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Abstract
Uppsatsen är en retorisk studie som behandlar marknadsföringen av utvalda konventionella
läkemedel och naturpreparat. Studiens huvudsakliga tillvägagångssätt är att genom visuell
retorik finna och analysera de delar i reklambildernas utformning som är av retoriskt intresse.
Intressant är att se hur de olika produkterna marknadsförs för att skapa förtroende genom dess
argumentation inom retoriska övertygandemedel. Resonemang förs även för att se hur
reklamerna förhåller sig till publikens normer, rådande regler och trosföreställningar där även
de platser för reklamens publicering vägs in. Med analysernas resultat som utgångspunkt
följer en diskussion kring de övertygandemedel som finns i de olika reklambilderna.
Nyckelord: visuell retorik, retorik, pisteis, reklam, marknadsföring, kandidatuppsats,
läkemedel, naturpreparat.
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1. Inledning
Reklam är en del av vår vardag som vi matas med i alla möjliga former, på alla möjliga
platser och under alla möjliga tider på dygnet. Reklam för läkemedel och naturpreparat är
inget undantag. Företag hoppas på att genom reklam öka försäljningen för sina produkter för
att kunna upprätthålla en lönsam verksamhet. Men hur argumenterar reklam för att övertyga
konsumenten till att konsumera just deras vara och hur skapar de förtroende för sina
produkter? Naturpreparat och konventionella läkemedel har skilda regler att förhålla sig till
då de omfattas av och hör till olika kategorier gällande läkemedelslagens bestämmelser. Att
se hur produkterna marknadsförs ur ett retoriskt perspektiv när de behöver förhålla sig till
strikta regler är ett intressant forskningsämne, i och med begränsningarna i vad reklamerna
får påstå.
Naomi Klein, kanadensisk journalist och även känd som social aktivist, som flitigt analyserar
och kritiserar företags globalisering och kapitalism menar att företag inte längre producerar
saker, utan att de främst fokuserar på marknadsföring för att skapa en viss image och för att
bygga sitt varumärke.1 Vi finner det därför intressant att analysera marknadsföringen då det
troligtvis har stor påverkan i konsumenternas val av produkter. Det vi kommer göra i denna
studie är att analysera hur produkterna marknadsförs för att bygga förtroende, och avser inte
att utreda om konventionella läkemedel eller naturpreparat fungerar, hur de verkar eller dess
biverkningar.
De typer av reklam vi analyserar i studien är bilder som vi funnit i offentlig miljö, som
reklamaffischer och i tidningar. Studien ger en djupgående inblick av produkters
marknadsföring gällande utvalda receptfria konventionella läkemedel och naturpreparat. Då
reklam används för att övertyga potentiella konsumenter kommer vi i studien analysera vilka
retoriska övertygandemedel som används. Till studien har vi valt produkter vars medicinska
funktion till största möjligt mån motsvarar varandra med anledning av att de i teorin ska
kunna marknadsföras på liknande sätt.

1

Naomi Klein (2002). No logo: no space, no choice, no jobs, no logo: märkena, marknaden,
motståndet. [Ny utg.] Stockholm: Ordfront, s. 15ff.
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2. Bakgrund
Läkemedel i dess olika former har brukats av människan i tusentals år. Från det att växter
användes för att behandla åkommor tills det att människan genom modern forskning tagit
fram läkemedel genom kemiska sammansättningar. Det finns idag tusentals läkemedel bara i
Sverige, dessa delas upp i olika kategorier: konventionella läkemedel, växtbaserade
läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel samt naturläkemedel. Kosttillskott hör i sak
inte till läkemedel på grund av att sammansättningen ser annorlunda ut, men funktionen
påstås ibland vara densamma. Produkterna vars reklambilder utgör analyserna tillhör
kategorierna konventionella läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel samt
kosttillskott.
Läkemedelsverket granskar och analyserar alla läkemedel innan de får börja säljas i Sverige
genom att i olika tester bedöma om nyttan överstiger onyttan. De bedöms även på sättet att de
ska ge utlovad effekt, det vill säga att de ska hjälpa mot det som de hävdar att de ska hjälpa
mot. Med andra ord går det i Sverige inte att sälja ett läkemedel som hävdar att det ska hjälpa
mot värk och feber, men som inte har någon effekt. De flesta läkemedel säljs på apotek,
däremot trädde en ny lag i kraft år 2009 vilket innebär att vissa receptfria läkemedel numera
får säljas även utanför apotek, vill säga i dagligvaruhandeln.2
Konventionella läkemedel måste genomgå kliniska prövningar på människor innan den
godkänns av läkemedelsverket för försäljning. Konventionella läkemedel finns och säljs som
receptfria och receptbelagda.3
Traditionella växtbaserade läkemedel behöver inte ha bevisad effekt, så länge de har sålts
under minst 30 års tid och minst 15 år inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES). Det här innebär alltså att de har använts under lång tid och därför tror man att de har
viss effekt, utan att noggrant analysera dessa.4 På grund av detta utsätts de inte för samma
granskning av Läkemedelsverket, utan bedöms snarare efter långvarig användning som ska
utgöra bevis för att de ej ska vara skadliga.
2

Läkemedelsverket, ”Lagar och regler”, <https://lakemedelsverket.se/overgripande/Lagar-regler/Svensk-lagstiftning/>, hämtad 2017-05-04.
3
	
  Läkemedelsverket, ”Konventionella läkemedel”,
<https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/>, hämtad 2017-05-04.	
  
4
Läkemedelsverket, ”Naturpreparat”, <https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Vaxtbaseradelakemedel-traditionella-vaxtbaserade-lakemedel-och-naturlakemedel/>, hämtad 2017-05-04.
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Kosttillskott är preparat som ska tillföra extra näring utöver den mat som man äter.
Livsmedelsverket är den institution som kontrollerar dessa preparat och deras föreskrifter
säger att kosttillskott sällan testas vetenskapligt, men att de som säljs i Sverige inte bör vara
skadliga för en vuxen människa som är frisk. Däremot poängterar de att man bör passa sig för
kosttillskott som påstår sig ge mirakulösa effekter, då de sällan fungerar och sällan är tydliga
med bieffekter.5
Det finns även lagstiftning i Sverige som innebär att man inte får göra reklam för läkemedel
hur som helst. Till exempel får man endast göra reklam för receptfria läkemedel med
anledning att inte skapa direkt efterfrågan hos kunderna för receptbelagda läkemedel, då de
ofta har allvarliga biverkningar. Det finns också restriktioner i marknadsföringen där
läkemedel och naturpreparat inte får hävda att de har effekter som de inte har.6 Detta gäller
vid punkten för godkännande av försäljning.7

3. Syfte och frågeställningar
Syftet med den här studien är att genom visuell retorikanalys studera hur konventionella
läkemedel samt naturpreparat marknadsförs med särskild fokus på dess etablering av ethos. I
analysen ser vi till hur reklamerna är uppbyggda visuellt för att kunna reda ut vilka argument
som används i syfte att övertyga. Det här leder till följande frågeställning:

•

Vilka retoriska argument använder sig respektive företag av i sin marknadsföring,
visuellt och skriftligt?

•

Hur marknadsförs produkterna med särskilt avseende att stärka sitt ethos?

5

Livsmedelsverket, ”Kosttillskott”, <https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-ochinnehall/kosttillskott/risker-med-kosttillskott>, hämtad 2017-04-11.
6
Läkemedelsverket, ”Författningssamling”, <https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_20096.pdf>, hämtad 2017-05-04.
7
Läkemedelsverket, ”Marknadsföring”,
<https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Marknadsforing-/>, hämtad 2017-05-02.
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4. Tidigare forskning/ Forskningsöversikt
Det finns tidigare forskning som använder visuell retorik ur liknande perspektiv som den här
studien. Till exempel har Susanne Holst skrivit kandidatuppsatsen Kärlek eller bara en fling?
– En retorisk komparativ analys av Match och Victoria Milans TV-reklamfilmer vid
Södertörns Högskola (2011). Uppsatsen innehåller visuella analyser av dejtingsajternas
reklamer, vilka behandlar hur reklamkaraktärerna framställs. Holst använder sig av flera
teorier och metoder som även vi använder i den här studien. Förutom visuell retorik använder
sig studien av den retoriska situationen, hermeneutik och pisteis.
Ytterligare en studie vi funnit som vidrör vårt ämne behandlar marknadsföringen av
receptfria värktabletter. Olga Baukova har vid Södertörns högskola skrivit kandidatuppsatsen
Är man farlig bör man vara ärlig - En kvalitativ retorisk analys av fem reklamfilmer för
receptfria värktabletter där hon gjort en retorisk kvalitativ analys av fem reklamfilmer för
receptfria värktabletter som har visats i svensk tv. Syftet var att se om reklamfilmernas
innehåll kan leda till missförstånd om läkemedlens egenskaper och verkan. Författaren har
analyserat vilka argument som används samt hur de är uppbyggda för att lyckas övertyga
publiken till att konsumera varan. Resultatet visar att reklamerna framställer produkterna som
snälla och starka för att konsumenten ska uppfatta de som ofarliga. Den här studien lyfts som
relevant då den behandlar liknande material.

5. Teori
5.1. Den retoriska situationen
För att kunna reda ut hur produkterna förhåller sig till sina målgrupper och vilka som faktiskt
är målgrupperna kommer vi använda den retoriska situationen som en teori i studien.
Den retoriska situationen myntades av Lloyd F. Bitzer under 1960-talet och innehåller tre
delar: det påträngande problemet, den retoriska publiken och de tvingande
omständigheterna. Bitzer menar att det alltid finns en situation som uppmanar talaren till att
faktiskt tala.8 Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms skriver att det Bitzer menade
var att […]“varje retorisk handling är svar på ett påträngande problem i en situation där
8

Lloyd F. Bitzer (1968), ”The Rhetorical Situation” Philosophy and Rhetoric, vol.1, s. 6 ff
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talaren är styrd av situationen och dess krav.”9 Det måste alltså finnas en händelse eller en
uppkommen möjlighet för att talaren ska ha något att tala om, en anledning att ta till orda,
vilket Bitzer kallar för det påträngande problemet. Bitzer menar att det alltid finns tvingande
omständigheter som talaren bör förhålla sig till, omständigheter som innebär att talaren bör
säga vissa saker, eller kanske till och med undvika att säga vissa saker, vilket till exempel kan
röra sig om normer och lagar. De som talaren primärt ska hålla talet för kallas för den
retoriska publiken, den publiken ska också kunna påverka problemet. Vill ett företag till
exempel göra reklam för alkoholhaltiga drycker så bör de inte rikta sig till personer som inte
har uppnått myndighetsålder. För att något ska vara retoriskt så måste det alltså enligt Bitzers
teori uppfylla de här kraven. Tid, rum och plats är en viktig del av Bitzers retoriska situation
där man genom att se var, när och hur något till exempel publiceras delvis kan reda ut de
olika kraven.10 Det finns även tillfällen då det finns flera publiker att förhålla sig till. Dubbel
publik innebär att det finns olika grupper inom publiken vars trosföreställningar och roller
skiljer sig, där sändaren bör reda ut vilken publik som är prioriterad och hur hen ska förhålla
sig till dessa.11
Det har genom åren väckts viss kritik mot Bitzers retoriska situation. Den kanske mest kände
kritikern är Richard E. Vatz som har skrivit The Myth of the Rhetorical Situation. Vatz menar
att Bitzer har fel i frågan om att talaren endast förmedlar situationen. Han hävdar istället att
den retoriska situationen är något som talaren själv är medskapare till och inget som hen
förhåller sig till.12 Enligt Elmelund Kjeldsen kan en retoriker utgå från de bådas teorier där en
retorisk situation kan innebära en växelverkan mellan dem, vilket är det förhållningssätt vi
kommer använda oss av.13

9

Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016), Kritisk retorikanalys, Ödåkra: Retorikförlaget, s.
30.
10
Jens Elmelund Kjeldsen (2008), Retorik idag – Introduktion till modern retorikteori, Lund:
Studentlitteratur AB, s. 94ff.
11
Lennart Hellspong (2004), Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik, Lund: Studentlitteratur AB,
s. 82.
12
Vatz, Richard E. “The Myth of the Rhetorical Situation.” Contemporary Rhetorical Theory: A
Reader. Eds. Sally Caudill, Michelle Condit, and John Louis Lucaites. New York: Guilford Press,
1998, s. 226ff. Print.	
  
13
Elmelund Kjeldsen (2006), s. 97ff.
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5.2. Pisteis
Retorikens bevismedel, även kallat övertygandemedel, kommer användas i syfte att ta reda på
vad som anses trovärdigt, vad som väcker känslor och vad som talar för sakkunnighet i
respektive reklambild.14 Pisteis är de tre övertygandemedel man som talare eller sändare kan
använda sig av för att övertyga sin publik och innefattas av de retoriska begreppen ethos,
pathos och logos.15

5.2.1.

Ethos

Ethos beskrivs som talarens karaktär och används i syfte att skapa förtroende för att lyckas
påverka och övertyga om sitt budskap. Att tillskrivas förtroende som sändare är en viktig
aspekt för att kunna övertyga sin publik.16 Att framstå som trovärdig menar Mral, Gelang och
Bröms är […]“viktigare än att uttrycka sig skickligt”. ”Det spelar ingen roll hur sant och
viktigt ett budskap är om den som förmedlar det inte framstår som pålitlig.”17
Att analysera sändarens ethos innebär att man studerar hur avsändaren framställer sin
identitet, om något avslöjas om personligheten, dess bakgrund, om förhållandet till ämnet
samt vad den har för karaktärsdrag.18 Janne Lindqvist Grinde menar att ethos varierar från en
situation till en annan, vilket innebär att sändaren måste anpassa sig till rådande åsikter och
värderingar i situationen.19 För att lyckas anpassa sig och inge förtroende bör sändaren visa
på goda moraliska egenskaper - arete, kunskap och gott omdöme - fronesis samt visa sig
välvilligt inställd - eunoia, till publiken.20
Vad som anses moraliskt korrekt (arete) hör till rådande trosföreställningar. Den goda
karaktären och moralen kan uttryckas genom att sändaren visar sina yrkeskunskaper och
erfarenheter. Man kan även dra fördel av att använda sig av andras trovärdighet, genom att
exempelvis referera till andra auktoriteter kan man även stärka sin egen. Fronesis visas då
sändaren uttrycker gott omdöme och kunskap i ämnet. Mral, Gelang och Bröms menar att
fronesis och arete ligger nära varandra i betydelse, eftersom ett resultat av fronesis kan
innebära att sändaren framstår som klok och trovärdig. Eunoia innebär att sändaren visar
välvilja mot publiken vilket är något som kan göras på olika sätt. Det kan bland annat göras
14

Mats Rosengren (2008), Doxologi: en essä om kunskap, 2 utg., Åstorp: Retorikförlaget, s. 11.
Janne Lindqvist Grinde (2008), Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur AB, s. 57f.
16
Lindqvist Grinde (2008), s. 88f.
17
Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 35.
18
Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 36.
19
Lindqvist Grinde (2008), s. 90.
20
Lindqvist Grinde (2008), s. 91ff.
15
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genom att hänvisa till gemensamma ideal, intressen, erfarenheter och värderingar. Även ”vikänsla” kopplas till begreppet och syftar till att bygga förtroende och styrker sändarens ethos.
Ytterligare sätt att visa välvilja samt göra publiken välvilligt inställda till budskapet är att roa
den.21
Lindqvist Grinde menar att ethos i den klassiska retoriken endast handlar om karaktären som
talaren konstruerar under själva talet eller i framförandesituationen. Det här innebär att
karaktärsdrag publiken redan känner till eller som inte kan förändras under själva
framförandet är icke-retoriskt. Det här innefattar ålder, etnicitet, kön och hudfärg som
Lindqvist Grinde menar inte hör till de retoriska bevismedlen.22 Han menar […]”att ethos
handlar om sådant som talaren kan kontrollera”.23
5.2.1.1.

