner; det viktiga är
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om produktens funktion motsvarar dess pris. Jansson tar också upp två typer
av hedonistisk konsumtion, d.v.s. konsumtion som främst syftar till att ge
olika typer av njutning. Den ena typen är realistisk hedonistisk konsumtion
(”realistic hedonistic consumption”), där välkända produkter konsumeras
för att ge så hög grad av kroppslig njutning som möjligt. Den andra typen är
imaginär hedonistisk konsumtion (”imaginative hedonistic consumption”),
där njutningen söks genom känslomässig och mental stimulans istället för
kroppslig. Den imaginära hedonistiska konsumtionen tenderar att romanti-
sera produkter.

Dessa tre typer av konsumtion kan sägas vara relativt traditionella, men
Jansson tar också upp tre konsumtionstyper som är mer reflexiva till sin
natur. Den första är reproduktiv konsumtion (”reproductive consumption”)
som till skillnad från de förstnämnda typerna av konsumtion innehåller en
expressiv komponent: konsumenten uttrycker hur denne vill uppfattas av
omgivningen. Enligt Jansson är denna konsumtionstyp reflexiv, eftersom
konsumentens identitet reflekteras i konsumtionen. Den andra reflexiva
konsumtionstypen är anspråksfull konsumtion (”pretentious consumption”),
där konsumtionen inte i första hand uttrycker vem konsumenten är utan
vem denne vill vara. Med andra ord syftar konsumtionen till att andra ska
uppfatta konsumenten som någon som denne inte själv uppfattar sig vara;
denna konsumtionstyp kan därför sägas vara dubbelt reflexiv. Den tredje
reflexiva konsumtionstypen är postmodern konsumtion (”postmodern
consumption”). Vid denna typ av konsumtion är konsumtionsvarornas
betydelser mångtydiga och instabila, och konsumenten försöker undvika att
konsumtionen återskapar fastmurade konsumtionsbetydelser (som t.ex. att
en stor Mercedes betyder makt och framgång). Den postmoderna konsum-
tionstypen kan därför beskrivas som tredubbelt reflexiv; konsumenten
reflekterar över på vilket sätt andra kan uppfatta honom eller henne som
socialt svårplacerbar och svårdefinierbar. Slutligen tar Jansson upp pro-
gressiv konsumtion (”progressive consumption”) där ideologiska och
antikonsumistiska syften vägleder konsumtionen.

För det första står det relativt klart att flera av modelläsarna i annonserna
med manliga målgrupper relaterar till en reproduktiv idealkonsumtionstyp.
Legoland-annonsen, som visserligen också har flickor som målgrupp men
där den manliga homosocialiteten är dominerande, konstruerar en
modelläsare som egentligen bekräftar sin identitet som en handlande boss
genom införskaffandet av spelet. Modelläsaren passar ju perfekt in i
platsannonsens beskrivning av den person som önskas. Även Delta Force-
annonsens modelläsare konsumerar för att reproducera sin identitet som
framgångsrik spelare av dataspel med karaktärsdrag som passar för att spela
en aggressiv och målinriktad soldat. I Opel-annonsen, med något äldre
manliga målgrupper, är det återigen så att modelläsaren konsumerar, i detta
fallet en bil, för att bekräfta sin position som en sofistikerad person med god
smak och ledaregenskaper. Till den reproduktiva konsumtionstypen kan
också modelläsaren i Toy Story 2-annonsen och Hp-annonsen knytas. I Toy
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Story 2-annonsen är det modelläsarens handlingsinriktade och konkreta
äventyrslusta som reproduceras genom inköpet av filmen och i Hp-
annonsen modelläsarens inneboende uppfinningsrikedom. Även i Toy Story
2-annonsen och i Hp-annonsen är det alltså reproduktion av en manlig
handlande identitet som uttrycks genom konsumtionen av de aktuella
produkterna.

Dessa kopplingar till reproducerande konsumtion kan ställas mot
modelläsarna i några av annonserna med kvinnliga målgrupper. Framförallt
i Sloggi-annonsen, men till viss del också i Libresse-annonserna, relaterar
modelläsaren till den anspråksfulla idealkonsumtionstypen. I Sloggi-
annonsen uppmanas modelläsaren att konsumera underkläder för att dubbelt
reflexivt kunna presentera sig för andra som någon som modelläsaren ännu
inte är och i förlängningen bli ”somebody”. I Libresse-annonserna relaterar
modelläsaren till anspråksfull konsumtion på ett mer subtilt sätt.
Modelläsaren känner igen sig i de pinsamma situationer som annonsernas
deltagare befinner sig i eller i den nyfikenhet på det andra könet som
deltagarna ger uttryck för. Dessa situationer och denna nyfikenhet är knutna
till en yngre tonårsvärld snarare än till en vuxenvärld. Genom att konsumera
Libresse webbsida, och indirekt de hygienprodukter som Libresse produ-
cerar, kan modelläsaren framstå som mer kapabel att klara av pinsamma
situationer förknippade med puberteten och som mer kapabel att relatera till
det motsatta könet, kort sagt som mer vuxen. Även i ACO-annonsen, med
äldre kvinnliga målgrupper, måste någonting förändras genom konsum-
tionen. Det är hyns åldrande ”genom livets alla skiften” som måste
förhindras för att modelläsaren ska framstå som attraktiv (för en manlig
blick).

Den anspråksfulla konsumtionen finns även hos modelläsaren i
Legoland-annonsen. Också i denna annons finns en sida av modelläsaren
som vill framstå som en vuxen person, d.v.s. som en vuxen som söker
arbete genom att svara på en platsannons. Genom konsumtion av spelet
uppnår modelläsaren denna vuxenhet.

Att vissa annonser med manliga respektive kvinnliga målgrupper, knutna
till samma senmoderna konsumentkultur, tenderar att relatera till olika
konsumtionstyper kan kopplas till att den enkönade gruppgemenskapen,
eller homosocialiteten, i annonserna med manliga målgrupper ofta är stark
och framförallt jämlik, medan den tenderar att vara svagare och mer ojämlik
i annonserna med kvinnliga målgrupper. I skenet av detta är det inte
förvånande att modelläsarna i vissa av annonserna med manliga målgrupper
konsumerar för att upprätthålla, eller reproducera, den relativt jämlika
homosociala gemenskapen med andra män, vilken kan kretsa kring t.ex.
handlingskraft, ledaregenskaper, uppfinningsrikedom och kreativitet.

I annonserna med kvinnliga målgrupper konsumerar modelläsarna
däremot anspråksfullt för att kunna gå från en ojämlik till en mer
homosocialt jämlik relation med reklamens deltagare. I Sloggi-annonsen där
de idealiserade kvinnorna uppträder i olika miljöer endast iförda under-
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kläder, och där modelläsaren uppmanas att konsumera för att kunna uppnå
detta ideal, är det dessutom uppenbart att den anspråksfulla kvinnliga
konsumtionen syftar till att efterlikna ett kvinnoideal som är färgat av en
manlig norm för hur kvinnor ska se ut och uppträda. Modelläsaren konsu-
merar således anspråksfullt för att uppnå homosocial jämlikhet med
kvinnliga ideal som är färgade av en manligt dominerad norm.

Medan det alltså finns ett antal annonser där modelläsaren relaterar till
enkelt och dubbelt reflexiv konsumtion finns det egentligen inte någon
analyserad annons där modelläsaren kan sägas tydligt relatera till den
tredubbelt reflexiva, eller postmoderna, konsumtionstypen där konsumenten
försöker undvika att konsumtionen återskapar traditionella konsumtions-
betydelser. Till viss del kan detta bero på att modelläsarbegreppet i sig inte
är särskilt postmodernt, i alla fall inte i den användning det haft i denna
undersökning där modelläsaren behandlats som en mer eller mindre
sammanhållen instans i texten. En modelläsare som främst relaterar till den
postmoderna konsumtionstypen skulle vara fragmenterad snarare än
sammanhållen samt avdifferentierad snarare än differentierad (jfr Lash
1990) och på så sätt sträva mot att inte låta sig fångas av olika kategorier.

