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Abstract 

Modern societies are generally becoming increasingly capitalist in nature and economies of these 
societies are thus likely to become more focused on consumer consumption. Advertising plays a vital 
role in contemporary society where we, as consumers and citizens, are surrounded by it everywhere 
we look and everywhere we go. This puts pressure on advertisers to become more creative and to 
explore new ways of marketing their products and services in an already saturated environment. We 
believe that the added pressure and the already established role of marketing in society make 
advertisements an interesting and telling object for analysis. This is particularly the case with regards 
to the concept of selling and marketing products that have qualities that are known to be less than 
beneficial for our health.  

This paper analyzes four commercial advertisements marketing beer; a product that we argue has 
qualities that can be seen as potentially bad for the health of individuals and for societies. The brands 
advertising the products, which are subject to our analysis, are Pripps Blå and Norrlands Guld. The 
aim was to use rhetorical and semiotic analyses to find which strategies had been employed in the 
advertisements to sell the above-mentioned brands, thus allowing us to study rhetorical techniques 
drawing on cultural conventions. 

Our analysis showed that each of the four advertisements in our study contained rhetorical arguments; 
of which a recurring argument in all of the advertisements was pathos. This was strengthened by the 
semiotic analysis which showed that the majority of connotations found were of an emotional 
character. Our conclusion is therefore that Pripps Blå and Norrlands Gulds strategy for selling their 
beer is to appeal to our senses and emotions rather than our logic and rationality. This strategy we 
believe to be founded in the cultural conventions and ideological beliefs currently existing in Swedish 
society.  

Keywords: semiotic, rhetoric, visual rhetoric, advertising, culture, alcohol, beer, Pripps Blå, Norrlands 
Guld. 
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1. Inledning 
Reklam tillämpar strategier för att locka betraktare och mottagare till att bli konsumenter av varan som 
marknadsförs med hjälp av välvalda budskap och argument. Reklam har dock på senare tid förlorat en 
del av deras trovärdighet och börjar bli allt mer ifrågasätt av konsumenter. Vi menar att genom att föra 
en kritisk diskussion kring reklam och dess budskap kan vi öka konsumenters medvetenhet kring 
marknadsföringsstrategierna som många gånger kan anses fungera manipulativt. Vår studie kan 
således bidra till en ökad medvetenhet och ett mer kritiskt förhållningssätt till alla de reklambudskap 
som vi möts av vardagligen.  

I vår studie tittar vi specifikt på produkter som kan leda till skadliga hälsoeffekter vid konsumtion. 
Inriktningen på denna typ av produkter föranleds av vår uppfattning att marknadsföring av en skadlig 
produkt kan tänkas vara strategiskt annorlunda än marknadsföring av en hälsoprodukt. Saluförandet av 
produkter menar vi kan kompliceras när deras attribut är av en mindre fördelaktig karaktär. Vi ämnar 
undersöka och är intresserade av hur man säljer en produkt som har erkänt skadliga effekter, vilka 
tekniker används för att mottagaren av annonsen eller konsumenten ska förbise det skadliga och 
ohälsosamma för att sedan köpa produkten.  

Den kulturella aspekten i reklambilder är något vi finner vara av analytiskt intresse då en betydande 
del av reklamteori och reklamstrategier anspelar på kulturella föreställningar. Modern marknadsföring 
kan å ena sidan anses bli allt mer globaliserad med globala produkter och globala konsumenter; 
samtidigt som reklamteori och forskning visar att lokala anpassningar och hänsyn till kulturella 
skillnader leder till en mer effektiv reklam. Detta är ett aktuellt ämne som till exempel har belysts och 
använts strategiskt av banken HSBC i sin nya reklamkampanj. HSBC vill med kampanjen positionera 
sig som en bank som förstår olika kulturer och perspektiv och på så sätt skapa en igenkänningsfaktor 
hos sin målgrupp. All deras aktuella marknadsföringsmaterial illustrerar olika kulturer och traditioner 
runtom i världen och man menar att alla individer har deras egna prioriteringar och värderingar som 
ligger till grund för viktiga beslut.1 Att den kulturella aspekten och dess användning i effektiv reklam 
har omfamnats av HSBC i deras nya reklamstrategi menar vi stödjer denna uppsats frågeställningar. 