Samtida tolkningar av ethos

I den här studien väljer vi att ställa oss kritiska till den klassiska retorikens definition av
ethos, att den enbart handlar om sändarens härledda ethos, och vänder oss istället till den
samtida retoriken där man menar att även inledande ethos och avslutande ethos finns och är
av betydelse.24
Ethos tolkas i den samtida retoriken som föränderligt under tidens gång och från en situation
till en annan. Inledande ethos innebär det ethos som talaren eller sändaren tilldelas innan
denne börjar tala.25 Det här menar Jens Elmelund Kjeldsen är avgörande faktorer för hur
människor tolkar andra personer och deras budskap.26
Elmelund Kjeldsen belyser att talaren skapar och bearbetar sitt ethos i själva situationen
under talets gång, vilket utgör härlett ethos.27 Härlett ethos är det ethos som sändaren tilldelas
under själva talet, i detta fall det ethos reklambilden erhåller.28
Slutligt ethos är det ethos publiken tilldelat talaren/sändaren när hen har talat klart. Enligt
Elmelund Kjeldsen kan det även likställas med inledande ethos eftersom det slutliga i en
situation också kan vara det inledande ethos i nästa. Han menar att det kan ske en

21

Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 37f.
Lindqvist Grinde (2008), s. 88.
23
Ibid.
24
Elmelund Kjeldsen (2008), s. 133ff.
25
Ibid,
26
Elmelund Kjeldsen (2008), s. 134.
27
Ibid.
28
Elmelund Kjeldsen (2008), s. 136.
22
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växelverkan mellan de båda, men att det inte alltid sker.29 Alla situationer bidrar tillsammans
till att bygga ett stabilare och mer varaktigt förtroende där ”varje situation skapar ett nytt
slutligt ethos - förstärkt eller försvagat.”30
Marie Gelang har tagit fram ytterligare dimensioner av begreppet ethos, stabilt ethos och
föränderligt ethos. Med stabilt ethos menas det som ligger i den samhälleliga kontexten, till
exempel lagar, föreskrifter, yrkesbeskrivningar, traditioner, rättigheter och andra skeenden
som är en del av det gemensamma samhället.31 Gelang kopplar begreppet starkt till de
gemensamma trosföreställningarna i samhället, där individen genom att vara
samhällsmedborgare är medskapare till det stabila ethos som denne tilldelas, men att
sändaren inte är ensam i processen, utan att den är styrd av det gemensamma samhället.32
Föränderligt ethos förklarar Gelang som att det är starkt förknippat med hur sändaren framför
sitt tal/budskap. Talaren har olika ”själv-komponenter” som hen väljer att lyfta fram på olika
sätt, hen väljer alltså vilka som ska vara framträdande i skapandet av ethos vilket gör att ethos
blir föränderligt då talaren har möjlighet att själv anpassa sig.33 Gelang kopplar det här till
begreppet persona, vilket kan beskrivas som den ”mask” talaren tar på sig, alltså hur talaren
väljer att framställa sig själv. Vi alla människor har flera sidor av våra personligheter, men
talar man inför andra kan det vara bra att kunna sålla bland sina sidor för att tillskrivas
ethos.34

5.2.2.

Pathos

Pathos är den del av pisteis som behandlar känslorna och används som verktyg i syfte att
påverka. Dessa känslor behandlar både sändarens och publikens. Då sändaren själv visar
känslor eller anspelar på känslofulla minnen menar Mral, Gelang och Bröms att sådant
smittar av sig.35

29

Elmelund Kjeldsen (2008), s. 140f.
Elmelund Kjeldsen (2008), s. 141.
31
Marie Gelang (2008), Actiokapitalet - retorikens ickeverbala resurser, diss: Åstorp: Retorikförlaget,
s. 114f.
32
Gelang (2008), s. 114f.
33
Gelang (2008), s. 116.
34
Gelang (2008), s. 116f.
35
Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 39.
30

8

Lindqvist Grinde refererar till Quintilianus som ska ha menat att pathos är tillfälliga
sinnesrörelser för att kunna skilja det från ethos.36 Utgångspunkten för pathos måste därför
vara att sändaren ska ha förståelse för publikens känslor.37
Maria Karlberg och Brigitte Mral menar att för att kunna väcka önskade känslor hos publiken
bör talaren själv visa på samma känslor som denne försöker väcka hos publiken. De skriver
även att inom reklam försöker man ofta använda sig av fruktan och hopp för att väcka
känslor, det här som en tänkbar följd av ett problem i våra vardagsliv, till exempel risken att
bli förkyld.38
Cecilia Alexandersson och Elisabet Fardelin beskriver reklam genom William Meyers
synsätt, att reklam är något som skor sig på människors svagheter; fruktan, girighet, ilska och
fientlighet. Det spelar på alla svagheter, känslor och problem, från oförmågan att lyckas till
önskan att vara en bland många.39 Med det här i beaktning gör vi antagande om att
reklamskaparna är medvetna om känslors betydelse och även arbetar därefter för att beröra
publiken i någon mån med avsikt att nå sitt syfte.

5.2.3.

Logos

Logos är den bevisförande delen av pisteis där fakta som siffror och dylikt kan visas upp för
att stärka argument. Lindqvist Grinde beskriver logos som förnuftsargument, vilket är
argumentstypen som ofta har högst status i samhället.40 Under logos finns två olika
argumentationsformer, entymem och paradigm, vilka ger stöd åt logosargument i sökandet av
bevis eller sakskäl.41
Entymem kan beskrivas som allmänna argument med logisk slutledning. De generella
påståendena argumenterar starkt i vetenskaplig bemärkelse och går sällan att diskuteras emot.
Däremot är sådana argument svagare i känslomässig bemärkelse.42 Paradigm i sin tur är
specificerat, eller som Lindqvist Grinde skriver är det ett enskilt fall.43 Paradigm utgår från
exempel och är svagare än entymem gällande logisk bemärkelse. Däremot har paradigmatiska
36
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resonemang ofta starka känslomässiga effekter.44 Lindqvist Grinde menar att den mest
effektiva argumentationen uppnås då man kombinerar entymemiska argument med
paradigmatiska. Han nämner även att detta är något som görs flitigt i bland annat
reklamfilmer, där exempel på något generellt visas samtidigt som något slags bevis
framförs.45 Lennart Hellspong skriver att logos, för att vara trovärdigt, inte får strida mot
publikens empiri om det ska accepteras.46

5.3. Doxa
Begreppet doxa förklaras inom retoriken som kollektiv sanning och rådande
trosföreställningar om vad en grupp människor ser som sannfärdigt, pålitligt och riktigt.47
Mats Rosengren menar att doxa ger oss flera aspekter på vår mänskliga kunskaps formering,
med det menar han att doxa tar hänsyn till individuella avsikter som särskilda, tillfälliga
förutsättningar och kunskaper hos talare som publik. Utvecklat menar han att doxa även tar
hänsyn till individuella skillnader hos en publik, att alla trots viss gemensam doxa alltså även
har egna åsikter och tankar.48
Doxa kan betraktas som de självklara valen inom en grupp och är något som sällan ifrågasätts
för att få kommer på tanken att ifrågasätta det.49 Vi tolkar det som det undermedvetna som
finns hos olika grupper, att vi människor fångar upp olika saker som intresserar oss och
därför ifrågasätter vi inte vår sanning. Vi sorterar alltså ut det vi finner intressant och som
tilltalar oss och hamnar därför i en viss grupp med en viss doxa. Det som inte faller inom våra
intressen står alltså utanför vår doxa och är något som vi inte på något sätt identifierar oss
med.

5.4. Visuell retorik
Visuell retorik innebär att man försöker finna bildens retoriska uttryck, det vill säga de
påståenden som bilden använder för att försöka övertyga oss om något.50 Teorin är en
sammansättning av flera angreppssätt på studieobjektet. Det finns flera olika synsätt på
visuell retorik som grundar sig i olika förståelser för vad retorik innebär. Bland annat förstod
44
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Kenneth Burke retorik som symboliska handlingar, vilket i sig inte var menat för visuell
retorik, men som ändå är en stor del av teorin i och med symboliken man kan finna i bilder.51
Symbolikens relevans för visuell retorik kan förklaras med att det vi ser, både implicit och
explicit, har betydelse för hur vi tolkar bilden genom att vi till exempel konnoterar dess
element till olika saker. Det mesta vi ser och hör kan kopplas till retorik, till exempel musik,
konst, dans, arkitektur och så vidare.52 Medan Burkes teori är indirekt och inte menad att
behandla visuell retorik så var Roland Barthes teori betydelsefull för visuell retorik då han
tog det steget längre genom att utgå från ett semiotiskt perspektiv för att studera kulturella
utryck.53 Idag kombineras ofta dessa olika synsätt enligt W. J. T. Mitchells teori där man inte
bara ser till hur bilder är produkter av världar, utan snarare hur de skapar världar.54 Hur vi
förhåller oss till de olika synsätten kommer i analysen ske genom växelverkan då vi ser
likheterna med den retoriska situationen.
Visuella påverkansmedel handlar inte enbart om det estetiska bilden förmedlar utan det
handlar också om vad bilden uttrycker retoriskt. Vilka påståenden och budskap som finns och
som kan påverka publiken. Visuella bevismedel förmedlas i ett samspel av bland annat
bildens layout, typografi, kameravinkel, skärpa, färg och form. Vid analys av bilders visuella
retorik kan man tyda hur visuella element exempelvis argumenterar, förstärker eller vinklar
budskap.55 Det så kallade ”grodperspektivet”, vilket är kameravinkeln när objektet
porträtteras underifrån, har förmågan att framställa objektet som större. En vinkel tagen från
en högre punkt med siktet nedåt, ”giraffperspektivet”, har förmåga att förminska objektet. En
bild tagen framifrån kan ge effekt av öppenhet, ärlighet och tillgänglighet.56 Brigitte Mral och
Henrik Olinder uttrycker att ”En bild består av en mängd tecken, på liknande sätt som texter
består av bokstäver, ord, skiljetecken och meningar som går att isolera från varandra om man
vill lära sig förstå uppbyggnaden av ett budskap”.57 Färger har ofta stor betydelse i bilder då
vi associerar olika färger med olika saker. En mörkgrön färg kan vi till exempel associera till
skog och natur då barren på träden har den färgen, medan färgen röd till exempel kan kopplas
till kärlek. Färger kan komma att ha flera associationer beroende på sammanhanget, just röd
51
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kan förutom kärlek väcka associationer till Socialdemokraterna eller Coca-Cola.58 Exakt vad
olika färger konnoterar till finns det ingen bestämd teori för, utan det bestäms snarare genom
kontexten, vilket vi utgår ifrån för att kunna dra rimliga slutsatser.

5.4.1.

Evidentia

Evidentia är en central del av den visuella retoriken som enligt Mral, Gelang och Bröms
beskrivs som den åskådlighet som en talare försöker ge sin framställning, till exempel genom
en detaljerad beskrivning av ett händelseförlopp eller av en person.59 Publiken ska alltså ”se”
någonting som ska accepteras som sanning. Evidentia är ett bevismedel som har sin styrka i
att visa situationen som man stödjer tesen med, vilket av tidigare nämnda anledning kan göra
det till ett väldigt effektivt bevismedel.60 Lindqvist Grinde skriver att evidentia i sig är starkt
kopplat till pathos då det främst talar till publikens känslor med anledning av att de med egna
ögon får se hur situationen faktiskt kan se ut.61 Lyckas man med evidentia kan man med stor
sannolikhet lyckas övertyga publik, oavsett om det är i visuell form eller om det är i tal- eller
textform.62

5.5. Identifikation
Burke menar att retoriken är föränderlig, vi ändrar ständigt världsbild och ideologi, vilket styr
hur vi tänker om vad vi anser är lämpligt för att skapa kontext och identifikation. Han menar
att identifikation är det nya inom retoriken där verkan sker via påverkan av känslor och
specifika argument. Burkes handlingsteori, det vill säga identifikation, innebär att språket är
ett med levnadssättet och handlandet, där man ser till motiven bakom handlingen, vilka till
exempel kan skapa samhörighet och/eller skillnad.63
Identifikation kan skapa både samhörighet och motsättningar mellan människor. Vi vet själva
att vi kan identifiera oss med andra människor och därför känna samhörighet, medan vi kan
känna utanförskap om andra identifierar sig med något som vi själva inte kan identifiera oss
med. Det här kan leda till motsättningar i och med att vi både kan identifiera oss med något
och mot något. Burkes kanske mest definitiva beskrivning av identifikation är att man kan
58
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övertyga en människa enbart om man kan tala dennes språk, vilket kan göras med tal, gester
och så vidare för att identifiera sina sätt med dennes.64 Begreppet har alltså likheter med
doxa, där Burke tar det ett steg längre och vidhåller det som ett krav för att kunna övertyga
istället för att se det som ett förhållningssätt.

5.6. Sammanfattning av de centrala teoretiska
utgångspunkterna
Pisteis utgör kärnan i teorin i och med uppsatsens frågeställning. Vi ser samband mellan
pisteis och doxa, exempelvis kan det inledande ethos som produkterna tillskrivs jämföras
med publikens doxa, då det delvis är doxa som formar produkternas inledande ethos. Doxa
tycks även påverka stabilt och föränderligt ethos liksom att dessa former av ethos kan
påverka doxa. Doxan tas reda på genom analys av den retoriska situationen, där både Bitzers
och Vatzs teorier kommer redogöras för. Förhåller sig reklambilderna till rådande doxa bör
ethos troligtvis stärkas. Pathos och logos bidrar i sin tur som hjälpmedel vid analysen, då man
tydligare kan se och klassificera argument, både synliga och dolda, genom dessa delar av
pisteis.
Burkes identifikationsbegrepp är en viktig del av analysen då den hjälper oss att se huruvida
företagen försöker skapa en slags igenkänningsfaktor i reklamerna. I och med samspelet
mellan teorierna ser vi ett stort värde i urvalet av just dessa. Evidentia visar i visuell retorik
situationer genom att beskriva händelseförlopp som syftar till att övertyga publiken. Tesen
styrks genom att visa upp densamme för en publik som oavsett empiri ska kunna uppleva den
som sanning, då det kan skapa förståelse för annan empiri. Då pathos är en stor del av
evidentia visas samband upp som ska framkalla känslor vilket ämnar till att övertyga
publiken. Evidentia kan inom den visuella retoriken involvera element som färger eller
symboler, vilka kan konnotera till olika saker och/eller känslor vilket således fungerar som
argumenterande bevismedel i reklamen. I den här uppsatsen handlar evidentia om de
konnotationer och de situationer som vi kan uppfatta, vilket får ett tydligt samband med den
visuella retoriken.

64
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6. Metod och material
I detta kapitel redogörs de metoder vi använder i studien, dessa är visuell retorikanalys och
hermeneutik i kombination med närläsning. Därefter presenteras material och urval.

6.1. Metod
6.1.1.

Visuell retorikanalys

De visuella analyser som kommer göras bygger på metoder som Mral, Gelang och Bröms har
tagit fram i boken Kritisk Retorikanalys där de menar att visuella objekt uppfattas som system
av tecken som konstruerats av människor för att bland annat förmedla en
handlingsanvisning.65
Metoden som utgör analysen är i grunden uppdelad i tre steg: bildens natur, bildens funktion
och värdering av bilden. Bildens natur innebär en kartläggning av bildens detaljer för att
förstå hur den är konstruerad och på så sätt nå en djup nivå i bildens budskap.66 När man
analyserar bildens natur letar man efter manifest och latent retorik, med vilket menas
uppenbara eller dolda budskap. Manifest retorik argumenterar tydligt och lättbegripligt, det vi
direkt ser med våra ögon. Man kan säga att det liknar klassisk retorik i sin klarspråklighet och
på så sätt uppnår omedelbar effekt. Latent retorik är dold, det vill säga att det inte är
uppenbara argument för eller mot något, därför kan det lätt tolkas som estetik, information
eller underhållning för det otränade ögat. Latent retorik förbereder en kommande handling
eller effekt genom att på olika sätt bekräfta till exempel vanor.67 I analysen av bildens
funktion ligger fokus på vilken funktion som bilden ska fylla utifrån den retoriska situationen
där sändaren och de påträngande problem hen ska lösa med visuella medel prioriteras. Plats
spelar stor roll liksom de begränsningar som kan finnas, men även publiken måste förstås.68
Den tredje analysnivån är värderingen av bilden, vilken kan utgå ifrån funktionen och fråga
om den uppfylls, om bilden förhåller sig till de ramar som finns. Om bilden förhåller sig till
doxa, bryter mot den eller försöker förändra den är av vikt i värderingen liksom hur bilden
förhåller sig etiskt.69
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I användningen av visuell retorik som metod kommer vi använda oss av två tolkningsnivåer:
gynnad tolkning och förhandlande tolkning. Det finns en tredje, oppositionell tolkning, som
går emot den gynnade. 70 Vi bortser från den här tolkningsnivån då den saknar relevans i
dessa analyser.
Gynnad tolkning innebär att man tolkar bilderna utifrån sändarens perspektiv. Som mottagare
ger man objekten mening som gynnar sändarens intressen och försöker förstå vad sändaren
vill säga genom att ta budskapen direkt på orden.71 Gynnad tolkning görs för att från början
undvika att hamna i subjektivt tyckande, som annars kan leda till att man missar viktiga
aspekter i utformningen. Man bör då ha utgångsläget i sändarens position för att förstå deras
intressen, vilket leder till att man tydligare kan se underliggande värderingar.72 Vi kommer
här alltså acceptera de grundläggande värderingarna vi kan finna, till exempel att Panodil
Zapp lindrar värk för att gå vidare till hur reklamerna uttrycks och sedan sluta oss till hur
målet, att marknadsföra produkten på ett bra sätt, uppnås.
Det andra steget är förhandlande tolkning, vilken utgår från frågan om den gynnande
tolkningen ger en trovärdig bild av objekten och varför eller varför inte. Genom att se på
objekten med en värderande attityd, till exempel om vår doxa inte stämmer överens med
objektets, ser man till den andra antagna doxans huvudsakliga värderingar. Man ser alltså till
vad sändaren kan tänkas ha för kulturella preferenser och världsuppfattning, vilka man jämför
med sina egna. Etiska aspekter blir här något som man tittar på för att kunna finna budskapets
eventuella inkonsekvens, mångtydighet och motsägelser. Det här gör man för att kunna finna
latenta retoriska element, implicita kulturella eller ideologiska budskap, manipulativa
element, stereotyper och propagandistiska avsikter.73 De etiska aspekterna vi främst kan
förhålla oss till är Läkemedelsverkets krav på hur reklam får utformas, men även vad vi kan
finna för latenta argument och hur de kan tolkas.