Man kan visserligen hävda att t.ex. modelläsaren i Opel-annonsen
anknyter till den postmoderna konsumtionstypen. Modelläsaren har en
sofistikerad smak när det gäller bilar, där design t.ex. är viktigare än pris
och andra tekniska upplysningar, men samtidigt presupponeras ett intresse
för bensinåtgång. Bilen det görs reklam för är dessutom en standardbil i
mellanklassen från Opel, ett bilmärke som inte har samma status eller
prestige som t.ex. Mercedes. Det postmoderna i den konsumtionstyp som
denne modelläsare delvis ansluter sig till är alltså att man laborerar med och
vänder på traditionella betydelser som t.ex. Opel = ’familjebil’ = ’priset är
viktigt’. Detta till trots är det svårt att säga att annonsens modelläsare
tydligt ansluter sig till en postmodern konsumtionstyp, där modelläsaren
först och främst försöker undvika att konsumtionen återskapar traditionella
konsumtionsbetydelser.

Modelläsarna i flera av annonserna med äldre målgrupper återknyter
relativt tydligt till mer traditionella, icke-reflexiva, idealkonsumtionstyper.
Jensen-annonsen, med äldre manliga tonåringar och vuxna män som
målgrupp, har en modelläsare som är tydligt influerad av både realistisk och
imaginär hedonistisk konsumtion. Modelläsaren eftersträvar fysisk njutning
som är välkänd från tidigare erfarenhet av sköna sängar, d.v.s. modelläsaren
vet vad som krävs för att en säng ska vara skön. Det finns emellertid också
ett imaginärt hedonistiskt inslag genom kvinnan i denna annons. Hon
representerar en del av den njutning som modelläsaren kan drömma om till
dess att produkten är införskaffad. Den tydliga prisangivelsen i denna
annons gör också att en viss relation till instrumentell konsumtion
realiseras. Modelläsaren anser att priset kan behöva ställas i relation till den
funktion sängen har (”en vanlig rammadrass, en kontinental dubbelsäng
eller en ställbar madrass med bl.a [så!] inbyggd massagefunktion”) och/eller
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vilken kroppslig och själslig njutning sängen kan ge. Även i vitvaru-
branschens annonser relaterar modelläsaren delvis till en instrumentell
konsumtionsstil, vilket främst realiseras av att hushållsmaskinernas prakti-
ska funktioner beskrivs så noggrant.

Den lilla sjöjungfrun II-annonsen passar inte in i kön-ålder-konsum-
tionstyp-mönstret som diskuterats ovan. Trots att målgruppen är unga
flickor är inte modelläsaren främst relaterad till någon reflexiv konsum-
tionstyp. Modelläsaren i denna annons söker främst inre njutning, vilket
erbjuds genom en spännande saga, och ansluter i det närmaste till en
imaginärt hedonistisk konsumtionstyp.

Att det verkar finnas ett visst samband mellan reklamtexternas
modelläsare och idealkonsumtionstyper är naturligtvis förväntat så till vida
att symbiosen mellan senmodernt identitetsskapande och en allt viktigare
konsumentkultur antagits vara särskilt tydlig i reklamtexter. Mer specifikt
kan man se att det å ena sidan finns en relation mellan de konsumtionstyper
som modelläsarna främst ansluter till och den särskiljande homosocialitet
som upprättas i annonser med manliga respektive kvinnliga målgrupper.
Detta har, som redan nämnts, implikationer för hur ett genussystem
återskapas i dessa annonser. Å andra sidan finns det en relation mellan de
konsumtionstyper som modelläsarna ansluter till och ålder på mål-
grupperna. Modelläsarna i annonserna med yngre målgrupper relaterar i
större utsträckning till reflexiva konsumtionstyper, medan modelläsarna i
annonser med äldre målgrupper tenderar att vara kopplade till mer
traditionella konsumtionstyper.

En viss, men inte total, överlappning finns mellan konsumtionstyper som
modelläsarna relaterar till och annonsernas reklamformat. Ett resultat av
undersökningen är ju att collage-reklamformatet har större genomslagskraft
i annonserna med yngre målgrupper och att de med äldre målgrupper
tenderar att ha mer traditionella reklamformat. Således har de flesta
annonser vars modelläsare återknyter till den reflexivt reproduktiva
konsumtionstypen också ett collageliknande reklamformat; exempel är
Legoland-annonsen, Delta Force-annonsen, Opel-annonsen och till viss del
också Toy Story 2-annonsen. Däremot anknyter t.ex. modelläsaren i Hp-
annonsen till den reflexivt reproduktiva konsumtionstypen utan att ha ett
tydligt collageformat, och flera av de annonser vars modelläsare återknyter
till en reflexivt anspråksfull konsumtionstyp saknar ett tydligt collage-
reklamformat (t.ex. Sloggi- och ACO-annonsen). När det gäller annonser
vars modelläsare återknyter till mer traditionella konsumtionstyper (Jensen
och vitvarubranschen) finns återigen en överensstämmelse med mer tradi-
tionella reklamformat (främst det personliga).

Att det trots allt finns överlappningar mellan reklamformat och den
konsumtionstyp som modelläsaren främst är knuten till sätter fingret på att
det finns ett identifierbart samband mellan en viss kulturkontext, i detta fall
en konsumentkultur som uppträder i olika skepnader, och dess konkreta
realiseringar i reklamtexter (jfr Kress 1987). Att modelläsarna är tämligen
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direkt relaterade till konsumentkulturen är dock bara ett steg på vägen mot
att kunna säga något om den identitetsskapande potential som erbjuds i de
reklamtexter som analyserats. De modelläsare som konstrueras i de
analyserade annonserna med yngre målgrupper erbjuder mer collage-
liknande, eller inter- och extratextuellt betingade, identiteter. Modelläsarna i
vissa av dessa annonser utgör erbjudanden om collageidentiteter där
empiriska läsare kan plocka upp vissa delar, företrädelsevis de delar som på
ett eller annat sätt är överensstämmande med den livsstil som inramar en
individs reflexiva självberättelse. I collageannonserna erbjuds identiteter
som innefattar att vara både barn och vuxen (Legoland-annonsen, Hp-
annonsen och till viss del Libresse-annonserna), att både ha ekonomiskt
sinne och äga sofistikerade kapitalvaror (Opel-annonsen) samt att delta i
flera olika textvärldar samtidigt (t.ex. Toy Story 2-annonsen och Delta
Force-annonsen). Empiriska läsare använder texter på olika sätt, och
collageannonserna inbjuder till detta i större utsträckning.

I annonserna med äldre målgrupper erbjuds modelläsaridentiteter som är
mindre collageliknande. Jensen-annonsen erbjuder t.ex. en relativt samman-
hållen, eller endimensionell, identitet som en traditionellt god konsument,
men inte så mycket mer. Detsamma gäller på ett plan i annonserna från
vitvarubranschen, men här är återskapandet av ett genussystem viktigt för
den erbjudna identiteten. Även i ACO-annonsen är intertextualiteten viktig
för återskapandet av ett genussystem, men i övrigt är det en relativt
traditionell konsumentidentitet som erbjuds.

Att identiteterna i annonserna med äldre målgrupper är något mer
enhetliga och tydligare knutna till traditionell konsumtion gör att dessa på
ett tydligare sätt än identiteterna i annonserna med yngre målgrupper
begränsar sig till en konsumentdomän. I de mer collageliknande annonserna
flyter fler domäner samman och konsumentdomänen blir därför svårare att
skilja från andra, vilket är helt i linje med teorierna om kommersiellt
senmodernt identitetsskapande.