Det vetenskapliga problemet ligger i hur reklam tillämpar strategier som är av övertygande karaktär i 
sina budskap för att skapa en identifieringsfaktor hos mottagaren och på så sätt göra så att denne blir 
en konsument av det som marknadsförs. Vilka strategier tillämpas således av företagen i deras 
reklamannonser för att sälja produkten? Detta anser vi vara ett relevant och intressant problem att 
undersöka och kan både bidra till reklamens forskningsområde men även för allmänheten då den kan 
ge en ökad medvetenhet kring hur vi tar emot och tolkar reklam och hur man kan kritiskt granska den 
som mottagare av budskapet. En ökad medvetenhet kring de underliggande, dolda budskapen och de 
strategier som reklam tillämpar kan leda till att det blir svårare för reklammakare att förvränga den 
verkliga världen. En medvetenhet av de mytologiska koncepten som används i reklam kan hjälpa 
mottagaren att bryta ner det som tas för givet i reklambilderna och möjligen minska reklamens 
påverkan.2 För att undersöka detta tillämpar vi semiotisk- och retorisk teori samt metod; vår studie kan 
således fungera som ett exempel på hur dessa två metoder och teorier kan komplettera varandra när de 
används tillsammans för att ge en givande analys av reklambilder.  

1 The Financial Brand.com: HSBC ‘Different points of value’ (2013-01-07) 
2 Williamson (2002) s.11 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två ölproducenter genom sina reklambilder söker övertyga 
betraktaren eller mottagaren av reklambilderna att köpa produkten som marknadsförs. Vi ämnar 
undersöka vilka mönster och strategiska drag som kan utläsas i bilderna genom en semiotisk och 
retorisk analys. Vi ska titta på möjliga likheter men även hur bilderna skiljer sig åt och vad det kan 
säga om försäljningsstrategierna som tillämpas för att sälja skadliga produkter så som öl. 

Syftet kommer att ta hjälp av följande frågeställningar: 

• Vilka strategier används i reklambilderna för att marknadsföra och sälja produkten? Hur 
framträder dessa i bilderna med utgångspunkt i retoriska begrepp och semiotisk teori? Vad 
visar bilderna på den konnotativa respektive denotativa nivån? Vilket eller vilka retoriska 
medel, med fokus på ethos, pathos eller logos, är framträdande? 
 

• Vilka kulturella föreställningar går att avläsa i reklambilderna? 
 

1.2 Avgränsningar 
I vår analys använder vi oss av två reklambilder från Pripps Blå och två från Norrlands Guld, dessa 
blev valda utifrån vad vi ansåg passa vårt syfte bäst och mest lämpliga för både en retorisk och 
semiotisk analys. Vi har inte tittat på eller studerat andra reklambilder för Pripps Blå och Norrlands 
Guld och inte heller annan ölreklam så vi kan inte uttala oss om resultatens externa validitet.3 
Resultaten berör endast de fyra bilderna som finns presenterade under Bilaga 1. Vi har valt att endast 
fokusera på bilderna i sig och inte i vilket tryckt sammanhang de har förekommit i. Resultaten och 
diskussionen berör således inte övriga alkoholprodukter eller företag som producerar och säljer denna 
typ av produkter. Vidare studier av Pripps Blå och Norrlands Gulds reklambilder och liknande 
produkter skulle vara fördelaktigt för att stärka analysens validitet.  