6.1.2.

Hermeneutik och närläsning

Då tolkning av teorier och modeller görs är det av ytterst viktigt att hålla ett kritiskt
förhållningssätt till det studerade materialet. I detta tar vi stöd av bland annat Per-Johan
70
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Ödmans resonemang angående tolkning och hermeneutik. Han menar att det övergripande
perspektivet hermeneutik innebär att det finns fler perspektiv och sätt att förstå händelser och
världen på.74
Viklund menar att hermeneutik är en stegvis behandling av objektet som analyseras där
tolkaren arbetar med att successivt revidera sin förförståelse. Han menar även att ett arbete
ständigt omdefinieras under hela arbetsprocessen för att sedan föra objektets olika delar
samman till en helhet.75 Viklunds beskrivning stämmer väl överens med det som Ödman
menar är den hermeneutiska cirkeln. Ödman beskriver den hermeneutiska cirkeln som något
som går från del till helhet och från helhet till del, där kontexten är avgörande för vår
tolkning. Relationen mellan del och helhet är en ömsesidig beroendeställning i en slags
paradoxal princip där förförståelse har betydelse för hur vi tolkar både delen och helheten.76
För att djupare skapa förståelse för hur vi kan tolka materialet använder vi oss av närläsning.
Närläsning har som syfte att visa hur materialet är konstruerat och sammansatt, vilket kan tas
fram genom att titta på materialets integritet, dynamik, densitet och kontextuella faktorer.
Tanken är att se samspelet mellan form och mening samt hur kontextuella faktorer påverkar,
samtidigt som man håller sig kritisk till materialet.77

6.1.3.

Metodproblem

Viss risk finns för att vår perception sorterar ut det som känns viktigast och därmed utesluter
annan högst relevant information i bilderna.78 Det här är ett problem i all forskning som
använder sig av hermeneutik och närläsning och är inget specifikt för just den här studien.
Utöver dessa problem finner vi även viss problematik i uppsatsens användning av den
visuella analysmetod som Mral, Gelang & Bröms har tagit fram. Delen kring bildens funktion
behandlar till stor del bildernas skapare och sändare. Då vi inte har funnit information av
värde kring vilka som har skapat bilderna finns det inte särskilt mycket att berätta eller
analysera kring detta. Problematik uppstår även i vår användning av de olika
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tolkningsnivåerna då den oppositionella tolkningsnivån ej är nödvändig och ej används i
någon av analyserna.

6.2. Material
I valet av material har vi främst använt oss av avsiktligt urval. Robert K. Yin beskriver
avsiktligt urval som en process där man strävar efter att finna de objekt som är mest relevanta
för studiens ämne. Det är i den avsiktliga urvalsprocessen av stor vikt att objekten är sådana
som kan ge motstridiga data eller synpunkter med anledning att man ska kunna analysera
objekt som ger olika uppgifter.79
Under materialinsamlingen har vi letat efter aktuella reklamer som vi ur ett retoriskt
perspektiv kunde finna intressanta. Vi kunde i olika hälsotidningar finna reklambilderna för
de naturpreparat som valts till studien. I tidningen Hälsa (Nr 3 2017) fann vi reklam för
Esberitox forte och ImmunStark, i tidningen Må Bra (Nr 4 2017) fann vi reklam för
Echinaforce och Echinaforce comp. Dessa naturpreparat behandlar vanliga åkommor mot
förkylning, vilket det också finns likvärdiga receptfria läkemedel för. Värt att nämna är att vi
letat på flera olika platser än i dessa två tidningar, men funnit samma reklamer även i andra
tidningar. Däremot fann vi inte reklam för motsvarande konventionella läkemedel i samma
utsträckning, vilket inneburit att urvalet har varit mindre. På grund av svårigheten att hitta
reklambilder där reklambildernas plats och produkternas användningsområde motsvarar
varandra gjorde vi valet att analysera den reklam vi fann i de nämnda tidningarna och därefter
anpassat sökningen efter reklam för konventionella läkemedel, vilket även motiverar det
urval vi gjort.
Reklamen för Panodil Zapp har vi funnit i en blogg, med informationen att den publicerades
som tryckt reklam år 2014.80 Reklamen för Alvedon och Nezeril fann vi i PR-byråns (som
hade skapat dessa reklamer) portfolio på deras hemsida.81 Båda dessa reklamer har varit
publicerade som tryckta reklambilder år 2007 respektive år 2008. ColdZyme finns som
reklam i form av billboards, broschyrer, foldrar och mässmontrar.82 I fallen Alvedon samt
Nezeril slumpade vi det slutliga urvalet då bilderna är delar av kampanjer med flera, snarlika
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bilder som förmedlar samma budskap. Robert K. Yin beskriver slumpmässiga urval som att
man väljer ut ett statistiskt definierat stickprov från en känd population av enheter.83

6.2.1.

Urval

Materialet består av reklambilder för följande produkter:
•

Alvedon

•

ColdZyme

•

Echinaforce

•

Echinaforce comp

•

Esberitox forte

•

ImmunStark

•

Nezeril

•

Panodil Zapp

Då läkemedelsverket har kategoriserat olika sorters läkemedelsprodukter på flera olika sätt
har vi insett att det är en omöjlig uppgift att välja ut material som tillhör exakt samma
kategorier. Därför väljer vi att samla alla de olika naturpreparaten (växtbaserade läkemedel,
traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott) under samlingsnamnet
naturpreparat. De övriga produkterna, det vill säga medicinteknisk utrustning och läkemedel
samlar vi under namnet konventionella läkemedel. Den här avgränsningen väljer vi att göra
då vi inte anser det vara av största relevans hur produkterna klassificeras, utan istället ger vi
kategorierna varsitt samlingsnamn. Vi väljer även att avgränsa oss till svenska reklamer då
förutsättningarna ska vara likvärdiga. Ytterligare en avgränsning är att vi enbart har valt
stillbildsreklam med anledning av att urvalet rimligtvis borde vara relativt stort i jämförelse
med reklam i videoformat.
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7. Analyser och resultatredovisning - Albin
Lindholm
7.1. Konventionella läkemedel
Panodil Zapp (bild 1)
I bilden ser man en blå bakgrund som skiftar mellan en mörk nyans, nästan svart, till en
ljusare nyans. På den blå bakgrunden syns en stor, röd knapp i vilken det står ”Zapp” med vit
text och tydligt typsnitt. Under knappen finner man texten ”för att få smärtan väck”, vilket
gör att man uppfattar helheten i meningen som ”Zapp – för att få smärtan väck”. Bakom den
undre texten ser det ut som ett slags spår av en tablett som åker väldigt fort framåt. Under den
här texten finns det till vänster en punktlista med läkemedlets effekter, vilka lyder:
•

Tack vare tablettens speciella sammansättning löser den sig snabbt.

•

Tack vare det kan den börja behandla din smärta inom 15 - 20 minuter.

•

Tack vare det kan Panodil Zapp hjälpa dig att återgå till det du tycker är viktigt.

Till höger om den här punktlistan ser man en bild av produktens förpackning, på vilken
Panodil Zapps logotyp syns tillsammans med mängden, aktivt ämne, antalet tabletter och
produktbeskrivningen ”vid tillfällig smärta och feber”. Det här följs av en väldigt liten text
som förklarar innehållet och även inkluderar en enklare bruksanvisning. Bilden på
förpackningen är tagen från ganska jämn höjd, med förpackningen lite vinklad så att man ser
djupet. Zappknappen visas ur ett grodperspektiv, vilket gör att den ser stor och mäktig ut.

Alvedon (bild 2)
Bilden har en bakgrund som skiftar i olika blå nyanser, från mörkblå i utkanterna till en
ljusblå, nästan vit färg, i mitten. Det första man lägger märke till är en kvinna med spänd
blick som håller i ett objekt som liknar en slags spådomskula. Kvinnan har kläder på sig som
går i färgerna grönt och lila vilket här ger en lite mystisk effekt över henne. Ovanför kvinnan
ser man texten ”Huvudvärk? Ring Saira Solskensöga, 08-50 52 22 05.” och under henne syns
texten ”Eller lita på”, med en bild på Alvedons produktförpackning till höger. Texten är
skriven i ett ganska mjukt typsnitt och går i vitt. Alvedonförpackningen har en slags dimma
runt kanterna som framställer även den som lite mystisk.
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Analys och resultatredovisning
Båda bilderna har publicerats i diverse tidningar, på busshållplatser och liknande som en del
av de konventionella läkemedlens kampanjer 2008 (Alvedon) och 2014 (Panodil Zapp). Vad
kan man då tänka sig att det finns för påträngande problem? Sjukdom i sig är enligt Bitzer
inte ett påträngande problem då det inte kan lösas med retorik, däremot kan det leda till
påträngande problem som kan lösas med retorik.84 Det självklara är att försäljningen av
produkten ska öka – vilket kan tyda på att företagen ser potential att öka sina
marknadsandelar inom receptfritt läkemedel med de här effekterna, oavsett om det görs på ett
etiskt sätt eller inte, vilket överensstämmer med Vatzs teori. Det påträngande problemet går
också att tolka som att företagen vill öka försäljningen genom att endast erbjuda produkterna
till redan sjuka människor, vilket överensstämmer med Bitzers teori. Företagen bakom
reklamen är då alltså inte medskapare till situationen och reklamerna skulle därför kunna
tolkas som välvilliga – för visst är det god vilja att vilja behandla människors feber och
smärta? Bitzers retoriska situation stämmer väl överens med den gynnade tolkningsnivån av
objektet då den utgår från företagets perspektiv i första hand. Med det menar jag att Bitzers
retoriska situation inte ser företagens delaktighet i själva situationen, utan snarare ser till
deras välvilja att marknadsföra sina produkter till människor som har ett faktiskt behov. Vatz
i sin tur skulle istället mena att företagen vill sälja produkterna till varje pris, att människor
lättare ska känna sig sjuka och därmed köpa produkten – kanske för att gardera sig. Det här
skulle istället kunna leda till att man bortser från biverkningar och tar medicin för åkommor
som man för stunden inte besitter. De försöker alltså skapa en situation där människor tar
medicin mer lättvindigt och tar risken att drabbas av dess bieffekter. Vatz retoriska situation
knyter an till den förhandlande tolkningen på det sätt att den istället ser till avsikten med
reklamen ur mottagarens perspektiv snarare än sändarens. Istället för att se att sändaren
enbart har goda avsikter, som att de vill bota människors åkommor, ser det snarare till att
företagets huvudsyfte med reklamen är att sälja produkten, snarare än att hjälpa människor.
Det man kan utlysa genom både Bitzers och Vatzs syn på det påträngande problemet är att
forma publikens attityder genom att förklara fördelarna med produkten. De tvingande
omständigheterna kan främst tolkas vara lagarna som reglerar reklam för läkemedel, men
även allmänna regler för reklam. Man får inte påstå vad som helst, utan måste förhålla sig till
produktens faktiska effekt och vara tydlig med eventuella biverkningar. Det här medför att
84
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reklamen måste vara väldigt informativ med korrekta påståenden som inte är menade att
feltolkas.
Den retoriska publiken kan ses som allmänheten i och med platserna som reklamerna har
publicerats på och i och med att alla människor kan se behovet av att ta läkemedel för att
lindra symptom vid sjukdom. Det går att tyda dubbla publiker när man ser till allmänheten –
de som mer ofta brukar konventionella läkemedel och de som sitter på viss skepsis gentemot
dessa och därför inte brukar det mer än nödvändigt. När det kommer till prioriteringen av
vilken publik som är viktigast tyder jag att Panodil Zapp först och främst förhåller sig till den
publik som ser mer lättvindigt på att ta läkemedel genom att i reklambilden visa på möjliga
hot och en potentiell lösning. På grund av det här kan jag se den här målgruppen som den
primära publiken, medan de som inte brukar särskilt mycket läkemedel kan ses som den
sekundära publiken. Doxan som Panodil Zapp har att förhålla sig till går därför att utläsa till
att den primära målgruppen tar läkemedel när de känner ett behov. Däremot kan man fråga
sig hur de förhåller sig till personer som sällan tar läkemedel, även om behovet kanske finns
där – är det ens en målgrupp för Panodil Zapp?
Alvedon i sin tur har ett väldigt annorlunda förhållningssätt där de delvis kan tyckas rikta
reklamen mot den målgrupp som för Panodil Zapp är den sekundära, det vill säga personer
som inte brukar särskilt mycket läkemedel (och istället litar på naturpreparat, spådomskonst
och så vidare). De skojar med spådom och dylikt genom att med sarkasm förkasta det och
påstå att man ska lita på Alvedon. Genom att göra på det här sättet går det att tyda ett slags
brott mot publiken vars doxa innefattar att spådomskonst kan fungera, även om del av den här
publiken säkerligen ser humorn i reklamen. Lindqvist Grinde skriver att om målet är att
förändra publikens doxa bör man utgå från dess doxa för att kunna skapa en ny.85 Det kan
vara ett förhållningssätt när man analyserar Alvedons reklam, att de använder reklamen för
att publik som tror på spådomskonst ska känna igen sig och haja till. Ett annat
förhållningssätt kan vara att de förhåller sig till den doxa som publiken som anser
spådomskonst vara hokuspokus genom att med sarkasm skämta på den andra publikens
bekostnad.