Man kan kanske fråga sig om denna sammanblandning av domäner i
annonserna med yngre målgrupper t.o.m. innebär en rörelse mot det
postmoderna, med helt andra villkor för identitetsskapande. Kanske hör,
som redan berörts, också själva modelläsarbegreppet snarare hemma i
modernitetens differentiering, som är nära förknippad med bl.a. målgrupps-
tänkande med identifierbara skillnader mellan olika grupper i samhället,
mellan institutioner etc., än i en reflexiv senmodernitet som rör sig mot en
fragmenterad och avdifferentierad postmodernitet.

Det som framförallt talar emot att det skett en total övergång till
postmodern reklam, och som gör att det fortfarande är fruktbart att tala om
modelläsare med åtminstone ena foten i moderniteten, är det faktum att de
flesta analyserade annonser innehåller en så tydlig differentiering mellan
könen. Modelläsarna ser olika ut när annonserna har målgruppen
pojkar/män än när målgruppen är flickor/kvinnor. Även om vissa av
reklamtexterna påbörjat en vandring mot en fragmenterad och avdifferen-
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tierad postmodernitet finns den differentiering mellan könen som överlevt
och varit en viktig del av moderniteten alltså kvar, vilket leder vidare till en
diskussion om hur ett genussystem realiseras i de analyserade annonserna.

8.2 Reklamen och genussystemet
Genussystemet, i den tappning som Y. Hirdman (1988) diskuterar, bygger
på ett isärhållande eller en differentiering av könen som resulterar i en
hierarkisering med mannen som norm. I denna undersökning realiseras
isärhållandet på två plan. För det första sker en differentiering redan genom
att män och kvinnor läser olika tidskrifter. Dessa tidskrifter har olika
innehåll och olika utformning både vad gäller det redaktionella och
reklamen. På detta första plan skiljer sig reklamannonserna åt genom att
man gör reklam för olika produkter och tjänster beroende på om läsarna är
män eller kvinnor. Bland de allra yngsta, d.v.s. 7–9 åringarna, är denna
differentiering inte så tydlig. Barnen läser ungefär samma serietidningar och
utsätts för ungefär samma reklam. Redan i 10–12-årsåldern läser dock
flickorna till viss del andra tidskrifter än pojkarna. Samma produkt- och
tjänstetyper, d.v.s. medieprodukter och medietjänster, är dock fortfarande
vanligast i tidskriftsreklam för båda könen. I tonåren och i 20–24-årsåldern
är differentieringen gällande tidskriftsläsande, och vilka produkter och
tjänster man gör reklam för i de aktuella tidskrifterna, som störst. I 25–29-
årsåldern minskar sedan denna typ av differentiering något genom att
samma tidskrifter är mest och näst mest lästa bland både män och kvinnor
(Vi i Villa och Vår Bostad), vilket också resulterar i att män och kvinnor
närmar sig varandra beträffande vilka produkter och tjänster den reklam de
läser handlar om.

För det andra realiseras isärhållandet genom att andra diskurser är verk-
samma i de analyserade annonserna med män som målgrupper än i dem
med kvinnor. Här kan återigen nämnas hur de diskurser som dominerar i
flera av annonserna med manliga målgrupper skapar en manlighet som går
ut på att hela tiden handla och vara framgångsrik. Y. Hirdman (2001:53)
nämner just detta ständiga görande som grundläggande för ett isärhållande
av manligheten från kvinnligheten. I annonserna med kvinnliga målgrupper
är det istället diskurser som kretsar kring den kvinnliga kroppen och dess
utseende som isärhållandet bygger på. Det är kroppen snarare än andra
förmågor eller värderingar som skiljer kvinnlighet från manlighet.

Detta isärhållande är alltså kopplat till en relativt explicit konstruktion av
en hierarki i de analyserade annonserna. Isärhållandet konstruerar inte bara
manlighet och kvinnlighet som väsensskilda utan också som relaterade till
en manlig norm, men på olika sätt. I flera av annonserna med manliga
målgrupper konstrueras modelläsare som redan uppnått den manliga
normens krav på handlingskraft, framgång, uppfinningsrikedom, ledarskap
o.s.v., och som bara behöver produkterna för att omskapa denna nära
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relation till den manliga normen. Av diskussionerna i 8.1 framgick hur flera
av modelläsarna i annonserna med manliga målgrupper ansluter till en
reflexivt reproducerande konsumtionstyp och hur denna konsumtion alltså
återskapar tillhörighet till den manliga normen. Eftersom normen är manlig
finns det i princip inga kvinnor närvarande i de annonser med uteslutande
manliga målgrupper som analyserats. Det verkar som om de helt enkelt inte
behövs.

Manligheten som norm slår också igenom i annonser med både manliga
och kvinnliga målgrupper, som i Legoland-annonsen och i en av annonserna
från vitvarubranschen. I den förra är det manliga egenskaper som tillskrivs
modelläsaren, även om det också finns en flicka representerad i annonsen. I
den senare annonsen är det manligt färgade föreställningar om idealkvinnan
som främst snygg (alltså den kvinnliga kroppen sedd med en manligt färgad
blick) och tyst som slår igenom.

I annonserna med kvinnliga målgrupper ser det alltså annorlunda ut. Här
realiseras manligheten som norm mest konkret genom att män finns när-
varande som deltagare i annonserna. De kan vara aktörer som betraktar
kvinnor i deltagarrollen fenomen, vilket gäller för den Libresse-annons där
en man vid en busshållplats betraktar en flicka som fått mens, för Den lilla
sjöjungfrun II-annonsen där Melody är fenomen för krabban Sebastians
blick samt för Sloggi-annonsen där en man ser på underklädeskvinnorna. I
ACO-annonsen, men också i t.ex. Sloggi-annonsen, realiseras manligheten
som norm på ett mer abstrakt plan genom att en manlig blick, d.v.s. ett
manligt sätt att se på kvinnor, slår igenom. Här finns alltså en tydlig
koppling mellan isärhållandet, där kvinnor skiljs från män genom att de är
kroppsintresserade, och hierarkiseringen där deras kroppsintresse är be-
tingat av det manligt styrda idealet för hur en kvinnokropp ska se ut.

I annonserna med kvinnliga målgrupper ansluter dessutom modelläsarna
ofta till vad som kallats reflexivt anspråksfull konsumtion, och detta kan ses
som en följd av mannen som norm i annonserna. Kvinnligheten är, eftersom
den konstrueras som isärhållen från manligheten, med nödvändighet ofull-
ständig i relation till den manliga normen. Följaktligen måste modelläsarna
i annonserna med kvinnliga målgrupper konsumera anspråksfullt för att
framstå som närmare den manliga normen och mer i linje med vad denna
säger om kvinnokroppen. I annonserna består den kvinnliga tillnärmningen
till den manliga normen av att konsumera för att t.ex. få en bättre hy,
undvika pinsamma situationer förorsakade av den kvinnliga kroppen (eller
av okunskap om den manliga som i Libresse V-R-annonsen med flickan
som betraktar de nakna pojkarna) samt av att våga visa upp kvinnokroppen
med ett gott självförtroende inför manliga blickar (som i Sloggi-annonsen).
Resultatet blir att kvinnlighet i annonserna konstrueras som något som på
ett eller annat sätt är problematiskt och måste anpassas utifrån normerna.
Manligheten, i annonserna med manliga målgrupper, är allenarådande och
tämligen oproblematisk och kan, genom modelläsare som ägnar sig åt
manligt reflexivt reproducerande konsumtion, återskapas utan omvägar.
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Kvinnor behöver alltså konsumera för att framstå som någon de inte
redan är, medan män bara behöver konsumera för att återskapa sin
homosocialt jämlika ställning. Detta leder till att genussystemet med
mannen som norm återskapas i dubbel mening. Normen återskapas inte bara
i annonserna med manliga målgrupper (genom den ”grabbgemenskap” utan
kvinnor som upprättas) utan också genom att det ideal som modelläsaren i
vissa av annonserna med kvinnliga målgrupper vill uppnå är manligt
definierat. Den kvinnliga homosociala gemenskapen blir beroende av
maskulinitet (jfr A. Hirdman 2001:270).