85
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Det kan ändå tolkas att de båda produkterna främst riktar sig till en publik som brukar
konventionella läkemedel. För Alvedon kan man säga att de vill använda sig av humor
gentemot sin primära publik – men som för den sekundära kan väcka känslor och manar till
attitydförändring, det vill säga förändring av den publikens doxa.
Texten i bild 1 som drar mest uppmärksamhet till sig är meningen ”Zapp – för att få smärtan
väck”. Zapp är som tidigare nämnt placerat på en stor, röd knapp vilket gör att ordet direkt får
uppmärksamheten. Panodil Zapp är en känd produkt i Sverige och det är lätt att förknippa
ordet med just den produkten. Genom att belysa ordet på det tydliga sätt som det görs i bilden
blir det som en slags förstärkning, att ordet lyser upp starkt. Den underliggande texten, ”för
att få smärtan väck”, är det andra textavsnittet jag kan tyda ur den här bilden. Typsnittet är
lättläst och i stort format, vilket tyder på att det som de vill framhäva är att det med ett enkelt
knapptryck går att bli av med smärta. Även den senare delen av meningen är förstärkt i och
med det spår som den snabbt farande tabletten lämnar efter sig. Spåret förstärker alltså även
den delen av meningen. Det tycks vara olika typsnitt i meningen, där Zapp skrivs med samma
typsnitt som Panodil Zapp använder i sin logotyp. Den andra delen av meningen skrivs med
ett inte helt olikt typsnitt, som framstår som mjukare än det förstnämnda, vilket även
punktlistan använder sig av. Kombinationen i sig framstår som naturlig och något man inte
tänker på när man tittar snabbt på bilden förutom när man ser till typsnitten som används på
produktens förpackning. Där har man ökat marginalerna mellan bokstäverna och använder ett
mer kompakt typsnitt på ett ställe, medan man strax under använder ett lite mer standardiserat
typsnitt. Reklamskaparens tanke med det här skulle kunna vara att det ger variation i bilden,
att den inte framstår som statiskt eller liknande. Effekten av typsnitten skulle jag istället säga
är negativ i och med dess allt för olika utseenden, bilden blir aningen rörig och missar lite i
kontinuiteten genom den här användningen. Det otränade ögat uppfattar troligtvis inte det här
då man vid ett snabbt ögonkast lätt missar variationerna av typsnitt. Därför kan det på
manifest nivå sakna betydelse i bildens utformning.
Bild 2 har texten ”Huvudvärk?” i stort format, vilket är den första texten ögonen drar sig till.
Redan där begriper man att det handlar om något slags läkemedel i och med själva ämnet
reklamen behandlar. Samtidigt som kvinnan i bilden signalerar något annat, att det skulle
kunna vara reklam för någon slags spådomstjänst, lyser Alvedonförpackningen upp kraftigt i
botten av bilden. Alvedonförpackningen är så välkänd att man innan man ser att det står
Alvedon på den förstår vad det är reklam för. Kontrasten mellan den mörkblå färgen och
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själva förpackningen är stark vilket gör förpackningen extra iögonfallande trots att den inte
tar upp särskilt stor plats av bilden som helhet.
Färgerna som används i bild 1 är röd och blå, vilka i sammanhanget kan konnoteras till polis
och räddningstjänst. Färgkombinationen är densamma som används på produktens
förpackning, därför går det att se som ett logiskt val. Färgvalen kan även ha syftet att
publiken ska konnotera bilden till räddningstjänst för att på så sätt låna dess ethos. För att det
ska lyckas krävs det att räddningstjänsten har högt ethos, vilket den enligt undersökningar
tycks ha.86 En anledning till att Panodil Zapp lånar räddningstjänstens höga förtroende kan
vara läkemedelsbranschens låga förtroende kring socialt ansvar.87 Vad som definieras som
socialt ansvar framgår inte, men det kan tolkas som att förutom till exempel utebliven
information gällande bieffekterna vid massvaccinationen mot svininfluensan kan innebära att
läkemedelsbranschen prioriterar att sälja snarare än att hjälpa. Det här kan ses som ett drag då
Panodil Zapp vill distansera sig från läkemedelsindustrins ibland låga ethos för att ses som
något som räddningstjänst och sjukvård skulle använda i akuta situationer.
I bild 2 upplever jag att det huvudsakliga färgvalet, en blå nyans som går mot det lila hållet,
signalerar mystik, vilket stärks i och med spåkvinnan på bilden. Färgkombinationerna tycks
likna de som man många gånger har sett på trollkarlars kläder och liknande. Ethos försöker
man här inte etablera på samma sätt med hjälp av färger, utan snarare med texten ”Eller lita
på Alvedon”. Företaget vet att det är ett välkänt varumärke, vilket säger sig självt när det är
Sveriges mest sålda värktablett. De försöker etablera ethos genom sarkasm, något som kanske
inte uppnår arete. Mral & Olinder menar att humor kan etableras genom satir och sarkasm
och kan vara ett starkt argument om det lyckas skapa samförstånd med publiken.88 Skapas
inte samförstånd kan det istället slå tillbaka.89 Även om jag personligen kan anse att reklamen
är rolig så är chansen stor att många människor tolkar den som nedvärderande. Att
nedvärdera andra människors doxa kan tyckas onödigt när konkurrensen troligtvis inte är
särskilt stor, det här är även något som den primära publiken skulle kunna reagera negativt
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på. Även inom den primära publiken kan alltså doxan skilja sig, de som tycker att reklamen
är kul och de som kan tycka att den är upprörande i och med dess avsiktliga sarkasm.
Sarkasmen kan även tyda på identifikation i den mening att Alvedon försöker skapa verkan
genom att påverka människors känsla. Det kan tydas vara som att de försöker få de
människor som tror på spådom att reagera med uppgivenhet mot sin egen tro, men även att de
skapar identifikation genom att exkludera dessa människor. Med det synsättet försvinner den
sekundära målgruppen helt som en målgrupp och blir istället den uteslutna gruppen som man
kommunicerar om snarare än med. Att Alvedon väljer att gå emot spådomskonst kan
konstateras vara en tillsägelse om att det är ”vår” kultur som råder, det är ”vår” doxa. Det här
hjälper till att skapa identifikation och vi-känsla genom sammanslutning för uteslutning. I
Sverige kanske det fungerar generellt, medan det i en annan kultur som är mer mottaglig för
spådomskonst inte skulle fungera då det skulle kunna ses som ett brott mot den breda doxan.
Ser man till textens avsikt i bild 1 argumenterar den för att sälja produkten. Betoning läggs på
hur bra produkten fungerar och hur snabbt den hjälper. Tesen uppfattas som att Panodil Zapp
lindrar värk lika snabbt som ett knapptryck. Det här förmedlas genom Zapp-knappen som tar
upp stor del av hela bilden. Kombinationen bild och text förmedlar samma budskap ganska
tydligt, även om de ändå skriver att det tar 15 - 20 minuter innan effekten träder in. Tydligast
är ethos- och logosargumenten som bilden försöker förmedla. Punktlistan som används
innehåller tre logosargument till varför produkten är bra. Det första argumentet menar på att
tabletten är sammansatt på ett speciellt sätt, vilket gör att den löser sig snabbt. Följden av det
blir det andra argumentet, vilket är att den börjar verka inom 15 - 20 minuter vilket leder till
det tredje argumentet där de menar att Panodil Zapp snabbt kan hjälpa dig att återgå till det
du tycker är viktigt. Man kan även välja att se det som att argumentet är att ”Panodil Zapp
kan hjälpa dig att återgå till det du tycker är viktigt”, där de två tidigare punkterna agerar stöd
för detta. Punktlistan tolkar jag vara logosargument i och med att den hamnar inom dess
ramar vilka Karlberg och Mral beskriver som faktamässig och logisk bevisföring, även om
sanningshalten egentligen inte behöver vara särskilt hög.90 Det tredje argumentet skulle även
kunna tolkas vara ett pathosargument till viss del då det syftar till känslan att göra det man
vill, det man tycker är kul och det som får en att må bra. Punktlistan, i och med sin
upprepning av ”tack vare”, är en så kallad anafor. Enligt Lindqvist Grinde används anaforen
ibland i religiösa och kvasireligiösa sammanhang, men fyller även funktionen att få något att
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framstå som väldisponerat samt att få talaren att framstå som rationell och förnuftsstyrd.91
Punktlistan fyller här funktionen att genom sin rationalitet och tydlighet fångar publikens
intresse (attentum) och gör den läraktig (docilem). Anaforen är det som lätt fångar intresset
medan själva innehållet är det som skapar läraktighet.
Svar på tänkbara motargument tycks inte förekomma i någon av bilderna. Ett motargument
skulle till exempel kunna vara att det finns allvarliga biverkningar för de båda läkemedlen.
Reklamerna försöker snarare framhäva sin egen suveränitet än att bemöda sig besvara sådana
invändningar. Att de väljer att göra på det här sättet skulle förvisso implicit kunna tolkas vara
bemötande av motargument, att nyttan överstiger onyttan. Som det tidigare står finns
Läkemedelsverkets restriktioner kring konventionella läkemedel där nyttan måste överstiga
onyttan, vilket borde medföra ett tämligen högt ethos, något som dock är konstaterat att de till
viss del inte besitter hos den stora massan. Skulle de flesta människorna känna till
Läkemedelsverkets restriktioner går det att föreställa sig hur produkternas ethos i viss mån
skulle höjas, vilket även skulle kunna användas som bemötande av motargument i de båda
reklamerna. Även om doxa är subjektivt och baseras på den empiri som användarna av de
båda läkemedlen besitter så bör de flesta användarna alltså ha en bild som i någon form är
positiv, även om det finns en mer negativ bild hos de människor som har upplevt
biverkningar av läkemedlet. Panodil Zapp förhåller sig troligtvis till doxan hos de nöjda
konsumenterna och även hos de som ej har testat läkemedlet.
De effekter som skaparen till bild 1 tycks vilja få fram kan tänkas vara att det ska framstå
som en akut tablett. Tar man Panodil Zapp så går det fort att bli frisk och smärtfri. Förutom
färgerna förstärks den här bilden ytterligare av den snabbt farande tabletten som utgör en del
av bakgrunden till en del av texten. Bilden har publicerats i flera tidningar samt på
busshållplatser och liknande platser. Det här kan medföra viss anpassning efter den breda
målgruppen. Att det är en bred målgrupp gör att det är svårt att försöka förhålla sig till det
specifika, utan snarare måste det mer allmänna finnas där. Det görs genom en blandning
mellan entymem och paradigm. Det visas upp en tablett samtidigt som man kan läsa
punktlistan, vilket ska visa att det går fort att må bättre med Panodil Zapp samtidigt som
texten ska garantera att den akuta situationen kan ta slut. Hade bilden publicerats på en mer
specifik plats hade det kanske funnits en mer specifik doxa att ta hänsyn till, något som även
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skulle kunna påverka budskapet som bilden försöker förmedla. Nu försöker de troligtvis få
bilden och texten att handla i symbios för att på så sätt stärka varandra.
I bild 2 tycks sändaren endast marknadsföra sig med hjälp av den popularitet läkemedlet har.
De vill framstå som pålitliga med ethosargumentet att man ska lita på Alvedon. Reklamen
skapar med det en slags trygghet, vilket kan antas vara känslan skaparna ville förmedla med
reklambilden. Samtidigt kan man säga att bilden väcker attentum med sin udda utformning.
Attentum leder vidare till ethosargumentet väldigt fort och effektivt. I och med produktens
popularitet kan nästan förpackningen i sig anses uppfylla docilem, då de flesta svenskar vet
vad Alvedon är. Docilem kan även anses uppfyllas när de implicit avråder från
spådomskonst.
Bild 1 kan upplevas hotfull till den grad att det går att tolka den som att man kan behöva åka
in med ambulans till sjukhus om man inte tar Panodil Zapp. De försöker skapa fruktan för att
komma med lösningen – de använder alltså pathosargumentet som ett slags hot för att sälja
sin produkt genom att påstå att Panodil Zapp är lösningen. Att produkten fungerar är utom
tvivel på grund av testerna som görs. Däremot tycks de framställa det som att Panodil Zapp
hjälper mot betydligt mer allvarliga åkommor än värk och feber, då det är sällan man behöver
åka ambulans för sådana åkommor. Ser man till Burkes identifikation kan man se hur vi ska
identifiera oss med både det visuella och texten i bilden. Det sker ett försök att skapa vikänsla genom förklaringen att man ska kunna återgå till det man tycker är viktigt i livet,
vilket delvis skiftar fokus från det konventionella läkemedlet till oss som människor. Ser man
det som ett latent budskap kan meningen tolkas som att om man köper Panodil Zapp kan man
hela tiden göra det som är viktigt, vilket kan vara jobb, nöje och så vidare. Bilden fyller
delvis sin funktion då den förklarar hur Panodil Zapp kan påverka livet i positiv bemärkelse,
men tappar det samtidigt när man som publik inte riktigt förstår hur man ska identifiera sig
med den akuta situation som bilden försöker förmedla, när det ”bara” är ett läkemedel som
hjälper mot värk och feber. Det krävs troligtvis fler visuella element för att skapa större
igenkänningsfaktor och dessutom att de visuella elementen handlar i symbios med texten i
större utsträckning än vad de gör. Genom att själva bildens argument upplevs starkare än
textens, upplevs att ethos försvagas och produkten får en icke-trovärdig image.
Bild 2 kan tolkas använda sig av hot när de menar att om man vänder sig till spådom kommer
inget förbättras. Däremot har de själva lösningen som man ska lita på. Man kan säga att de
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anpassar sig till doxa då de flesta sannolikt inte tror på spådomskonst, däremot kan man säga
att de bryter mot decorum92. Med det menar jag att de inte sammanväver produktens inre
hållning och dess yttre estetik, att de kanske främst vill hjälpa människor, men använder en
nedvärderande reklam för att sälja produkten, vilket även kan gå emot arete. Det är svårt att
se Alvedons strategi i reklamen som passande när de ganska oetiskt lyfter fram andras
svagheter snarare än sina egna styrkor. Det skapar på ett sätt argumentet ”men kolla på dem,
de är inte bättre” snarare än att använda argumentet ”vi är bra, vi kan hjälpa dig”. De smädar
något som de kanske egentligen inte skulle behöva smädas. Den bakomliggande orsaken till
bildens utformning kan antas vara att de vill använda humor i marknadsföringen istället för
att göra en ”vanlig” reklam för produkten som använder mer kliniska element. Att reklamen
kan bryta mot doxa i vissa grupper behöver inte heller vara något negativt då den säkerligen
har blivit uppmärksammad av många, vilket i sig kan öka försäljningen. Bilden visar
situationen som den avråder från genom evidentia. Kvinnan framstår som mystisk och lite
skum, något de använder för att avråda från spådomskonst i helhet. Bland många människor
kan det troligtvis vara lyckat förutsatt att det inte strider mot deras empiri. Alvedon kan
genom reklamen höja sitt föränderliga ethos då produkten kan anses besitta starkt stabilt
ethos, något som spådomskonst inte riktigt kan sägas besitta.
Reklambilderna arbetar med att stärka ethos på väldigt skilda sätt, sammanfattningsvis
redogörs för de huvudsakliga metoderna som de använder. Bild 1 lånar ethos av
räddningstjänsten, argumenterar genom logos i punktlistan samt pathos när de ser till
människan och när de försöker skapa fruktan. Bild 2 använder sig av produktens popularitet
för att stärka ethos, eller kanske snarare bibehålla det. Istället för att stärka det på egen hand
väljer de att stärka ethos genom att smäda något annat, vilket kan förstås vara ethoshöjande
på det sätt att det skapar identifikation mot någonting.

7.2. Naturpreparat
Esberitox forte (bild 3)
Reklambilden för Esberitox forte föreställer en brunhårig kvinna som ser väldigt blek och
förkyld ut. Kvinnan är fotograferad rakt framifrån framför en grön bakgrund och är klädd i en
gul kavaj, rosa tröja och bär en halsduk som går i färgschemat grå, grön, gul, rosa, röd och
blå. Färgerna är ganska dämpade på själva fotografiet. Det som sticker ut är bilden på
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produktförpackningen som befinner sig nere i det högra hörnet. Förpackningen går i samma
färgschema som resten av bilden samt att den inkluderar vitt i viss mån. Det syns även två
vita pratbubblor vid förpackningen som lyder ”NYHET! 2 tabletter om dagen räcker” samt
”Nu med smak av citrus”. Texten i pratbubblorna är rosa samt grön, vilket även det matchar
resten av färgschemat. I mitten av bilden står det med stort textformat ”LINDRA
FÖRKYLNINGEN MED ESBERITOX FORTE” i vit färg och viss skuggning. Typsnittet
framstår som ganska neutralt och väldigt lättläst, lite likt tidningsrubriker.

ImmunStark (bild 4)
Reklambilden för ImmunStark föreställer en man som lyfter upp ett barn och pussar hen i
ansiktet. Bilden tycks vara tagen i vintermiljö vilket man ser då båda personerna i bilden bär
vinterkläder. Mannen är fotograferad snett bakifrån, nästan i profil, medan barnet syns snett
framifrån, även det nästan i profil. De flesta färgerna i bilden är ganska matta och avskalade,
det som skiljer sig från resten är barnets jacka som lyser upp med sin klara röda färg. I det
nedre, vänstra hörnet syns produktförpackningen som är en vit burk med mörkblå text och
viss grafik på. Mannens mössa på bilden har samma blå nyans som texten på förpackningen.
Till höger om förpackningen finns en text som lyder ”Bygg en ImmunStark familj”, typsnittet
är detsamma som på förpackningen, vilket är ganska mjukt. Nedanför följer en lite längre text
som förklarar det aktiva ämnet. Under den här texten följer en ännu mindre text i kursiv stil
som förklarar innehållsförteckningen. Texten ligger i en vit ruta med låg opacitet, det vill
säga att den är lite genomskinlig så att man fortfarande ser bakgrundsbilden.

Analys och resultatredovisning
Det påträngande problemet kan liksom i den tidigare analysen betraktas på olika sätt. Genom
Bitzers retoriska situation vill man genom marknadsföringen öka försäljningen genom att
erbjuda produkterna till människor som redan är sjuka. Genom Vatzs synsätt vill man genom
marknadsföringen skapa ett behov för produkterna som annars kanske inte finns. De
tvingande omständigheterna skiljer sig mellan de här två produkterna i och med de olika
klassificeringarna. Esberitox forte är ett traditionellt växtbaserat läkemedel, vilket gör att
reklamen måste förhålla sig till Läkemedelsverkets regler. ImmunStark klassificeras som
kosttillskott och har därför inte Läkemedelsverkets regler att förhålla sig till, utan i det fallet
är det istället Livsmedelsverket som bestämmer riktlinjerna, vilka framstår som otydliga
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förutsatt att man inte får sälja skadliga produkter.93 Företagen tar själva ansvar för att ansvara
för att informationen de ger ut om produkterna är korrekt, men vad som kan tydas är att
Livsmedelsverket inte ser över hur sanningsenlig informationen är. Produkter får inte lova
saker som de inte kan hålla, samtidigt som väldigt få kosttillskott testas vetenskapligt.94
ImmunStark har alltså inte lika bestämda regler att förhålla sig till, men de måste ändå ta
ansvar för produkten och eventuella felaktigheter i marknadsföringen, det här tolkar jag
därför som de tvingande omständigheterna.
Då bilderna är publicerad i tidningen Hälsa kan man tänka sig att publiken är tänkt att gilla
hälsoprodukter och naturpreparat. Sett till vad tidningen skriver om finns det väldigt mycket
information om naturpreparat i både artiklarna och reklamen. Bild 3 är även publicerad på
Esberitox fortes hemsida. Även i dessa två reklamer kan man tyda dubbla publiker där de i
båda fallen innefattar en publik som har ett gott öga till naturpreparat och en publik som
normalt sett inte har det.
Sett till var bilderna har publicerats så tolkar jag att reklamerna främst riktar sig till en publik
som har ett gott öga till hälsoprodukter och naturpreparat, men att de ändå är anpassade för en
publik som inte har det.
Bild 3 tycks rikta sig till den ”moderna människan”, det vill säga en person som har många
bollar i luften med arbete, familj och så vidare. Kvinnan på bilden kan tyckas föreställa en
typisk medelklasskvinna som har ett jobb och ett privatliv som hon trivs med. Hon är klädd
vardagligt som passar i de flesta arbetsmiljöerna, min första tanke är att hon skulle kunna
jobba i någon slags ledande position på ett kreativt företag. Personer som trivs på sin
arbetsplats vill troligtvis inte bli förkylda då det kan hindra dem från att gå dit. Reklamen ser
inte ut som en ”typisk” reklam för naturpreparat när jag jämför den med andra reklamer för
naturpreparat som jag finner i samma tidning, då de stilistiska valen och mängden
komponenter skiljer sig åt avsevärt. Då den här reklamen fokuserar på människan snarare än
växter tycks den rikta sig till en stor publik, inte bara de som tror att naturpreparat fungerar,
utan även de som normalt sett har en skeptisk bild av dessa. Platsen för var bilden publiceras
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har därför betydelse i att reda ut vilken publik den kan tänkas rikta sig till. Det finns troligtvis
en större andel människor som är positivt inställda till naturpreparat som läser tidningen
Hälsa kontra alla som inte läser tidningen. Man vill vara frisk och må bra, utan att stoppa i sig
kemikalier, vilket konventionella läkemedel innehåller. Esberitox forte tycks förhålla sig till
en väldigt bred doxa då de egentligen inte utesluter någon grupp.
Bild 4 tycks se familjer som en huvudgrupp att förhålla sig till då det dels är med ett barn i
bilden samt att de skriver att produkten ”Passar både stora och små.” samt ”Bygg en
ImmunStark familj”. Personerna på bilden kan antas föreställa far och son där de är utomhus
under någon av de kallare månaderna, något som sällan görs om den ena parten är sjuk. De
ser alltså till familjers doxa i första hand då de flesta föräldrar kan antas vilja hitta på
aktiviteter med sina barn. I innehållsförteckningen som syns på bilden listar de bland annat
vitamin C, vitamin D och vitamin B6 som kan anses vara kända för att vara hälsosamma. Det
kan tydas vara ett sätt att förhålla sig till en publik som normalt inte brukar naturpreparat för
att minsta dess skepsis kring den typen av produkter.
Det första man tänker på när man ser bild 3 är den uppenbart förkylda kvinnan. Hon har en
matt finish i ansiktet vilket förstärker bilden av att hon är förkyld. Hennes blick är tom och
hennes ansiktsuttryck tydliggör att hon inte mår bra. Kvinnan bär inte särskilt mycket smink,
men det lilla hon bär känns inte typiskt för hur en makeupartist skulle sminka någon, utan ser
mer ut som något hon själv har satt på sig på bara någon minut. Frisyren är inte stylad, utan
håret ligger väldigt naturligt och långt ifrån det som kan anses vara perfekt. Trots hennes
förkylning är hon klädd i väldigt färgglada kläder, vilket inte känns särskilt typiskt när man
föreställer sig en förkyld människa. Vanligare hade troligtvis varit att hon hade klätt sig
väldigt färglöst för att förstärka bilden av att hon inte är frisk. Halsduken som hon bär
fungerar också som en förstärkning av att hon inte är frisk, då man associerar att bära halsduk
inomhus som ett tecken på att man inte mår bra. Färgschemat i bilden följer strikt färgerna på
produktens förpackning, grön, gul, rosa och vit. De här färgerna är lätta att känna igen från
naturen, då de är tagna från färgerna på växterna som produkten tillverkas av. Mängden
färger i bilden bidrar även till att kvinnans ansikte ser blekare ut än vad det kanske är, då
hennes ansikte är det enda i bilden som inte är särskilt färgglatt. Kvinnan porträtteras rakt
framifrån, vilket bidrar till att hon utstrålar öppenhet, ärlighet och tillgänglighet.
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Bild 4 har pappan och sonen som första element man lägger märke till då de är centrerade i
bilden. De är dock lite suddiga vilket framhäver den stora produktförpackningen nere i det
vänstra hörnet. De båda tycks vara väldigt friska då de ser ut att njuta av en utedag under
vintern. Bilden skapar känslan av att den är tagen av en familjemedlem, snarare än av en
professionell fotograf, vilket den troligtvis är. Färgerna är väldigt avskalade och bleka, vilket
får det att framstå som att de delvis följer färgerna på produktförpackningen. Även om bilden
inte är vit i sig, utan snarare innehåller ett fåtal vita element så ser man att det är vinter, till
vilket man lätt kopplar färgen vit. Känslan av vinter förstärks av pojkens röda jacka, vilket är
en färg man i sammanhanget konnoterar till vintern och julen. Pojken har en stickad mössa
och stickade vantar, vilket framstår som naturligt och passande i sammanhanget. Även
pappans klädval faller naturligt då det är färger som man ofta ser i skogen och på liknande
platser. Den blå mössan kan ses som en mörk himmel, medan den grågröna jackan påminner
om träd som är lätt snötäckta. Hans dämpat gula ryggsäck har liknande färg som kvistar och
liknande man kan finna på marken när man är ute i naturen, men även samma färg som
höstlöven kan ha. Bilden ger således känslan av en utedag i naturen i början av december när
löven har fallit, men fortfarande syns på marken på grund av den glesa snön.
I en av pratbubblorna i bild 3 står det ”NYHET! 2 tabletter om dagen räcker” vilket kan anses
vara ett ethosargument. De tror så mycket på produkten själva att de menar att man inte
behöver ta fler tabletter än två varje dag. Det här talar för Bitzers retoriska situation, att
reklamen inte skapar behovet, utan att det redan finns, att Esberitox forte inte själva förstärker
det utan snarare informerar. Den text som drar störst uppmärksamhet till sig är den stora
rubriken ”LINDRA FÖRKYLNINGEN MED ESBERITOX FORTE” som ligger placerad
ungefär i mitten av bilden, precis över kvinnans halsduk. Placeringen framstår som
genomtänkt då den inte skymmer något av vikt eller rubbar bildens fokus. De glada färgerna
tyder på att kvinnan normalt sett är glad och livlig, hon trivs helt enkelt med livet och vågar
sticka ut lite. Det här går att tolkas som att de vill visa att precis alla kan bli förkylda, vilket
tyder på anpassning efter bred doxa. Det går även att uppfatta bilden som ett hot, att om man
inte tar Esberitox forte fortsätter man vara förkyld. Äter man tabletten blir man friskare,
tabletten är alltså lösningen på hotet. Bilden försöker dessutom signalera en slags fräschhet
när de skriver ”Nu med smak av citrus”. Frukt ger en fräsch känsla och smakar i mångas
munnar bra, till skillnad från många konventionella läkemedel som man sväljer tillsammans
med lite vatten. Kvinnan på bilden är en person det går att identifiera sig med, man kan känna
att man har saker att göra, att man inte har tid att vara förkyld. Genom identifikationen stärks
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reklamens ethos, man känner lätt igen sig i situationen och känner därför att Esberitox forte
kanske är något man borde ha hemma. Huvudargumentet som framförs kan klassas som ett
paradigm då det sluter sig till det specifika – att man inte vill råka ut för en förkylning. Det är
väldigt tydligt vad produkten ska hjälpa mot där inga direkta utsvävningar görs, utan det är
enbart fokus på att man kan lindra förkylning. Kvinnan i sig fungerar som ett
pathosargument, då hon skapar känslan att man inte vill vara i samma skick själv, utan att
man vill må bra. Känslan som kan uppstå är att man blir rädd för att bli sjuk, vilket förstärker
bilden av att de använder sig av ett slags hot.
Bild 4 stärker sitt ethos genom att rikta sig till hela familjen då det är svårt att se att ett
företag skulle sälja en skadlig produkt till barn. De använder implicit pathosargumentet ”du
vill väl ge ditt barn en bra uppväxt?” som väcker känslan att ImmunStark kan bidra till detta.
Istället för VAB-timmar ska man få möjligheten att umgås med sitt barn för att ha en fin
relation tillsammans, vilket visar på välvilja. Mral & Olinder skriver att användning av barn
är ett starkt argument som väcker beskyddarinstinkter och sympati.95
Många kan nog identifiera sig i bilden, både i rollen som barn och som förälder. Det skapar
dock viss uteslutning mot alla människor som inte har haft en bra uppväxt med föräldrar som
umgås med dem. Dessa personer kan kanske känna viss sorg när de ser bilden, att de aldrig
fick det av sina föräldrar. Även personer som vill ha barn men som inte har det kan uteslutas
genom identifikationsskapandet. Det härledda ethos som ImmunStark kan tillskrivas framstår
som relativt högt just på grund av reklamens fokus på familjen och barn. Det är svårt att
argumentera emot något som implicit påstår sig föra samman familjer, vilket jag upplever
som bildens latenta retorik.
Effekten skaparna av bild 3 kan antas vilja skapa är att Esberitox forte ska leda till ett friskare
liv där man som konsument kan undvika förkylning. Förkylning ska inte stå i vägen för livet,
med Esberitox forte kan snarare livet stå i vägen för förkylning. Bilden är anpassad efter en
bred målgrupp, troligtvis har de inte bara läsarna av tidningen Hälsa i fokus, utan även fler
målgrupper. Många människor känner troligtvis igen sig i situationen, nästan oavsett var man
befinner sig i livet.
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Bild 4 skapar en effekt där man som familjemedlem ska uppleva att man får möjligheten att
spendera mer kvalitetstid tillsammans med familjen. Argumentet kan anses sluta sig till det
specifika, ett paradigm, genom att sätta familjen i fokus. Platsen för publiceringen kan visa
att ImmunStark kanske riktar sig till människor som inte är skeptiska mot naturpreparat. Det
framstår som tydligt att de vill få produkten att framstå som förebyggande, vilket i sig skulle
kunna leda till viss överkonsumtion. Det kan också tydas att de tar hänsyn till en bredare
doxa än den som kan tänkas råda bland läsarna av tidningen. Att bilden och texten ska handla
i symbios är väldigt tydligt att skaparna vill uppnå. Familjeperspektivet är tydligt i både bild
och text, båda de framstående meningarna använder familjen som huvudämne. En ytterligare
aspekt som kan anses vara ethoshöjande är utformningen på själva produktförpackningen.
Burken är vit och ser väldigt klinisk ut, med en blå nyans som påminner väldigt mycket om
färger man kan se på till exempel läkarrockar. Företaget som tillverkar ImmunStark heter
Holistic, vilket i medicinska termer beskrivs som behandling av hela människan, både fysiskt
och psykiskt. Företagsnamnet skulle kunna vara något som kan skrämma bort vissa
potentiella kunder då just den psykiska delen kan tänkas mena på att produkten kan ha en
placeboeffekt, alternativt vara icke fungerande. Ordet kan tänkas konnotera till något negativt
för grupper vars doxa inte stämmer överens med naturpreparat och dylikt och därför bidra till
att människor kan anse att pseudovetenskap ligger bakom produkten. Det kan vara en
anledning till att produktförpackningen tycks försöka låna sjukvårdens ethos genom dess
kliniska utformning.
Bild 3 förhåller sig väl till retorikens etiska aspekter. Reklamen är uppbyggd tydligt och
innehåller lärande element. Att två tabletter om dagen räcker är utskrivet stort och tydligt
visar på att företaget enbart inte tänker på att sälja så mycket som möjligt på kort tid, utan att
de vill ta sitt ansvar för att produkten används i rätt mängd. Den latenta retorik som går att
finna är av god karaktär, och bilden förhåller sig därmed till decorum. De bryter även mot
rådande könsnormer genom att välja en bild på en kvinna istället för på en man då män oftast
är könet som porträtteras som makthavare. Kvinnan framstår som att hon har en högre
position i någon form, vilket signaleras när bilden inte är tagen uppifrån, utan rakt framifrån.
Fördomarna man kan tänkas ha kring naturpreparat försvagas av bilden då reklamen är
genomarbetad och framstår som seriös. Funktionen tycks levas upp till då bilden är
informativ samt estetiskt tilltalande samt lätt att identifiera sig med. När bilden valdes såg
den inte typisk ut för hur naturpreparat brukar marknadsföras, vilket ofta sker med texter som
lovar mycket tillsammans med bildinslag från natur som ser hastigt ihopklippta ut av en
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person som inte arbetar med reklam. Esberitox forte har alltså lyckats sticka ut från mängden
naturpreparat i sin marknadsföring, vilket på något sätt närmar sig reklamer som vi kanske är
mer vana att se när det gäller konventionella läkemedel. Bilden visar att företaget tror på sin
produkt, eller att de helt enkelt vill dölja det faktum att Läkemedelsverkets granskning är icke
existerande, annat än att den inte är skadlig. Det kan alltså vara faktum att företaget har
anlitat en PR-byrå med uppdrag att maskera det faktum att det är ett naturpreparat för att
lättare kunna nå den publik som inte delar företagets doxa. Med den tolkningen kan man säga
att företaget anpassar sin persona till en som kan vara mer accepterad på allmän nivå.
Bild 4 använder väldigt starka, i princip oemotsägliga argument i barn och familj. Bilden
uppfyller funktionen att man tänker att om barn får använda produkten så kan den inte vara
dålig, för vem skulle rekommendera något dåligt till barn? Det skapar ett ethoshöjande
pathosargument i att (förhoppningsvis) alla föräldrar vill ge sitt barn en bra uppväxt genom
att umgås med dem. Reklambilden fungerar delvis lärande i och med att tydligt förklara vad
produkten innehåller och vad det ska hjälpa mot. Viss problematik finns dock i
innehållsförteckningen då produkten innehåller ämnet Wellmune som är en betaglukan. För
att veta vad det är krävs det att publiken är insatt. De förklarar att Wellmune aktiverar
immunsystemet att reagera snabbare. Det låter bra när man läser det, men det är ändå svårt att
undvika att fråga sig vad Wellmune faktiskt är för något. Det krävdes omständliga sökningar
på Google för att hitta information om vad ämnet är då det inte ser ut att användas i större
utsträckning i Sverige. Bilden saknar även den lilla, informativa texten som produkterna som
granskas av Läkemedelsverket måste ha. Det finns därför ingen synlig information om hur
produkten ska användas eller var den går att köpa. Information om hur den ska användas
finns troligtvis på själva förpackningen, däremot kan det tyckas märkligt att de inte
informerar om var produkten går att köpa då företaget lär ha som mål att öka försäljningen av
den. Bilden lyckas med evidentia utifrån den beskrivning som Mral & Olinder använder: att
bilden skapar en närvarokänsla som ofta är förknippad med en visuell scen.96 Det går att
föreställa sig scenariot där bilden togs från när man själv var ett barn och var på utflykt med
föräldrarna och grillade korv i det svenska vinterlandskapet. Då bilden argumenterar på ett
sätt som är svårt att motsäga samt uppfyller evidentia kan bilden därmed lyckas uppfylla sin
funktion.
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Reklambilderna stärker alltså ethos på skilda sätt. Bild 3 använder sig av identifikation och
ethosargument, vilket utgör de delar av bilden som stärker ethos mest. Bild 4 stärker ethos
genom att använda ett barn i reklamen och genom att använda familjen som argument, vilket
är svårt att argumentera emot. Det här leder till något man kan identifiera sig med, vilket
därmed är bildens starkaste och mest ethosstärkande argument.