Sammanfattningsvis kan man säga att de identiteter som i de analyserade
annonserna erbjuds flickor/kvinnor och pojkar/män skapar och återskapar
ett tämligen traditionellt genussystem. Någon postmodern rörelse mot
mindre differentiering är således inte skönjbar när det gäller kategorierna
”man” och ”kvinna”. Den nye feminiserade reklammannen som Holmqvist
(1989) och Nixon (1996) identifierat i 1980-talets reklam och mode-
tidskrifter finns exempelvis inte i de analyserade annonserna från år 2000.
Han finns dock fortfarande i några av annonserna i basmaterialet i stort,
främst i hygien- och klädesannonser i Café och Slitz, medan han knappast
alls finns i tidskrifterna med kvinnliga målgrupper eller i de special-
tidskrifter som pojkar och män tenderar att intressera sig för från yngre
tonåren och uppåt. Inte heller finns ”den goda modern” representerad i
någon av de analyserade annonserna, vilket är i linje med vad Andén-
Papadopoulos (1996) fann i annonser från 1995. Kvinnoidealet i de
analyserade annonserna är mer fysiskt och kroppsligt. I basmaterialet i stort,
främst i tidskrifter som Elle, Amelia och Vi Föräldrar kan dock ”den goda
modern” dyka upp ibland, t.ex. som bullbakande hemmafru.

Vad allt detta i praktiken betyder för empiriska läsares identitets-
konstruktion och livsstilsval ligger utanför ramen för denna undersökning.
Resultatet av min studie pekar dock mot att differentierade genuskategorier
fortfarande är viktiga samt att dessa kategorier är kopplade till olika
konsumtionstyper. Detta är naturligtvis av stor vikt för identitetsskapande i
en senmodernitet där människor enligt Giddens (1997 [1991]:101) inte har
något annat val än att välja.

8.3 Slutord
I denna avhandling har jag tagit avstamp i mer generella teorier om en
konsumentkultur och ett genussystem för att genom textanalyser tränga
djupare in i ett antal reklamtexter. I detta avslutande kapitel har jag sedan
återkopplat resultaten av textanalyserna till de yttre teoretiska ramarna.
Genom att visa hur det kan gå till när identiteter som konsumenter av en
viss typ, genusvarelser av en viss typ samt barn, tonåringar och vuxna av en
viss typ erbjuds i reklamtexterna har jag förhoppningsvis lyckats säga något
om det senmoderna samhället.
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Att gå från en mer generell nivå till specifika texter, d.v.s. att leta efter
det stora i det lilla, är dock inte helt problemfritt. Det behövs någon typ av
brygga mellan den generella nivån och textnivån. Jag har utgått från
sociosemiotikens flerskiktade kontextbegrepp, som också är viktigt inom
vissa delar av kritisk diskursanalys, samt från modelläsarbegreppet.

Det finns alltid ett samband mellan kultur- och situationskontexter och
text. Jag har främst intresserat mig för samspelet mellan kulturkontexter
(konsumentkultur och genussystem) och reklamtexter. Situationskon-
texterna har varit mindre i fokus, men en av utgångspunkterna för under-
sökningen har dock varit relationen mellan sändare av reklamtexter och
läsare av ett visst kön i en viss ålder och det övertag sändaren av
reklamtexter har att, inom kulturkontexternas ramar, utforma modelläsarna
på önskat sätt. Modelläsaren är ett centralt begrepp för relationen mellan de
yttre teoretiska ramarna och reklamtexterna eftersom massmediernas
tillhandahållande av möjliga identiteter, enligt bl.a. Giddens (1997 [1991]),
är så viktigt i senmoderniteten. De modelläsare som identifierats i reklam-
texterna har behandlats som textuella realiseringar av sådana erbjudna
massmedieidentiteter.

Modelläsarbegreppet har naturligtvis också sina begränsningar. En sådan
är att det är knutet till en differentiering och till en uniformitet som blir allt
mindre framträdande ju mer collageliknande och reflexiva (eventuellt ju
mer postmoderna) reklamtexterna är. Med andra ord torde det finnas en
gräns för hur fragmentiserade och avdifferentierade modelläsarna kan bli
och ändå kallas modelläsare.

Jag har också varit inne på hur det utifrån det teoretiska perspektivet i
avhandlingen kan vara problematiskt att arbeta med könskategorier på ett så
tydligt sätt som varit fallet. Denna avhandling är ett exempel på senmodern
kunskapsproduktion som reflexivt relaterar till annan kunskap. På så sätt
relaterar den naturligtvis till ett antal olika diskurser kring kön och genus,
och hjälper delvis till att återskapa en viss typ av genussystem med de
differentierade kategorierna manligt och kvinnligt.

Ett sådant återskapande får ställas mot nyttan av att kunna undersöka hur
ett genussystem realiseras i reklamtexter, vilket skulle vara svårt utan att
arbeta med dikotomin manligt–kvinnligt. Ur ett emancipatoriskt perspektiv
kan då nyttan av att ett antal frågor blir ställda ses som överskuggande de
problem som kategoriseringen innebär. Exempel på sådana frågor är: Vill vi
att unga flickor och kvinnor återkommande måste relatera till reklamtexter
som erbjuder dem identiteter som är tämligen kroppsfixerade? Vill vi att
unga pojkar och män måste förhålla sig till en viss typ av handlande
idealman eller till en viss manlig ledartyp? Och, i förlängningen, vad finns
det för möjligheter att luckra upp denna typ av differentiering?

Vad gäller de resultat som presenterats och diskuterats i avhandlingen är
det givetvis svårt att säga något bestämt om generaliserbarhet till svenska
tidskriftsannonser i allmänhet. Undersökningen har av praktiska skäl be-
gränsats till ett mindre antal annonser. Dessa har sedan analyserats utifrån
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principen att kulturkontexterna påverkar texter på olika sätt och kanske i
olika grad. Konsumentkulturen och genussystemet har dock antagits vara
särskilt relevanta för reklamtexter (även om i princip hur många andra olika
kontexter som helst också påverkar de aktuella reklamtexterna). Med detta
sagt kan det konstateras att det möjligen skulle ha varit fruktbart att t.ex.
utöka analysen genom att ta in fler reklamtexter från basmaterialet. Utifrån
diskussionerna om en allt tydligare sammansmältning av senmodernitetens
medie- och konsumentkultur (jfr t.ex. Jansson 2001) skulle det också kunna
ha varit motiverat att relatera reklamtexterna till de övriga texterna i de
utvalda tidskrifterna.

Den analysmodell som konstruerats i avhandlingen har syftat till att fånga
de multimodala reklamtexternas modelläsare. För att uppnå detta syfte
konstruerades analysmodellen så att den kom att omfatta både skriftliga och
visuella representationer i reklamtexterna. Genom att analysera hur de tre
metafunktionerna samt inter- och extratextualiteter realiseras både skrift-
ligen och visuellt i texterna har jag visat hur modelläsaren kan realiseras i
flera modaliteter och hur dessa modaliteter samspelar. I förhållande till
tidigare reklamforskning är detta nytt i det avseendet att ingen modalitet
uppmärksammats på den andras bekostnad i analysen. Många reklam-
forskare har analyserat flera modaliteter i reklamen, men medan t.ex.
Barthes (1976 [1964]), Goldman (1992) och Williamson (1978) uppmärk-
sammat de visuella representationerna på bekostnad av de skriftliga har t.ex.
Leech (1966), Pettersson (1974), Tanaka (1994) och i viss mån Myers
(1994) prioriterat skrift- eller talspråkliga representationer framför visuella.