8. Analyser och resultatredovisning - Ena
Begovic
8.1. Konventionella läkemedel
ColdZyme (bild 5)
Reklambildens bakgrund skiftar i olika blå nyanser, något som kan tolkas vara bakterier eller
virus finns även i bildens bakgrund och även de illustreras i den blå färgen. Produkten och
förpackningen är uppställda bredvid varandra och tar upp ungefär halva delen av
reklambilden. Den andra delen består av texten ”COLDZYME KAN
FÖREBYGGA/FÖRKORTA FÖRKYLNING” vilken omsluts av en cirkel. Den blåa färgen
är dominerande i reklambilden följt av färgen vit samt vissa inslag av färgen röd.

Nezeril (bild 6)
Reklambilden innehåller något som kan tolkas som fyra olika scener, de är uppställda och
indelade i kvadrater i reklambilden. Denna uppdelning gör att det inte finns en central del i
bilden. Reklambilden upplevs enkel då man snabbt får en överblick av sändarens budskap,
vilket är marknadsföring av nässpray. Avsikten tolkas vara att man ska titta på reklamen på
samma sätt som man läser en text, vill säga att man börjar högst upp från vänster, för att
sedan läsa/titta mot höger håll och så vidare. Hela reklambilden är uppbyggd på humor och
symboler som konnoterar till skilda saker vilka kan antas skall fungera i den offentliga
miljön.
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Den retoriska situationen
De båda reklambilderna har publicerats i en miljö som kan tolkas nå en bred publik. Nezeril
publicerades i busskurer år 2007 och omfånget på reklambilden är relativt stort och omfattas
av en hel busskursvägg. ColdZymes reklam innefattar olika former av tryckt material, digitala
annonser, hemsidor och billboards på bland annat på TV4.
Sändarnas avsikt med reklamerna antas vara att öka försäljningen för sina produkter.
Förkylning och nästäppa kan ses som ett samhällsproblem vilket kan gynna sändarna då de
kan nyttja det som en möjlighet till att marknadsföra sina produkter. Den retoriska publiken
kan tolkas vara en bred målgrupp som innefattar män och kvinnor i alla åldrar för de båda
reklamerna. För bild 5 är den primära publiken de vuxna som tar del av reklamerna via de
olika källorna. Min tolkning är att det mestadels handlar om vuxna, på grund av att de forum
de publicerats i antas nå den vuxna populationen. För bild 6 är den primära publiken de som
åker buss kollektivt men även alla förbipasserande som hinner ta del av reklamens budskap.
För bild 6 kan det även finnas sekundär publik som kan tolkas vara de barn som även ser
reklamen och har möjlighet att påverka sina föräldrar. Läkemedelsverkets regler och
föreskrifter gällande reklam är något sändarna måste förhålla sig till, liksom
konsumentverkets regler gällande reklam, vilket tolkas vara de tvingande omständigheterna i
den retoriska situationen.
Enligt Bitzer kan dessa reklamer ses som en uppkommen möjlighet då behovet för läkemedel
finns och därför erbjuder företagen sina produkter till publiken. Vatzs teori innebär att
sändaren är medskapare till det påträngande problemet och inte enbart ett svar på det. Då
reklammakare kan anses ha stor makt gällande påverkan och övertygelse kan det här vara
något som skulle kunna resultera i att publiken konsumerar en vara utan att de är i behov av
den. Läkemedelsverkets regelverk kring reklam innebär att marknadsföringen styrs strikt av
regler och förordningar, vilket försvårar för sändaren att manipulera publiken i syfte att skapa
större efterfrågan än det som behövs. Dessa regler behöver dock inte innebära att det inte
sker.

Bild 5
Vid första anblick på reklamen dras ögonen till den blå färgen som omfattar större delar av
reklamen. Bilden upplevs fräsch och frisk, det som i bakgrunden kan tolkas vara baciller
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upplevs vid första anblick som iskristaller vilket förstärker fräschheten i bilden. Den
gynnande tolkning talar för att sändaren vill väcka intresse genom konnotationer till något
friskt. Detta är något som kan tolkas som ett implicit argument som kan syfta till att publiken
skall förknippa deras produkt till något som kan göra dem friska. Även den blåa färgen
förstärker det implicita argumentet. Mral och Olinder menar att blå färg bland annat har
lugnande effekt samt att den förmedlar seriositet.97 Då sändaren förmedlar seriositet i samspel
med en lugnande färgton som konnoterar till friskt och fräscht kan det latenta budskapet antas
vara något sändaren är ute efter att skapa för sin produkt.
Kameraperspektivet i reklambilden är rakt framifrån vilket är något som ger effekt av
pålitlighet, tillgänglighet och öppenhet.98 Vilket även det samspelar med de latenta
argumenten sändaren antas vilja väcka hos publiken. När man tittar närmare på reklambildens
bakgrund ser man att det är baciller av något slag som utgör det som vid första anblick såg ut
som iskristaller. Baciller kan antas konnotera till bland annat sjukdom och läkemedel vilket
även det kan associeras till produkten. Den förhandlande tolkningen av detta blir på sätt och
vis motsägelsefullt då baciller och sjuk kan tolkas vara motsatsen till friskt och fräscht.
Sändaren har genom evidentia lyckats skapa en bild som kan konnotera till två helt skilda
saker som även väcker olika känslor beroende på vad publiken lyckas avläsa. Det kan på så
vis fungera som pathosargument som anspelar på både hopp och fruktan, vilka anses vanliga i
reklam.99
En halv del av reklambilden utgörs av en blå text som lyder ”COLDZYME KAN
FÖREBYGGA/FÖRKORTA FÖRKYLNING”. Texten är inramad av en cirkel vars linjer går
i blått och rött, och bakgrunden i den är vit. Detta är den enda text i reklambilden, förutom
det som går att avläsa från produkten och dess förpackning. I den andra delen av
reklambilden demonstreras produkten och förpackningen till den. På förpackningen kan man
tyda att läkemedlet är mot förkylning, under den texten följer ytterligare en textrad i mindre
typsnitt där det står samma sak som i cirkeln till höger i reklambilden. Att sändaren väljer
samma bildtext kan innebära att den texten fungerar som en förstärkning till den mindre
texten som finns på förpackningen som är svårare att läsa på grund av dess storlek.
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Något jag reagerar på är ordet ”kan” i logosargumentet, att produkten kan förebygga
förkylning och inte att den förebygger/förkortar förkylning kan komma att tolkas att
produkten inte är fullt pålitlig. Att dess effekt inte är något som är garanterad skulle kunna
tänkas vara ethossänkande. Detta kan också vara de tvingande omständigheterna som handlar
om att läkemedelsreklam måste förhålla sig till Läkemedelsverkets föreskrifter gällande
marknadsföring där de inte får utlova något produkten inte kan hålla. Däremot antas att
publiken inte reflekterar över de regler och förordningar sändaren för reklamen har att
förhålla sig till och därför kan ordet ”kan” komma att tolkas som ethossänkande.
Ytterligare ett ord jag reagerar på är ”förebygger” att läkemedlet förebygger förkylning.
Innebär det att preparatet kan användas när man är frisk? Eller menar de då man känner att
förkylning är på gång, räknas det inte som att man då redan blivit förkyld? Detta kan innebära
att sändaren blir medskapare till det påträngande problemet då de på sätt kan skapa efterfråga
för produkten. Om det framstår som att läkemedlet kan användas i förebyggande syfte kan
det tolkas som att publiken också kan använda läkemedlet utan att de egentligen är sjuka.
Vilket då innebär att konsumenten köper varan utan att egentligen behöva den. Eftersom
sändaren inte använder sig av ytterligare explicita argument för att övertyga publiken kan det
latenta budskapet tala för att de helt enkelt inte behöver det. Trots att ordet ”kan” tolkas som
ethossänkande talar mycket för att produkten har etablerat ethos.
Logosargumentet i reklambilden är informativt och säger inte mycket mer än det produkten
verkar mot vilket är något som kan tala för att reklambildens layout, text och färg,
argumenterar i samspel och fungerar som ett implicit argument i sig. Det som styrker
tolkningen för ett inledande ethos är att sändaren framställer sin identitet utan att behöva
argumentera ytterligare om vem de är, inte heller behöver de övertyga genom att ta hjälp av
bevis, ett exempel skulle kunna vara att visa på statistik eller hänvisa till konkreta fall som
blivit hjälpta av just deras nässpray. De tar inte heller upp produktens bakgrund som kan
verka ethoshöjande vilket även det tyder på ett väletablerat ethos.100 Eftersom inget mer
behöver tilläggas för att höja produktens trovärdighet än den korta text som redan finns på
förpackningen, tyder det på att sändaren har ett etablerat ethos.
Då reklambildens layout och de manifesta delarna upplevs som enkla och minimalistiska kan
de latenta budskapen tala för att sändaren litar på att konsumenterna köper deras argument
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om att produkten kan förebygga/förkorta förkylning utan att behöva hävda deras trovärdighet
ytterligare. Sändaren gör inte heller någon ansträngning i att ytterligare använda sig av
explicita argument, än det argument som visar användningsområdet, för att övertyga publiken
till att konsumera just denna produkt. Då det finns många nässprayer på marknaden kan detta
tyda på att produktens image redan är etablerad. Ett etablerat ethos kan även tolkas som ett
inledande ethos, vilket är något som spelar stor roll i hur publiken mottar sändaren, i detta fall
reklamen. Att ha högt förtroende för något eller någon bildar utgångspunkten för hur
publiken tolkar reklamen vilket enligt Elmelund Kjeldsen påverkar publiken i större
sannolikhet.101
På förpackningen till produkten finns en bild som skall föreställa ett huvud, det blå huvudet
har en röd tydlig prick i svalgpartiet. Sändaren förtydligar svalget med en röd färg där
symbolen tolkas som en förstärkning som åskådliggör var produkten avser att användas.
Vilket sannolikt är medvetet menat för att förstärka tesen. Det som också kan vara en
gynnade tolkning är att den röda färgen syftar till att väcka känslor. Eftersom reklambilden
inte använder sig av många färger blir den röda färgen något som sticker ut och kan på så sätt
väcka uppmärksamhet. Färgen kan tolkas konnotera till smärta och blod. Forskning visar att
färger har stark emotionell kraft, de påverkar vårt psyke och hjärnan reagerar olika på olika
färger, där bland annat röd färg som ofta upplevs dramatisk har visats ha förmåga att skapa
oro.102 Om denna illustration lyckas väcka känslor kan det tolkas som ett pathosargument,
men i de fall den inte upplevs tillräckligt illustrativ för att väcka emotioner kan symbolen
tolkas bli informativ och till viss del intresseväckande. Eftersom den röda färger syns tydligt
kan intresse väckas samtidigt som den åskådliggör vad det är för produkt samt dess
användningsområde.

Bild 6
Bild 6 har fyra stycken olika bilder i reklambilden, tre av bilderna kan tolkas som symboler
och den fjärde bilden är på själva produkten och dess förpackning. Först upp till vänster i
bilden finns symbolen Big Ben, den väl kända klocka som är belägen i London, med en text
under som lyder Bid Bed. Det första som uppmärksammas är den humor som avläses enkelt.
Här kan det tolkas som att sändaren använder sig av komik för att väcka uppmärksamhet.
101
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Humor är något som framkallar känslor och kan användas som medel för att stödja argument
men det kan även vara ett eget starkt argument i sig.103 Även eunoia kan kopplas till humor,
eftersom sändaren vill roa publiken vilket kan göras genom att anvisa på gemensamma
erfarenheter.104 Humorn i denna scen men även i de resterande två scenerna kan vara något
som de flesta känner igen sig i och kan skratta åt. Eftersom vi alla någon gång i livet har haft
täppt näsa, mer eller mindre, och när näsan är täppt har man svårt att uttala vissa ord. Det här
kan tydas som en gemensam företeelse och kan därför uppfattas som humoristiskt av de flesta
i publiken. Det kan antas vara sändarens tillvägagångssätt för att skapa identifikation med
publiken.
Det latenta som går att avläsa i tillvägagångssättet är att sändaren genom humor vill skapa
samförstånd med publiken, vilket är något Mral och Olinder menar skapar känsla av
gemenskap.105 Eftersom sannolikheten är liten att någon i den rådande doxan skulle bli
provocerad av att man själv eller någon annan uttalar Big Ben fel, tolkar jag att sändaren med
denna symbol lyckas förmedla humor och skapa samhörighet. Det latenta budskapet med
scenen kan tolkas syfta till att skapa vi-känsla då sändaren valt motiv som de flesta känner
till. Detta är troligtvis ett välmedvetet val som just syftar till att skapa identifikation.
Symbolen kan tolkas ha kulturellt värde och kan antas symbolisera något de flesta vuxna som
barn känner till vilket även det kan skapa igenkännande.
Symbolen på en majskolv är utformad på liknande vis och texten under lyder bajs. Även här
används humor, däremot är det skrivna ordet något grövre än i de andra symbolerna i
reklambilden. Är man täppt i näsan och ska säga majs kan det låta som att man säger bajs.
Ändå kan det tolkas som att symbolen riskerar att bryta mot decorum. Att använda ordet bajs
i offentlig miljö kan säkerligen enligt viss publik upplevas som pinsamt eller otrevligt och
kan därför uppfattas som olämpligt. Att bryta mot det som anses passande kan leda till
motsättning. Det här kan innebära att den publik vars doxa bryts inte kommer acceptera ordet
som humor. Då det kan tolkas finnas publiker som både ser humorn och de som inte ser
humorn i ordet, innebär det att det finns fler doxor i publiken. Den publik vars doxa är att bajs
inte är så farligt att uttrycka kommer troligtvis se humorn i det. Den doxa det inte accepteras
i kommer antagligen tycka annorlunda. Vare sig ordet bryter mot doxa eller inte skapas
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känslor som kan vara förknippade med humor, som underhållning och glädje eller känslor av
irritation och skam för den skara vars doxa ordet bryter mot. Mral och Olinder menar att om
en bild framkallat känslor har sändarens argumentativa syfte uppnåtts, vilket denna symbol
och dess ord troligen gjort på ett eller annat sätt.106
Symbolen på Pandan som sitter och håller i något som ser ut som gräs går även den i samma
humoristiska genre som de andra symbolerna i reklambilden. Även här tolkas publiken kunna
identifiera sig då humorn är lätt att avläsa och stämmer överens med publikens mening om
hur ordet Panda uttalas om man är täppt. Att säga Padda, som är namn på ett annat djur,
istället för Panda kan ses som humoristiskt eftersom det kan bli roliga och aningen pinsamma
missförstånd. Igenkänningsfaktorn är hög då humorn skapar samförstånd mellan reklamen
och publiken vilket är något Burke menar skapar identifikation.107 En panda kan tolkas vara
ikonisk vilket kan vara på grund av att den är starkt förknippad med Världsnaturfonden
(WWF) och har synts mycket i offentligheten. En panda kan konnotera till exempel oskyldig,
utrotningshotad, hjälplös, gullig och så vidare. Dessa konnotationer kan associeras med
känslor och kan därför tolkas syfta till att beröra publiken. Den som vill framställa sig som
omvårdande och ansvarstagande kan använda sig av pathosargument med barn eller djur i
fokus, då de står för det oförstörda och hjälplösa väcker de beskyddarinstinkter och
sympati.108 Detta kan vara medveten avsikt från sändarens sida, det latenta argumentet kan
resultera i att produkten förknippas med de känslor pandan väcker. Sändaren lyckas på så sätt
genom marknadsföringen att koppla produkten till det pandan konnoterar till, vill säga
omvårdande och snäll och på så sätt implicit koppla det till fördel för produkten. Symbolens
konnotationer och de känslor som väcks kan leda till att publiken blir välvilligt inställd till
reklamen.
Den fjärde bilden utgörs av produkten och dess förpackning, de är uppställda bredvid
varandra och tar lika mycket plats som de andra bilderna. Texten under denna bild är den
enda i reklambilden som skrivs som det faktiskt låter. Vilket kan innebära att sändaren vill
förtydliga produktens verkan, att nässprayen behandlar nästäppa. Detta visas då texten inte är
omgjord utan Nezeril uttalas som det ska vilket i sin tur associeras med frisk. Det latenta som
kan utläsas av att bilden på produkten får uppta lika mycket, eller lika lite, plats som de andra
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symbolerna kan innebära att sändaren vill framställa sin produkt som likvärdig och till och
med lika erkänd som de andra figurerna i reklamen. De allmänt kända symbolerna kopplas
implicit ihop med produkten eftersom de framställs i samma storlek. Vilket kan leda till att
produkten drar nytta av de retoriska appeller som anspelas genom symbolerna. Symbolerna
kan därför även antas vara de bärande argumentationspelarna som i reklamen implicit
argumenterar för produkten. Å andra sidan upplevs det väldigt självsäkert av sändaren att
vilja framställa sig som lika erkänd som symbolerna. Att visa självförtroende på det implicita
sätt kan troligtvis leda till att publiken associerar produkten till självsäkerhet. Vilket i sin tur
skulle kunna innebära att publiken även tillskriver produkten ethos.