Eftersom syftet med analysmodellen varit att fånga modelläsaren har
andra aspeker av reklamtexterna inte fått samma uppmärksamhet. Analys-
modellen har alltså styrt mig mot att uppmärksamma vissa aspekter av
texterna medan jag helt enkelt inte tagit upp andra. Detta är både fördelen
och nackdelen med att utgå från en, visserligen kvalitativt inriktad,
analysmodell istället för att ägna sig åt en friare typ av närläsning. Med stöd
av analysmodellen har jag kunnat behandla alla texter på liknande sätt
utifrån ett visst syfte. Hade jag istället genomfört icke analysmodellstyrda
närläsningar hade jag på ett friare sätt kunnat låta varje text föra analysen i
olika riktningar. Exempelvis hade flera av reklamtexterna kunnat leda in på
frågor om hur de fungerar retoriskt och på diskussioner om olika över-
talningsstrategier. Efter sådana närläsningar hade det dock sannolikt blivit
svårare att göra jämförelser mellan annonserna, i synnerhet utifrån ett
sammanfattande begrepp som modelläsare.

Analysen har också genererat ett antal resultat som är relevanta även på
andra sätt än för konstruktionen av modelläsaren. De analyserade annonser-
nas anknytning till olika typer av reklamformat är exempel på ett sådant
resultat. Reklamformaten är relevanta för de modelläsaridentiteter som
annonserna erbjuder genom att t.ex. produktinformationsformatet presuppo-
nerar en läsare som främst intresserar sig för produkten och dess egenskaper
medan modelläsaren i annonser med collageformat snarare är någon som
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inte vill ha ett färdigt livsstilpaket utan vill kunna plocka valda delar.
Emellertid säger resultaten kring reklamformaten också någonting om
reklamgenren som sådan.

Andra sådana genreanknutna resultat är de som har att göra med
relationen mellan modaliteter i reklamtexter. Vissa drag återkommer i
annonserna. Bilder återfinns t.ex. oftast på den idealiserade delen av
annonssidorna, medan skrift, i alla fall mer utförlig sådan, placeras på den
nedre delen. En annan iakttagelse är att det verkar finnas vissa konventioner
som gör att placeringen av skriftelement är friare i den meningen att de kan
ha ett idealiserande innehåll trots att de är placerade på den reella delen av
annonssidan. Detta verkar inte i lika hög grad gälla bilder; en idealiserande
bild hamnar sällan längst ned. Kanske har på så sätt skriftmodaliteten i sig
reella och specificerande konnotationer, medan bilder i reklam har
idealiserande sådana. Med ett mer genrebeskrivande än reklamkritiskt
kunskapsintresse skulle sådana iakttagelser, tillsammans med dem om
reklamformat, kunna utgöra grunden för en beskrivning av svensk tid-
skriftsreklam som multimodal genre.

Med liknande kunskapsintresse som det som varit vägledande för denna
undersökning skulle det, till sist, vara intressant att relatera de modelläsare
som identifierats till de empiriska läsarna på ett mer direkt sätt. En vridning
mot exempelvis mer etnografiska undersökningsmetoder skulle kunna ge
viktiga insikter om hur, när och varför senmoderna läsare använder sig av
de identiteter som reklamtexterna och tidskrifterna erbjuder.



Summary

In late modernity, identities are not fixed or given to people by birth, as was
more the case in a traditional society. Establishing identity has become
more complicated and the mass media have come to play an important role.
In the media more or less complete identities are offered to individuals who,
in late or reflexive modernity, have no choice but to choose among them.
Commercialisation is another key feature of late modernity. Everything, not
least the identities offered in the media, is treated as a commodity. In
modern advertising, the media society and the commercialisation meet in a
concrete way. Advertising, intended to sell products and services, is
mediated in all modern mass media and, at the same time, the mass media
to a large extent depend on the income from advertising. Associated with all
this is the offering of identities.

The purpose of this thesis is to investigate how identities in the shape of
model readers are offered in Swedish magazine advertising texts aimed at
different target groups: children, teenagers, and adults of both genders. The
model reader is the reader that is presupposed in the text itself. It is not
identical with the empirical reader, who is anyone reading the text. The
underlying assumption behind the purpose of the thesis is that the model
readers vary with respect to target groups, among other things

The study is carried out in the light of a consumer culture and gender
system. In the consumer culture that is salient in late modernity, social
practices, ideals, values and identities are to a large extent constructed in
relation to consumption. Consumption is thus relevant for the construction
of meaning, and here advertising plays an important role. Advertising offers
commercial meanings that can be used in the construction of identity. In
this thesis these meanings are treated as the offer of more or less complete
identities, or as model reader identities.

The gender system is based on the division between men and women,
with men as the norm. In the study, it is assumed that the identities offered
through the model readers are gendered in the sense that the model readers
in the ads with male target groups will differ in certain ways from those
offered to female target groups. More exactly it is assumed that “being a
man” is filled with different meanings than “being a woman” in the
advertisements analysed. In the same way, as the age of the target group is
also a variable in the study, it is assumed that different meanings are
attached to “being a child”, “being a teenager” or “being an adult” in the
ads.

The text theory that is used to connect the more general theoretical
assumptions to the advertising texts is social semiotics and to some extent
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critical discourse analysis. In social semiotics, language is treated as one of
many socially motivated semiotic systems sharing the potential to realise
three types of meaning called metafunctions. One is the ideational
metafunction: human experiences and different aspects of the world can be
represented by the semiotic system. Another one is the interpersonal
metafunction: language or any other semiotic system can be used for social
interaction. The last metafunction is the textual: segments of meaning are
made cohesive and relevant according to the given context.

The relation between the semiotic systems and text is assumed to be
dialectic. Texts are generated by the semiotic system, but texts also affect
the semiotic systems. This constructivist view of text is also relevant for
critical discourse analysis. Texts are socially motivated with respect to
contexts. In social semiotics, the contexts are discussed in terms of contexts
of culture and the more concrete contexts of situation. In this study there is
greater focus on the relationship between contexts of culture (i.e. the
consumer culture and gender system) and the advertising texts than between
the contexts of situation and the ads.

The advertisements are multimodal texts, in which advertising copy
combines with other modalities, such as images and colours, to create
meaning. They are also, like any other text, dialogic, both in the sense that
they intertextually presuppose other texts, genres and discourses, and in the
sense that they presuppose a reader. This presupposed reader is referred to
as the model reader. The model reader is woven into the dialogic structure
of the text and thus realised in the text itself, and is motivated with respect
to the contexts (in this study primarily the consumer culture’s need to offer
consumer identities and the gender system).

The selection of the advertisements analysed is discussed in chapter 2. A
total of 1170 advertisements from the Swedish magazines that are most
frequently read by 7–29-year-olds (both by boys/men and girls/women)
were collected. It should be noted that the readers of a magazine are also
treated as the target group for the magazine as well as for the ads published
in it.

The 1170 ads were categorised according to the products or services
advertised. The results show that in the 7–12 age group, ads for media
products (e.g. computer games, compact discs, films) were most common in
the magazines read by boys as well as in those read by girls (and by both
boys and girls). In the teenage group (13–19) ads for hygiene products
(including for example cosmetics) and ads for clothes are most common in
the magazines read by girls/young women. Ads for media products, along
with ads for electronic equipment (e.g. computers, telephones) dominate in
the magazines for boys/young men. In the magazines read by 20–29-year-
olds, ads for home making and interior decoration dominate for both men
and women. The second most common category for women is ads for
hygiene products, and for men ads for vehicles.
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Based on this categorisation, 14 ads were selected for analysis. For the
youngest age group, three media product advertisements were selected. The
first is found in a magazine that targets both boys and girls and is for a
computer game from Lego. One media ad where boys form the target group
(Toy Story 2, a Disney film) and one where girls form the target group (The
Little Mermaid II, another Disney film) were also selected for analysis.
Concerning the male teenage group, an ad for a computer game (Delta
Force) and an ad from the computer hardware producer Hp were selected.
For the female teenagers three hygiene product ads from a campaign for
Libresse and an ad for Sloggi underwear were selected. Two home making
ads for white goods (one for a dish washer with both men and women as
target groups and one for a washing machine, targeted at women) were
selected for the oldest target group, together with an ad for beds (Jensen)
and for a car (Opel Astra Coupé) with male target groups. Finally, for the
same age group, a hygiene ad from ACO targeted at women was chosen for
analysis.

The model for analysis is presented in chapter 3. This model, developed
in order to identify model readers at different levels in the texts, is
qualitative and emanates from the text-theoretical assumptions in the study.
Thus the model for analysis aims at identifying the model readers from the
point of view of social semiotics. It focuses on the realisation of the three
metafunctions and intertextual and extratextual presuppositions in the
advertising texts. Just as the model reader is the presupposed reader of the
text, the presupposed, or the as ifs of the text, is the guideline for all the
elements of the analysis. The as ifs in the end make up the model reader.

In more detail, the model consists of an analysis of composition, an
analysis of ideational and interpersonal meaning, and a recontextualisation
(including an intertextual and extratextual analysis). Even though a number
of earlier analyses of printed advertisements have dealt with both copy and
other modalities such as images, the focus has tended to be on one modality
rather than others. In every part of the model for analysis developed in this
thesis, the aim is to give equal attention to the creation of meaning in
written elements and to the creation of meaning in other visual elements.

In the analysis of composition a deconstruction of the text into text
elements (e.g. written text blocks, pictures), based on framing devices such
as lines and borders, is carried out. An analysis of visual salience (the more
visually salient an element is, the more importance it is given by the textual
composition), plausible reading path (based on the analysis of salience), and
information value is also offered. The information values ‘ideal’ or ‘real’,
‘given’ or ‘new’ can for example be assigned to textual elements by the
layout. Through the analysis of composition, it is possible to discuss which
text elements are presented as if they are important for the reader, and
which are presented as if they are given, new, idealised or real.

In the ideational analysis attention is given to the ideational meanings or
structures of the text. These are important at another level in the text, where
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different roles are constructed for the model reader. The basic categories are
actions (that are dynamic involving an actor), processes (dynamic without
an actor) and states (static without an actor). Actions, processes, and states
can be represented in verbal representations as well as in other visual
representations in the text. In the verbal representations, they are primarily
tied to the verbs, in the visual representations, they are tied to vectors such
as lines and arrows (actions and processes) or to other visual structures
without vectors (states). If the text is action dominated, the roles constructed
for the model reader can be those of an actor. If the text is dominated by
processes and/or states, fewer active roles are constructed. Also, if a text is
dominated by states, it is less dynamic than if dominated by actions or
processes.

The relationship between the sender, the persons represented in the text,
and the model reader, is studied in the interpersonal analysis. Through the
analysis of modal elements such as verbally or visually realised questions or
statements, represented distance, modality, and attitudes, it is possible to
discuss the relations set up in the text as equal or unequal, or as dominated
by someone. The represented physical, and thus social, distance between the
model reader and other participants can also be remote or close, and further
the represented attitudes toward the advertised product or toward persons in
the ads can be presented as shared between the persons tied to the text, and
so on.

The recontextualisation is partly based on the analysis of composition,
and on the analysis of ideational and interpersonal meaning, in the sense
that the other texts, genres, and discourses that are discussed here also are
partially realised at the compositional, ideational, and interpersonal levels in
the texts. In the intertextual part of the recontextualisation, the discourses
(ways of looking at and thinking about the world), genres (norms for
interaction through text), and other texts that are present in the ads are
discussed. The extratextual part of the recontextualisation is concerned with
presuppositions that are not as clearly tied to other texts (e.g. that girls and
boys wear different clothes).

The 14 advertisements are analysed in chapter 4 (those with readers aged
7–12), chapter 5 (13–19), and in chapter 6 (20–29). Every analysis ends
with a brief description of the presupposed model reader in the ad. In
chapter 7, the model readers in the different advertisements with different
target groups are compared and discussed. These comparisons yield four
main results. Three results are discussed in relation to the gender of the
target group, one in relation to the age of the target group.

The first main result is that the discourses that tend to dominate in the
advertisements with male target groups differ from those for female target
groups. In the former, the discourses draw upon success through power of
action and leadership, while in the latter the discourses draw upon certain
perceptions of female looks, as well as on the female body. The action and,
in some cases, leadership-oriented discourses dominate most in the Toy
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Story 2 ad, the Lego ad, the Delta Force ad, the ad from Hp, and in the ad
from Opel Astra Coupé, i.e. in ads with male target groups (in the Lego case
together with girls). The discourses that evolve around the female, and
sometimes the male, body and female looks are most dominant in the some
of the ads for female teenagers (e.g. the ads from Libresse and the ad for
Sloggi underwear) and in the ACO advertisement, primarily targeted at
adult women.

Another result more concerns the presupposed success of the model
readers. For the model reader in a number of ads with female target groups,
the advertised product tends to be presented as a solution, or the key to
success, for a model reader that lacks success or needs assistance in some
way. In the Libresse ads, for example, a number of problematic situations
are represented (an unexpected menstruation, a girl that compares her
breasts with those of a bikini model, and a girl that is so interested in the
bodies of the opposite sex that she climbs a wall to look into the boys’
dressing room). The solution offered to the model reader, who is assumed to
recognise and be familiar with the problematic situations, is to visit
Libresse’s web site. In the Sloggi ad, the model reader is explicitly exhorted
to stop being a “WANNABE” and become “somebody” through the use of
Sloggi’s underwear.

The tendency in the advertisements with male target groups is for the
model readers to be constructed as persons that already are competent and
successful, and the product is only needed to increase or maintain this
competence and success. This is especially the case in the ad from Lego,
Delta Force, Hp, and Opel, i.e. in ads with children as well as teenagers and
adults as target groups.

The third main result is related to the concept of homosociality, i.e. the
ties that are constructed between persons of the same gender, male or
female. Such symbolic ties between sender, represented persons in the
advertising texts, and the model reader, are in some way created in all the
ads, but they tend to be of a different kind in the ads targeted at men and
boys than in those targeted at women and girls. The homosocial ties in the
ads with male target groups tend to be based on a strong and equal
interaction between the represented male participants in the ad (there are
very few female participants in these ads) and the model reader or between
the sender and the model reader. The persons connected to the text,
including the model reader, usually have something in common: power of
action (Lego, Toy Story 2, Delta Force), the ability to take the lead (Lego,
Delta Force), inventiveness (Hp), aggressiveness (Delta Force) or creativity
(Opel, Hp).

In the ads with female target groups, the homosocial relationships tend to
be weaker, less equal, and to relate to the heterosocial in the sense that the
ties are constructed in relation to men and masculinity, i.e. to the other
gender. The homosocial ties are weaker because the individuals represented
in the ads tend not to engage in interaction with the model reader (e.g. they
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rarely look at the model reader), who is offered a view of the females
represented the ads. The ties are also less equal because the females in the
ads are often represented as ideals that the model reader cannot match, at
least not without acquiring the advertised product. The men, woven into the
construction of homosociality in these ads, contribute to make the female
homosociality more heterosocial. This is performed explicitly through the
representation of men in many of the ads with female target groups, and
more implicitly through the presence of a male gaze in some of the ads,
through which women are represented according to a male norm. In
addition, it can be mentioned that a male type of homosociality tends to
dominate in the ads with both female and male target groups, although one
might perhaps have expected more heterosocial ties to be dominant.