Sammanfattning för de båda reklambilderna
De båda reklambilderna argumenterar på skilda sätt trots att deras publik kan likställas. Antas
kan att de båda reklamerna använder sitt etablerade ethos som grund för argumentationen.
Där bild 5 argumenterar med ett explicit logosargument i samspel med reklambildens
evidentia vars konnotationer fungerar som olika argument i sin tur. Bild 6 argumenterar
genom humor och identifikation där det även går att uttyda att sändaren vill likställa sin
produkt med symbolerna i reklamen. De symboler reklambilden visar i denotativ form har
latenta budskap som samspelar och argumenterar tillsammans med symbolerna. Symbolerna
tolkas även vara anpassade efter publikens doxa då värderingar och trosföreställningar inte
bryts.
I de båda reklambilderna går det inte att avläsa var produkten går att inhandla. Det kan tolkas
som att sändarna antar att publiken är så pass välbekanta med preparaten att de borde veta
vart de går att köpa. Då sändarna räknar med publikens förförståelse, det vill säga att de redan
är bekanta med produkterna eller att de är medvetna om att dessa är läkemedel, kan tolkning
göras att sändarna förlitar sig på att publiken vet att produkterna säljs på apotek. Detta är
något som tyder på att produkterna har stabilt ethos. Det går att se likheter i evidentia i de
båda reklambilderna trots att de argumenterar på skilda sätt. Layouten hålls enkel och stilren i
de båda utan en massa olika färger, mönster eller krimskrams som får pryda omslagen. Vilket
är något som kan tala för de trosföreställningar och krav som doxan har gällande
läkemedelsreklam. Dessa krav kan ha blivit formade av de tvingande omständigheterna
läkemedelsreklamerna har att förhålla sig till. Men det kan även tyda på kulturella aspekter av
det doxan kräver och anser som förtroendeingivande och kunnigt. Detta visar evidentias roll i
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reklam, sändarna lyckas förmedla budskap genom att åskådliggöra reklamen på så sätt att
publiken enkelt förstår att detta är läkemedel.
Den blå färgen är något som kan påverka ethos eftersom färgen anses ge intrycket av
seriositet. Detta är något som kan antas ha satt prägel i skapandet av produkterna men även
för bild 5. De båda reklambilderna anpassar sin reklam efter doxans krav på det som anses
pålitligt och seriöst. Hade doxan ansett och krävt något annat skulle troligen layouten sett
annorlunda ut. Hur reklambildens typografi är utformad kan således formas av det doxan
anser vara ideal för läkemedelsprodukter.

8.2. Naturpreparat
Echinaforce Comp (bild 7)
Reklambilden utgörs av en tredjedelssida i tidningen. Hela bakgrunden går i mörklila färg
och reklamen innehåller relativt mycket text som är tryckt i vit färg, även inslag av rosa färg
finns.

Echinaforce (bild 8)
Denna reklambild omfattar cirka en halvsida i storlek och innehåller mycket narrativ text.
Bakgrunden är vit med svart text och några inslag av färgen röd och grön finns.
Mer ingående beskrivning av de båda reklambilderna kommer göras löpande i analyserna.

Den retoriska situationen
Reklambilderna har som tidigare nämnts publicerats i tidningen ”MåBra” vilket är en
hälsotidning vars innehåll är fylld med allt från nyttiga mattips, träning och allmänna råd för
omvårdnad av kropp och själ. Tidningens primära publik är de konsumenter, kvinnor i
medelåldern, som köper tidningen. Då artiklarna i tidningen riktar sig till kvinnor tolkar jag
dem vara den tilltänkta publiken. Produkten får brukas av personer över 18 år, den vuxna kan
ses som den passande målgruppen och har därför även möjlighet att påverka den retoriska
situationen genom att konsumera varan. Förkylning och halsont är något som drabbar de
flesta av oss, om än i olika mån och omfång, och vi kan komma att behöva konsumera något
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slags preparat för det besvär vi råkar ut för. Sändarna nyttjar forumet, det vill säga tidningen,
till sin möjlighet att marknadsföra sina produkter. De tvingande omständigheterna för
sändarna är Läkemedelsverkets regler och föreskrifter som de måste förhålla sig till. Även
doxans krav på tidningen och dess innehåll kan spela roll i sändarens tvingande
omständighet, eftersom sändaren behöver anpassa sin reklam efter publikens krav av
tidningens innehåll.
Även här tolkar jag från Bitzers teori att reklamen inte är medskapare till det påträngande
problemet, utan att efterfrågan redan finns. Vatzs teori talar för marknadsföringens påverkan
där större efterfrågan skapas, vilket kan tolkas som att sändaren är medskaparen till det
påträngande problemet. Läkemedelsverkets lagar och förordningar försvårar däremot för
sändaren att genom reklam skapa större efterfrågan för preparaten än nödvändigt.

Bild 7
Mängden text i hela bild 7 tolkar jag som mycket, vilket kan bero på bildens layout. Att det är
mycket som händer i bilden sett till kombinationen text, bilder och färger. ”Text och bild kan
antingen förstärka eller störa varandra, göra budskapets helhet tydligare eller, genom att till
exempel överbelasta en yta med formelement, svårare att ta till sig.”109 Reklambilden upplevs
plottrig då den innefattar många olika visuella element i layouten. Elementen upplevs störa
varandra och bidrar antagligen till det jag upplever som mycket vilket även kan resultera i att
reklamen blir svår att ta till sig.
Bakgrunden utgörs av olika mörka nyanser av lila och blå färg, samt något som kan tydas
vara en blomma. Samma lila blomma finns på produktens förpackning vilket är något som
antas ha koppling till produkten som gissningsvis kan vara en av substanserna i det
traditionellt baserade läkemedlet. Det här kan antas vara ett försök till att skapa identifikation
genom att få publiken att koppla blommans färg i bakgrunden till produkten och dess
innehåll. Det latenta argumentet kan fungera för den publik som besitter kunskap om
blomman vilket på så vis kan styrka produktens ethos. Däremot riskerar argumentet att fallera
för den publik som inte har någon kännedom om blomman eller dennes kvaliteter. Detta tyder
på att det finns fler publiker i doxan där sändaren kan skapa gemenskap och identifikation
med den publik som besitter förförståelse om naturpreparat. Det här kan tyda på att det är den
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publiken som är tänkt att tilltalas och därför kan ses som den primära publiken. Detta är dock
något som riskerar att utesluta den publik som inte kan identifiera sig med sändaren. Att
utesluta en grupp kan leda till att motsättningar skapas, vilket i sin tur kan innebära att de inte
kommer att övertygas.110
Att hela bakgrunden går i mörk färg kan även syfta till att fånga läsarens uppmärksamhet.
Däremot är min tolkning att detta snarare bryter mot decorum, eftersom det i tidningen är
vanligare med vit bakgrund. Att behaga publiken kan ha varit det sändaren var ute efter,
däremot upplevs bakgrunden inte tilltalande då det är svårt att avläsa motivet på den.
Evidentia blir inte särskilt talande vilket kan bero på att den upplevs nyanslös eftersom
färgerna inte skiftar i större mening. Enligt mig konnoterar inte heller den lila färgen till
”ekologiskt” och ”färskt” som är ett av de starkaste argumenten i reklambilden. Den generella
doxan förknippar hälsa, fräscht, naturligt och nyttigt med färgen grön, vilket är en helt annan
nyans.111 Då detta tolkas bryta mot decorum och doxa kan det innebära att reklambilden
riskerar att budskapet går förlorat och därmed inte får önskad effekt. Att sändaren bryter
decorum och den generella doxan kan tolkas vara på grund av att de riktar sin reklam till en
specifik och primär publik. Det latenta som kan avläsas är att det kan ha med den kulturella
kontexten att göra, det vill säga att sändaren riktar sig mot en annan kultur alternativt att
sändaren eller produkten tillhör en annan kultur. Detta kan således innebära att de utgår från
sin kultur då det exempelvis kanske inte anses som brott mot decorum och doxa att använda
sig av reklambilder med mörk bakgrund. Något som talar för det är att färgers konnotationer
sannolikt skiljer sig åt i olika kulturer.
Reklambilden har en hel del text och avbilder vilket gör att inget i den egentligen upplevs
som centralt där fokus riktas mot något speciellt. Vid första anblick dras ögonen till den text
som är störst i storleksordning som uttrycker ”ONT i halsen?”, vilket kan tydas som rubriken
i reklamen. Den kan tolkas vara det som syftar till att väcka intresse hos publiken. Om man
har ont i halsen kan det antas väcka intresse för att man ska läsa vidare och se vad det är för
produkt som marknadsförs.
Nedan följer, i storleksordning, en mellantext som lyder ”ECHINAFORCE COMP –
BEHANDLAR EXAKT DET OMRÅDE DÄR DU HAR ONT.” som kan tolkas vara en
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fortsättning och förstärkning av huvudrubriken. Under den löper, i storleksordning, en mindre
men längre text. Den beskriver innehållet i produkten, att den är färsk och ekologiskt odlad
och att den dessutom innehåller salvia. Samt dess funktion som är att […]”lindra irriterande
och smärtande slemhinnor - framförallt i hals och svalg”. Den del som beskriver vad
preparatet är till för är i texten understruken vilket skiljer sig från resten av texten. Att
logosargumentet är understruket tyder på att det är något sändaren vill förtydliga. Jag anser
att det fyller en funktion då ögat lättare kan urskilja just den meningen från resten av texten,
som för övrigt är på fem meningar. Den förstärker vad som är produktens funktion och det är
något som även kan ses som ett svar på texten som lyder ”ONT i halsen?”.
Efter det första stycket följer ett annat kort stycke som lyder ”FÖR DIN TRYGGHET –
Echinaforce comp är liksom Echinaforce granskat och registrerat av Läkemedelsverket”. Att
sändaren väljer att använda detta argument i reklambilden kan innebära att de har i syfte att
stärka produktens ethos genom att låna Läkemedelsverkets trovärdighet. Läkemedelsverket är
en statlig myndighet vilka kan tolkas ha auktoritet. I och med det har de antagligen även hög
trovärdighet då det är de som kontrollerar alla läkemedel innan de får säljas i handeln. Genom
att referera till en auktoritet kan man även dra fördel av dennes ethos.112 Detta är något som
kan antas syfta till att stärka produktens trovärdighet.
Läkemedelsverket har regler och förordningar som de granskar produkter efter och kan därför
tolkas vara pålitliga. Det man som publik kanske inte är medveten om är att olika produkter
faller under olika kategorier vilket innebär att de omfattas av olika hårt reglerade lagar och
förordningar. Ett traditionellt växtbaserat läkemedel behöver inte ha bevisad effekt. För att
Läkemedelsverket ska godkänna ett sådant preparat räcker det med att produkten sålts i 30 år
varav minst 15 år inom EES för att den skall godkännas för försäljning. Detta är något som
den medvetna publiken kanske inte skulle tolkat som trovärdigt och kunnigt. Det kan också
vara som så att den medvetna publiken anser att då naturpreparatet brukats länge bör det även
ha effekt. Däremot för den omedvetna publiken kan detta få effekt och därför också upplevas
som trovärdigt. Även detta tyder på att det finns olika doxor och därmed dubbla publiker.
Sändaren kan tolkas vilja framställa sig själv som trovärdig och kunnig genom att referera till
Läkemedelsverket, vilket kan ses som ett ethosargument.
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Efter denna text finns bild på produkten och dess förpackning. De är uppställda bredvid
varandra och båda syns tydligt, fastän i ett litet format, det går inte att avläsa vad som står på
de båda omslagen. Ovanför produktflaskan löper en text ”BEHANDLAR EXAKT DET
OMRÅDE DÄR DU HAR ONT” och under texten finns en bred pil som pekar nedåt mot
själva flaskan. Logosargumentet upplevs repetitivt då densamma skrivs på två ställen i
reklambilden. Argumentet upplevs som förstärkning åt produktflaskan. Flaskan har en pipett
som syftar till att man enklare skall kunna styra produktens innehåll till just det område i
munnen man har ont i och ska behandla. Texten är informativ och känns aningen överflödig
då produkten vid fler ställen presenteras med argument om användningsområdet och syftet
med den. Detta upplevs som tjatigt och onödigt vilket kan riskera att intresset för reklamen
går förlorad. På förpackningen kan en blomma tydas, där en av blommorna är inringad och
förstorad och tycks symbolisera ett innehållsämne i produkten. Däremot uttrycks inte det
explicit och utan vidare kunskap om naturväxter kan jag inte avgöra om det är så eller inte.
Det som går att ana är att den har koppling till det som framställs i bakgrunden av reklamen.
I anslutning till produkten finns en måltavla med en pil som sticker ned i centrum av
måltavlan. Den denotativa bilden signalerar ”mitt i prick”, alltså att det traditionellt
växtbaserade läkemedlet verkar precis där den ska. Syftet med bilden avläses enkelt och är
ytterligare ett argument som talar om att produkten behandlar exakt område. Att det
logosargumentet används flitigt kan vara på grund av att det är produktens starkaste kvalitet
och därför upprepas den. Eftersom det finns fler argument om produktens pricksäkerhet än
om produktens själva verkan på ”problemet”, halsont, kan tolkning göras att det är därför det
är något som lyfts flertal gånger och på så sätt blir det bärande argument i marknadsföringen.
Argumentet finns i latent och manifest argumentationsform och kan antas vara sändarens
försök till att skapa tillit för produkten och dennes träffsäkerhet. Däremot är min upplevelse
att det blir repetitivt och tjatigt vilket riskerar att sändarens syfte med arbetet att förtydliga
produktens styrka fallerar. Mral och Olinder menar att för att publiken ska få en sann avbild
på något behöver även känslor involveras, vilket således innebär att bilden blir effektiv först
när känslor för den skapas.113 Argumentet anser jag inte anspelar på känslor vilket kan vara
en anledning till att huvudargumentet i reklambilden därför riskerar att utebli.
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Under produktbilden löper en bred rosa linje med texten ”EKOLOGISKT ODLAD –
FÄRSKT EXTRAHERAD”, detta är en upprepning av något som står i den längre texten. Att
sändaren väljer att argumentera för detta två gånger kan betyda att det är något sändaren vill
belysa och tydliggöra. Detta är något som kan vara förknippat med den rådande doxan
gällande ekologiska och färska produkter. Argumentet talar för att sändaren antar att det är
något som är viktigt och värderas högt i det forum reklamen är publicerad och väljer därför
att upprepa och förtydliga det argumentet. Min tolkning är att det överensstämmer med
publikens doxa vilket kan leda till att produktens ethos stärks.
Bild 8
Den vita bakgrunden, den svarta texten och de gröna och röda inslagen i reklambilden
upplevs som klassiska för naturpreparat liksom för konventionella läkemedel. Den gröna
färgen blir utmärkande fast det finns relativt lite av den i reklambilden, vilket kan vara på
grund av att bakgrunden är vit och att det inte finns andra färger som kan stjäla fokus.
Nyanserna associerar till hälsa, rent, naturligt och nyttigt, vilket gröna nyanser tenderar att
göra.114 Kravmärkning är även något som grön färg associeras till.115 Detta är något sändaren
nyttjar väl då den gröna färger i sig kan antas blir ett latent argument för hälsa, naturligt och
kravmärkt. Reklambildens layout är något som förhåller sig till rådande doxa gällande det
som anses professionellt och pålitligt. Då vit färg förknippas med expertis och läkarrock,
vilket även är något apotekspersonalen bär kan produktens layout komma att konnotera dess
yrkeskunnighet och trovärdighet, vilket produkten kan dra nytta av.116
Den text som ögat direkt dras till är den stora rubriken ”DIREKT hjälp vid förkylning”, som
jag tolkar vara huvudrubrik, är även halvt omringad med pilar. Ordet ”DIREKT” är röd och
pilarna riktas mot den. Sändaren använder här den expressiva texten i syfte att förstärka och
betona att produkten hjälper på direkten. Färgen röd upplevs dominant och fungerar som ett
argument i sig.117 Ordet direkt kan även tolkas syfta till att styrka ethos. Ordet i sig upplevs
mer dominant än om sändaren exempelvis skulle uttrycka produkten ha ”snabb verkan”.
Under indextexten finns bild på produkten och dess förpackning. De är uppställda bredvid
varandra och på grund av reklamens storlek kan man även avläsa det som står på flaskan och
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förpackningen. På de båda finns en blomma som tolkas vara en del av produktens
sammansättning, det som styrker antagandet är att det på förpackningen och produkten bland
annat står ”Extrakt av röd solhatt”. Detta kan syfta till att höja produktens ethos vilket
troligtvis kan fungera på den publik som vet vad solhatt har för egenskaper. Min tolkning är
att ethos kan bli svårare att stärka hos publiken som inte har kunskap i ämnet. Detta är något
som kan kopplas till identifikation och Evidentia. Då man är intresserad och kunnig på
exempelvis naturpreparat och växter kan det tolkas att man på så sätt lättare identifiera sig
med det sändaren framställer och syftet med det, vill säga att höja produktens ethos.
Till höger om bilden illustreras tre ibockade rutor med text bredvid som menar på att
produkten är ”EKOLOGISKT ODLAD”, ”FÄRSKT EXTRAHERAD, ”VÄLBEPRÖVAD”.
Dessa logosargument kan anses syfta till att höja produktens ethos då det kan tolkas vara
något som anses viktigt och betydelsefullt i doxan. Den publik som köper tidningen ”MåBra”
kan antas vara intresserade av det mesta gällande hälsa, vilket även innefattar ekologiska
produkter. Ytterligare faktaargument finns i anslutning till bilden, där sändaren skriver att det
kostar ”CIRKA 5:- PER DAG”. Det konnoterar till billigt, vilket är något publiken kan hålla
med om.
Under bilden löper en längre text, stycket börjar med en förstärkt text ”Du känner igen
känslan.” Den deskriptiva texten börjar med något som kan tolkas vara den manifesta
argumentationens exordium. Tydlig dispositionsordning kan tydas där de börjar med något
som kan tolkas väcka intresse genom att beskriva förkylningsfasens början. Stycket anspelas
på identifikation […]”- en rejäl förkylning. Något du varken har tid, råd eller lust med.” Detta
syftar troligtvis till att beröra publiken vilket också sannolikt görs då de flesta kan identifiera
sig med budskapet. Om man ska lyckas övertyga genom identifikation menar Burke att
sändaren och mottagaren på något vis måste kunna känner igen sig i varandra. Detta leder i
sin tur till att känslorna påverkas vilket är nödvändigt vid påverkan.118 Blir publiken
känslomässigt engagerade av det första stycket kommer de antagligen även välja att läsa
vidare.
Nästa stycke börjar med förstärkt text ”Det är då du skall ta Echinaforce.” Även i denna
argumentation spelar sändaren på känslor men då genom att visa välvilja mot publiken. De
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visar välvilja på så sätt då de presenterar sin produkt som något som kan hjälpa publiken att
bekämpa det onda. I nästkommande stycke börjar första meningen med en röd markering,
”Tar du Echinaforce direkt,” […] Denna mening är rödmarkerad vilket är det andra, och det
enda, ordet (direkt) som är rödmarkerad i reklambilden. Detta tolkar jag återigen är något
sändaren vill förstärka och belysa. Av detta kan man tyda att sändaren vill övertyga publiken
om att deras produkt hjälper ”direkt”, vilket kan tolkas vara ett av de centrala
logosargumenten i reklamen.
Nästa stycke text upplevs som ett refutatio då sändaren svarar på något som kan tolkas vara
ett motargument, alltså om förkylningen ”redan brutit ut – bekämpar Echinaforce
symptomen”. Sändaren vill förtydliga att denna produkt inte enbart motverkar innan man
blivit förkyld utan den fungerar även om man är det. De visar återigen på fronesis och arete
då de ger publiken ”ett gott råd, ha alltid Echinaforce till hands -” […]
Avslutningsvis nämns information om produkten, där bland annat grundaren, pionjären och
forskaren Alfred Vogel nämns. Den förstärkta meningen ”Receptfritt, ekologiskt och
kontrollerat av Läkemedelsverket i Uppsala.” Meningen efter lyder ”Nu vet du varför du kan
lita på Echinaforce – när det verkligen gäller.” Stycket kan syfta till att stärka produktens
ethos, då en pionjär och forskare kan tolkas ha auktoritet. Även då Läkemedelsverket nämns
kan det tolkas som att produkten syftar till att låna deras ethos för att styrka sitt. Även det
repetitiva logosargumentet, att produkten är ekologisk är något som kan syfta till att stärka
ethos.
Längst ned i reklambilden finns inramad text som hänvisar till var produkten kan inköpas.
Den säljs på Apoteket, Apoteket Hjärtat, LloydsApotek, Life och Hälsokraft, vilket är något
som kan tolkas som trovärdigt och pålitligt i den rådande doxan. Apotek är de enda som
säljer beprövade läkemedel och utvalda naturpreparat och kan på så vis ses pålitliga och
därför tilldelas trovärdighet. Produkten kan på så vis även stärka sitt ethos genom att visa
publiken att deras produkt håller måttet för att få säljas på apotek. Reklamen hänvisar även
till Hälsofackhandel vilket innebär att den publik som litar på holistiska och naturmedicinska
preparat också nås och kan på så sätt kanske få förtroende för produkten då utvalda
Hälsofackhandel också säljer den.
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Sammanfattning för de båda reklambilderna
I bild 8 förs explicit argumentation som innehåller många delar ur den klassiska
dispositionsmodellen. I reklambilden för Echinaforce arbetar sändaren med manifest retorik i
högsta grad, där pathos, logos och ethosargument samt identifikation kan avläsas. Den latenta
argumentationen visar välvilja med tydliga konnotationer till hälsa, friskt och fräscht. Då
evidentia samspelar med de konnotationer som finns i reklamen tolkas det tilltala rådande
doxa gällande reklam i tidningar. Den retoriska växelverkan som förs i reklambilden
samspelar vilket kan tillskriva produkten ethos.
I bild 7 behandlas den manifesta retoriken i reklambilden genom logos och ethosargument.
De explicita logosargumenten talar för den pricksäkerhet produkten har. Vilket är något som
görs implicit och explicit med flertal argument. Detta kan vara en av anledningarna till att
reklamen upplevs rörig och på sätt och vis för mycket. Reklambildens layout bryter mot doxa
om det som uppfattas naturligt, hälsosamt, nyttigt och ekologiskt vilket kan resultera i att
publiken inte får det förtroende för produkten som sändaren önskar. Då man bryter mot doxa
uteblir även möjlighet för identifikation, då publiken inte blir tilltalad skapas inte heller
samhörighet. Den publik som berörs är den grupp som även kan vara sändarens primära
publik. Den primära publiken kan vara en grupp läsare som är bekanta med naturpreparat och
som redan har välvillig inställning till den.
Både Echinaforce Comp och Echinaforce använder Läkemedelverkets ethos i syfte att stödja
sin produkts trovärdighet. Vilket som tidigare nämnt kan fungera för den publik som inte är
medveten om att traditionellt växtbaserat läkemedel inte behöver ha bevisad effekt. Medan
för den pålästa och medvetna publiken kan referat till Läkemedelsverket innebära att ethos
inte stärks. Det som skiljer reklambilderna åt är att bild 8 hänvisar var man kan köpa
produkten, vilket inte framkommer i bild 7. Det här är något som ytterligare kan tyda på att
bild 7 riktar sig mot en specifik publik som besitter förförståelse för naturpreparat, det vill
säga att de redan vet var produkten kan inhandlas.