The last main result of the analysis concerns the advertising format and
the age of the target group. The advertising format should be understood as
the way the structure of the multimodal text creates a meaningful
relationship between, for example, people and products in the ads. Being an
ideal type, an advertising format rarely occurs totally separated from other
advertising formats. Among the ads that were analysed, those with older
target groups showed a tendency to relate to more traditional advertising
formats than those with younger target groups. In the ads analysed, the
dominant of the more traditional formats is the personalised format, where
focus is on the personal relationship between people and the advertised
product, and usually also on the product itself and its relation to certain
contexts or abstract values, such as freedom. In the ads that primarily relate
to the personalised format, the composition is dominated by a woman’s
relation to a bed (the Jensen ad), a boy’s relation to the creativity of Hp, a
woman’s relation to the skin care products from ACO, two persons’ relation
to a dish washer and a washing machine (white goods), or two women’s
relation to Sloggi underwear. Most of these ads have 20–29-year-olds as
target groups, but two of them also teenagers.

The dominant format in many of the ads aimed at younger target groups
can better be referred to as a collage advertising format, where inter-
textuality plays a central role. Many of these ads relate to the personalised
format as well as to what can be called a life style format, where people and
product are connected through the social activities represented in the ad.
However, the dominant feature of the collage ads is the bringing together of
different discourses, genres, and text worlds through the composition of the
ad. One ad that primarily relates to such a format is the Lego ad, where
management or leadership discourses, that draw upon being “a boss”, are
mixed with different genre conventions, screen shots from the computer
game and a picture of the amusement park called Legoland. Other ads that
relate to the collage format are the Delta Force ad, Toy Story 2, The Little
Mermaid II, and the Libresse ads, all having primarily younger target
groups, but also the Opel ad where adults form the primary target group.
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In chapter 8, the results of the text analysis are discussed in the light of
the theories about a consumer culture and a gender system. The model
readers of the different ads, being mediated offers of consumer identities,
relate to different ideal types of consumption. Many of the model readers of
the ads for male target groups tend to relate to a reflexive reproductive type
of consumption; these model readers consume the advertised products in
order to reproduce their identities as creative, capable of leading others,
inventive, and so on. On the other hand the model readers in many of the
ads targeted at women and girls relate to a reflexive pretentious type of
consumption, in which the products advertised are consumed not to express
who consumers are, but who they want to be. In that way a gender system is
reproduced in the ads. Men do not need to change their identities in the
same way as women. The feminine is something that needs to be worked on
and amended, and in a consumer culture this is achieved to a large extent
through (pretentious) consumption.

There is also a difference in consumption types related to the age of the
target groups. The model readers of the ads targeted at adults tend to relate
to traditional (as opposed to reflexive) consumption types such as
hedonistic or instrumental consumption. In the former type of consumption
the consumer is concerned with the amount of pleasure that the product can
offer, in the latter, the consumer is interested in the material functions that
the product can provide. The empirical readers of these advertisements (e.g.
Jensen and white goods) are thus, through the model readers, offered rather
traditional consumer identities.

The model readers in the ads targeted at children and teenagers tend to
relate more to the reflexive types of consumption, where meaning making is
a central feature. In this way there is an overlap between advertising format
and consumption type: more traditional advertising formats tend to
presuppose model readers that relate to more traditional consumption styles,
whereas more collage-oriented advertising formats presuppose model
readers related to more reflexive consumption styles.

One of the final discussions in chapter 8 concerns the issue of collage
formats as offering identities in relation to model readers. Ads that
primarily relate to the collage format (i.e. mostly ads targeted at younger
readers), also tend to realise more fragmented and de-differentiated model
readers. The empirical readers are offered choice of the fragments of
identities that go well with their lifestyles. This raises the question of how
apt the concept of the model reader – one that is unified rather than
fragmented, differentiated rather than de-differentiated – is for describing
the late modern identities offered in the mass media. One suggestion
presented in this thesis is that concepts like the model reader have closer
links with the more differentiated and homogenous modernity than with
reflexive late modernity, perhaps on the verge of postmodernity.
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Bilaga 1: Typ av produkt eller tjänst i
annonserna i basmaterialet

Antal annonser fördelade på produkt- eller tjänstekategorierTidskrift
El Fi Fo Hu Hy Kl Le Li Me Re Öv Totalt

Amelia 3 2 3 7 19 3 0 14 2 3 2 58
Bert 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Bilsport 1 0 30 0 0 2 0 0 1 0 1 35
Café 23 2 5 1 13 33 0 9 5 1 5 97
Chili 3 0 0 0 9 2 0 5 5 0 3 27
Elle 18 1 2 15 45 50 1 12 0 1 3 148
Frida 0 0 0 1 4 0 0 0 6 0 0 11
Gustaf 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ica-Kuriren 0 0 2 16 21 8 0 7 3 41 16 114
Illustrerad
Vetenskap 6 2 2 1 1 0 0 3 2 0 1 18
Kalle Anka &
C:o 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 8
Min häst 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4
Musse Pigg
& C:o 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Okej 2 0 0 0 0 1 0 0 8 0 1 12
Pc För Alla 20 1 0 0 0 0 0 0 21 0 3 45
Pc Gamer 6 0 0 0 1 0 0 0 21 0 1 29
Pc Hemma 23 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1 51
Pro Hockey 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 9
Slitz 11 0 3 0 11 19 0 5 15 2 5 71
Solo 6 0 0 1 16 7 0 1 2 0 1 34
Spider-Man 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Story Frida 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Studentliv 1 5 0 0 3 1 0 3 19 5 24 61
Super Play 2 0 0 0 1 0 0 0 15 0 1 19
Teknikens
Värld 2 1 20 0 2 0 0 0 2 0 0 27
Tom & Jerry 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Vecko-Revyn 1 1 0 0 17 4 0 6 9 0 2 40
Wendy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7
Vi Föräldrar 1 4 4 13 13 5 6 4 0 0 11 61
Vi i Villa 0 2 0 85 0 0 0 0 4 0 8 99
Vår Bostad 3 3 2 12 8 0 0 2 24 0 19 73
Totalt 133 24 73 152 184 138 9 77 204 55 121 1170
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Bilaga 2: Tidskrifter ur vilka analyserade
annonser hämtats

Tidskrift, nummer alt. månad, år Annonser
Amelia, 23, 2000 ACO hudkräm

Café, 11, 2000 Jensen sängar
Opel Astra Coupé (bil)
Sloggi for men underkläder

Chili, november, 2000 Libresse hygienprodukter

Elle, 11, 2000 Sloggi underkläder

Illustrerad Vetenskap, 14, 2000 Hp:s elektronikprodukter

Kalle Anka & C:o, 45, 2000 Legoland dataspel

Min häst, 25, 2000 Den lilla sjöjungfrun II-film

Pc Gamer, november, 2000 Delta Force dataspel

Pc Hemma, 11, 2000 Hp:s elektronikprodukter

Slitz, november, 2000 Opel Astra Coupé (bil)

Solo, 11, 2000 Libresse hygienprodukter

Spider-Man, 12, 2000 Toy Story 2-film

Vecko-Revyn, 26, 2000 Libresse hygienprodukter
Sloggi underkläder

Vi Föräldrar, 12, 2000 Vitvarubranschens hushållsmaskiner
(”Hon har en ny.”)

Vi i Villa, 7, 2000 Vitvarubranschens hushållsmaskiner
(”Han har en ny.”)
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Bilaga 3: Analyserade annonser 

 

Figur 7. Legoland dataspel 
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Figur 8. Toy Story II-film 
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Figur 9. Den lilla sjöjungfrun II-film 
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Figur 10. Delta Force dataspel 
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Figur 11. Hp:s elektronikprodukter 
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Figur 12. Libresse hygienprodukter V-R 
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Figur 13. Libresse hygienprodukter C 
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Figur 14. Libresse hygienprodukter S 
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Figur 15. Sloggi underkläder 
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Figur 16. Vitvarubranschens hushållsmaskiner V-V 
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Figur 17. Vitvarubranschens hushållsmaskiner V-F 
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Figur 18. Jensen sängar 
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Figur 19. Opel Astra Coupé (bil) 
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Figur 20. ACO hudkräm 
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Figur 21. Sloggi for men underkläder 



STOCKHOLM STUDIES
IN SCANDINAVIAN PHILOLOGY

NEW SERIES

Published by Stockholm University
Editor: Staffan Hellberg

1.  Edvin Lagman, Studier över Nuckömålets nominala ordbildning. (Die nominale Wort-
bildung der Mundart von Nuckö.) 1958. 231 pp. German Summary.
2.  Carl Ivar Ståhle, Syntaktiska och stilistiska studier i fornsvenskt lagspråk. (Syntactical
and Stylistic Studies in the Old Scandinavian Law Language.) 1958. VI, 209 pp. English
Summary.
3.  Ingemar Olsson, Gotländska terrängord. (Gotländische Geländewörter.) 1959. 196 pp.
German Summary.
4.  Bengt Loman, Fornsvenska verbalsubstantiv på -an, -ning och -else. (Old Swedish Verbal
Nouns in -an, -ning and -else.) 1961. 315 pp. English Summary.
5.  Ragnhild Söderbergh, Suffixet -mässig i svenskan. En historisk-semantisk ordbildnings-
studie. (The suffix -mässig in Swedish. An Historical-Semantic Study in Word-Formation.)
1964. 388 pp. English Summary. With a separate tabular appendix.
6.  Björn Hagström, Ändelsevokalerna i färöiskan. (The Suffix Vowels of Faroese.) En
fonetisk-fonologisk studie. 1967. 276 pp. English Summary.
7.  Gudrun Utterström, Fem skrivare. Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson. (Fünf
Schreiber. Metta Ivarsdotters Briefe an Svante Nilsson.) Studier i senmedeltida svenskt
brevspråk. 1968. 283 pp. German Summary.
8.  Bengt Henning, Didrikskrönikan. Handskriftsrelationer, översättningsteknik och stildrag.
(Didrikskrönikan. Handschriftenverhältnisse, Übersetzungstechnik und Stilzüge.) 1970.
308 pp. German Summary.
9.  Herbert Lagman, Svensk-estnisk språkkontakt. Studier över estniskans inflytande på de
estlandssvenska dialekterna. (Schwedisch-estnischer Sprachkontakt. Der estnische Einfluss
auf den estlandsschwedischen Mundarten.) 1971. 274 pp. German Summary.
10.  Börje Westlund, Skrivarproblemet i Isländska Homelieboken. (The problem of the
Scribes in the Icelandic Book of Homilies.) 1974. 144 pp. English Summary.
11.  Carin Tisell, Syntaktiska studier i Bonaventuras Betraktelser över Kristi liv. Ett bidrag
till kännedomen om språket i yngre fornsvensk religiös litteratur. (Syntaktische Studien in
Bonaventuras Betrachtungen über das Leben Christi. Ein Beitrag zur Kenntnis der Sprache in
der jüngeren altschwedischen religiösen Literatur.) 1975. 200 pp. German Summary.
12.  Lars Melin, Stil och struktur i C J L Almqvists Amorina. (Style et structure dans
Amorina de C J L Almqvist.) 1975. 210 pp. French Summary.
13.  Evert Salberger, Runsvenska namnstudier. (Studies of Names in Runic Swedish.) 1978.
223 pp. English Summary.
14.  Ulla Clausén, Nyord i färöiskan. Ett bidrag till belysning av språksituationen på
Färöarna. (New Words in Faroese. A Contribution to the Elucidation of the Language
Situation in the Faroe Islands.) 1978. 178 pp. English Summary.
15.  Jan Paul Strid, Nären, Njärven och Njurhulten. Studier över en grupp svenska sjönamn
och därmed samhöriga ord i nordiska språk. (Nären, Njärven och Njurhulten. An
Investigation of a Group of Swedish Lake Names and Related Words in the Scandinavian
Languages.) 1981. 204 pp. English Summary.



16.  Barbro Söderberg, Från rytters och cowboys till tjuvstrykers. S-pluralen i svenskan.
(The s Plural in Swedish. A Study in Linguistic Borrowing.) 1983. 232 pp. English
Summary.
17.  Hans Strand, Nusvenskt tidningsspråk. Kvantitativa studier av reportage i morgon-,
kvälls- och veckopress. (Modern Swedish Newspaper Language. Quantitative Studies in the
Reportage of Morning, Evening and Weekly Papers.) 1984. VI, 192 pp. English Summary.
18.  Inger Larsson, Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr. En datorstödd ordgeografisk studie
över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning. (Tätmjölk, tätgräs, surmjölk and
skyr. A Computational Geolinguistic Study of Nordic Words Relating to Curdled Milk.)
1988. 236 pp. English Summary.
19.  Ulla Ekvall, Gotländska växtnamn. Tradition och förnyelse i ett lokalt växtnamnsskick.
(Gotlandic Plant Names. Tradition and Innovation in Local Plant Nomenclature.) 1990.
206 pp. English Summary.
20.  Per Ledin, Arbetarnes är denna tidning. Textförändringar i den tidiga socialdemokratiska
pressen. (This Newspaper Belongs to the Workers. Textual Changes in the Early Social
Democratic Press.) 1995. 213 pp. English Summary.
21.  Alexander Zheltukhin, Ortographic Codes and Code-Switching. A Study in 16th century
Swedish Orthography. 1996. 297 pp. German Summary.
22.  Ulla-Britt Kotsinas, Kontakt, variation och förändring – studier i Stockholmsspråk. Ett
urval uppsatser. (Contact, Variation and Change – Studies in the Language of Stockholm.)
2000. 195 pp. Papers in Swedish and English.
23.  Jan Svanlund, Metaforen som konvention. Graden av bildlighet i svenskans vikt- och
tyngdmetaforer. (Metaphor as Convention. The Degree of Figurativeness in Swedish
Metaphors Using Concepts of Weight.) 2001. 392 pp. English Summary.
24.  Antti Ylikiiskilä, Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska. (Bilingual School
Children’s Use of the Verb in Swedish.) 2001. 151 pp. English Summary.
25.  Anna-Malin Karlsson, Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga
hemsidan. (Literacy Traditions in Change. A Semiotic Study of the Personal Homepage.)
2002. 192 pp. English Summary.
26.  Yvonne Lindqvist, Översättning som social praktik. Toni Morrison och Harlequinserien
Passion på svenska. (Translation as a Social Practice. Toni Morrison and the Harlequin
Publishing Line Desire in Swedish.) 2002. 250 pp. English Summary.
27.  Kristina Jämtelid, Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld. Flerspråkig
textproduktion vid ett svenskt storföretag. (Texts and Writing in an Internationalised
Business World. Multilingual Text Production in a Global Swedish Group.) 2002. 216 pp.
English Summary.
28.  Kristina Danielsson, Beginners Read Aloud. High versus Low Linguistic Levels in
Swedish Beginners’ Oral Reading. 2003. 176 pp.
29.  Karin Milles, Kvinnor och män i möte. En samtalsanalytisk studie av interna
arbetsmöten. (Men and Women in Meetings. A Conversation Analytic Study of Workplace
Meetings.) 2003. 166 pp. English Summary.
30.  Kerstin Tropp, Framtidsreferens i svenskt inlärarspråk. (Reference to the Future in
Swedish Learner Language.) 2003. 178 pp. English Summary.
31.  Anders Björkvall, Svensk reklam och dess modelläsare. (Model Readers in Swedish
Advertising.) 2003. 210 pp. English Summary.



ISBN 91-22-02029-2
ISSN 0562-1097