9. Gemensam diskussion
Vad vi kan lyfta ut från de flesta reklambilderna för konventionella läkemedel är att de
använder sig av identifikation där evidentia, både visuellt och i text är vanligt förekommande,
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vilket kan ha syftet att stärka ethos. Identifikationsskapandet sker i olika former utan någon
egentlig röd tråd mellan de olika reklambilderna annat än att publiken kan känna igen sig i de
olika situationerna.
Alla de konventionella läkemedlen tycks ha stabilt ethos där det är underförstått att
produkterna går att köpa på apotek. ColdZyme är det enda konventionella läkemedlet vars
reklam inte syftar till att skapa någon form av identifikation. Istället använder de sig av få
explicita argument där bilden på produkten ska fungera som ett latent argument i sig. Det här
tyder på att ColdZyme redan har etablerat ethos, eller att de vill skapa imagen av ett starkt
ethos. Alvedon skapar med sin reklambild identifikation mot spådomskonst och liknande,
vilket även kan leda till att de som känner sig uteslutna identifierar sig mot Alvedon. Ethos
etablerar de genom att med ett ethosargument argumentera för sin produkt samtidigt som de
skapar identifikationen. Nezeril argumenterar på ett sätt som kan tänkas stärka ethos genom
att likställa produkten med välkända symboler. Panodil Zapp argumenterar främst genom
logos för att stärka ethos då de förklarar hur snabbt och enkelt det är att använda produkten.
Argumenten i reklambilderna för naturpreparat skiljer sig mer mellan varandra än
argumenten i de konventionella läkemedlens reklambilder. Esberitox forte och ImmunStark
använder sig av identifikation och evidentia på liknande sätt som de konventionella
läkemedelsreklamerna. Det framstår som en självklarhet att produkterna ska kunna
införskaffas på apotek, vilket kan tyda på att de vill likställa sitt ethos med konventionella
läkemedlens. Det här kan ses som att syftet är att förhålla sig till den doxa som råder hos
publiken som har starkare förtroende för konventionella läkemedel än för naturpreparat.
Echinaforce och Echinaforce comp argumenterar snarare för att produkterna är ekologiska
och färska, vilket förtydligar att det är naturpreparat. Ett antagande är att de troligtvis inte vill
förväxlas med konventionella läkemedel, vilket även gör att de förhåller sig till en annan
doxa. Ethos tycks de främst etablera genom att informera om att produkterna är väl
beprövade och granskade av Läkemedelsverket samt att Echinaforce med tydlig text skriver
att produkterna finns att köpa på apotek.
Det finns alltså både likheter och skillnader i hur reklambilderna argumenterar där det tycks
vara företagens image snarare än produktkategorin som bestämmer vilka argument som
används. Tydligt är att konventionella läkemedel och naturpreparat marknadsförs på olika
platser där de konventionella läkemedlen publiceras på allmänna platser. Det här kan tolkas
utgöras av doxa, där reklamerna som kan tänkas tilltala den breda målgruppen ofta publiceras
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i offentlig miljö. Den allmänna doxan kan därför tänkas strida mot marknadsföringen av de
naturpreparat som använder växter och natur som argument. Det här kan vara en anledning
till att dessa reklamer publiceras i mindre forum där växter och natur som argument istället
tillhör doxan.
Istället tycks allmänheten föredra reklam som använder människan som argument, något som
kan nå de flestas förförståelse och därför leda till identifikation i större omfattning.
Identifikationsbegreppet tycks därför utgöra en stor del i hur vi uppfattar reklambilder då vi
lättare kan ta åt oss av budskapet när vi känner igen oss i situationen. Kan vi identifiera oss
med reklamen har vi en tendens att tillskriva starkt ethos till densamma. Medan reklamerna
som publiceras på allmänna platser förhåller sig till en bred doxa tycks vissa reklamer som
publiceras på specifika platser förhålla sig till en smalare doxa. Reklamerna som anpassar sig
efter den smala doxan uppfattar vi kan begränsa deras marknadsföring då de inte tycks vilja
förändra sin image eller den breda doxan. Den image som Echinaforce och Echinaforce comp
förmedlar med sina reklambilder tycks inte vara kompatibel med en bred doxa då de inte
argumenterar genom den breda doxans förförståelse. Esberitox forte och ImmunStark kan
tolkas ha lyckats med målgruppsanalysen då de har anpassat reklamen efter den breda doxans
förförståelse. Syftet kan tolkas vara att de vill bredda målgruppen genom att förhålla sig till
eller förändra den breda doxan.
Ytterligare en faktor som tycks ha betydelse är bildens layout, där enkel layout med få
komponenter tycks tillskrivas högre ethos. När bilderna innehåller många komponenter,
mycket text och många explicita argument framstår det som att de skapar förvirring genom
sin iver att övertyga. I dagens samhälle matas vi ständigt med reklam och nya intryck i alla
möjliga former och på alla möjliga platser, där tidsbrist kan vara en viktig faktor för hur vi
uppfattar saker och ting. För att kunna ta del av all information krävs det att vi snabbt kan
uppfatta reklam, vilket därmed kan medföra att korta och enkelt formulerade budskap lättare
tas in. När reklambilder ger för mycket information och intryck kräver det tid och lust från
publiken för att intresset ska fångas och för att den ska bemöda sig läsa all text. Sker inte
detta riskerar publiken att bli överöst med information som kanske inte uppfattas korrekt,
vilket kan leda till att produkterna både avstås från och missförstås. Det här kan vara
anledningen till att vi tillskriver reklamer med få komponenter högre ethos än de reklamer
som innehåller många komponenter.
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För framtida forskning kan den här uppsatsen agera riktlinje för hur reklamer kan anpassas
efter- eller förändra olika publikers doxa, oavsett produktkategori. Att anpassa reklamen
utifrån platsen för publicering kan vara användbart för företagen i sitt arbete med
marknadsföring liksom att skapa reklam som anpassas efter bred doxa och kan fungera på
allmänna platser.

10.

Sammanfattning

Uppsatsen reder med hjälp av visuell analys och hermeneutik ut hur olika reklambilder för
konventionella läkemedel respektive naturpreparat argumenterar för att etablera ethos.
Genom att analysera hur reklambilderna är uppbyggda reder uppsatsen ut på vilka sätt
retorikens övertygandemedel används. Den retoriska situationen tydliggör vilka de tänkbara
målgrupperna är och visar vad reklamerna har att förhålla sig till. Att reklamer förhåller sig
till den generella doxan och att de skapar identifikation tycks vara de viktigaste
beståndsdelarna för att ha inverkan på ethos.
De konventionella läkemedelsreklamerna tycks tillskrivas ethos i och med att reklamerna
håller enkel layout. Enkel layout med få komponenter kan innebära att publiken hinner
uppfatta budskapen som reklamerna förmedlar, vilket även möjliggör att argumenten lättare
tas in och förstås av publiken. Naturpreparatens reklamer varierar i sin utformning då vissa
arbetar med enkel layout medan andra argumenterar med många olika komponenter. Det
ethos dessa reklamer tillskrivs beror på doxan, där de som utformas enklare kan tillskrivas
ethos från den breda publiken. Den reklam som inte tilltalar den breda publiken kan tolkas
begränsa sina möjligheter genom marknadsföringens utformning. Den tycks därför nå en
smalare doxa och därmed en riktad och specifik publik.
En viktig komponent i att tillskrivas ethos tycks alltså vara att argumentera genom
människans förförståelse. Det vill säga att publiken förstår argumenten och därför kan
identifiera sig med dessa. Generellt argumenterar de konventionella läkemedlen utifrån
allmän förförståelse medan naturpreparaten använder sig av olika slags argument, där vissa
tycks förhålla sig till en bred doxa, medan andra tycks förhålla sig till en doxa som kräver
specifik förförståelse.
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12.

Bilagor

12.1.Information om produkterna
Panodil Zapp är ett konventionellt läkemedel i tablettform som verkar mot smärta och feber.
Alvedon är Sveriges mest sålda tablett som verkar mot smärta och feber och tillhör kategorin
konventionella läkemedel.
Esberitox forte är en halstablett som ska lindra förkylning. Produkten är ett traditionellt
växtbaserat läkemedel.
ImmunStark är ett kosttillskott som har funktionen att förbättra immunförsvaret. Produkten
kategoriseras som naturpreparat.
ColdZyme är en munspray vilken innehar klassificeringen medicinskteknisk produkt. Enligt
Läkemedelsverkets definition är det en medicinskteknisk produkt på grund av att produkten
kräver sprayflaskan som medlet förvaras i. Det är alltså ett läkemedel som kräver en
sprayflaska för att kunna användas och därför klassificerar vi produkten som ett
konventionellt läkemedel.
Nezeril är en nässpray mot nästäppa som används i samband med förkylning och klassificeras
som ett konventionellt läkemedel.
Echinaforce comp tillhör kategorin naturpreparat och är en munspray som kan lindra halsont
vid förkylning. Produkten är ett traditionellt växtbaserat läkemedel.
Echinaforce är ett naturpreparat som används vid förkylning. Produkten är ett traditionellt
växtbaserat läkemedel.
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12.2.Material i visuell form

Bild 1
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Bild 2
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Bild 3
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Bild 4
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Bild 5
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Bild 6
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Bild 7
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Bild 8
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