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrund, kapitlet berör hur reklam har växt fram, vad reklam är idag och 
lite kort information om de företag vi valt till vår analys. Sen följer ett kapitel som diskuterar den 
tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår egen studie. Detta följs av teorin som har tre 
perspektiv och utgångspunkter: reklam, semiotik och retorik. Efter en teoretisk genomgång följer ett 
kapitel om uppsatsens tillvägagångssätt där material, urval och metod redogörs. Sedan kommer själva 
analyskapitlet där även resultaten finns och uppsatsen avslutas med diskussion av resultaten och vår 
slutsats.  

2. Bakgrund 

2.1 Reklam och marknadsföring 
Reklam har blivit en dominerande kraft i samhället och präglar oss både ur ett socialt, politiskt och 
kulturellt perspektiv. Reklam har även en betydande ekonomisk roll och en viktig funktion inom 
företag. År 2003 uppgick den svenska reklammarknaden till mer än 50 miljarder kronor och den 
finansierar många av våra medier. Trots denna betydande roll som reklam spelar i vårt samhälle och 
trots att förtroendet för reklam har visat sig vara avsevärt lågt så finns det ytterst få studier som 

3 Bryman (2001) s.258 
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granskar reklam fenomenet kritiskt i Sverige. År 2000 uppgav exempelvis endast 14 procent av 
tillfrågade svenskar att de har ett relativt stort förtroende för de som arbetar inom reklambranschen, 
medan hela 41 procent menar att de har ett svagt förtroende för reklambranschen.4 Trots detta lägger 
företag och organisationer, privata som offentliga, varje år ofantligt stora belopp på reklam och 
marknadsföring av sina tjänster och produkter. Reklamen och marknadsföringens roll i samhället är 
således betydande och att så stora summor läggs på dess verksamhet indikerar att marknadsföring 
fungerar och fyller sitt syfte.  

Reklam är och har varit en nyckelspelare i samhällen under långt tid. Marknadsföring- och 
reklamfenomenet bedöms gå tillbaka flera tusen år, då man har hittat lertavlor från forna Babylon med 
meddelanden som bjöd ut om en skomakares tjänster. Torghandlaren var även en viktig 
marknadsförare i hela Europa under medeltiden. På senare tid har historien om marknadsföring blivit 
sammankopplad med förändrade sociala förhållanden och utveckling inom medieteknologin.5 

Marknadsföring är riktat mot en stor grupp av okända människor och enligt Dominick fyller den fem 
basfunktioner i samhället. Det fungerar för att tjäna en marknadsföringsfunktion genom att hjälpa 
företag som tillhandahåller produkter eller tjänster att sälja sina produkter. Det är även utbildande 
genom att folk lär sig om nya produkter och tjänster, eller om förbättringar hos redan existerande 
produkter; det har även en ekonomisk roll då möjligheten att marknadsföra sig gör att nya 
konkurrenter kan träda in på affärsarenan. Konkurrens leder till produktförbättringar och kan även 
innebära en utveckling av lägre priser. Marknadsföring når en masspublik som möjliggör en 
kostnadsreducering inom personlig försäljning och distribution. Sist men inte minst har 
marknadsföring en social funktion; genom att visa vilka materiella och kulturella möjligheter som 
finns i ett samhälle hjälper marknadsföring till att öka produktivitet och höja levnadsstandarden.6 

Marknadsföring blir ofta kritiserat för sin påträngande natur då vi i det moderna samhället blir 
bombarderade med olika mediemeddelanden. Den stora vågen av reklam och annonser har gjort det 
svårt för marknadsförare att få konsumenter att uppmärksamma deras annonser och ännu svårare att få 
dem att bli ihågkomna. Detta leder till ökad press att hitta nya kanaler och tekniker för att fånga 
konsumenternas uppmärksamhet som i sin tur leder till att reklam blir ännu mer påträngande.7 

Det börjar således bli allt vanligare att reklambudskapen ifrågasätts. Reklamens villkor regleras i 
marknadsföringslagen vars huvudprincip är att all marknadsföring ska vara pålitlig. Lagen riktar sig 
till marknadsföringsåtgärder som ämnar vilseleda eller lura konsumenter. Marknadsförare får inte 
använda påstående eller framställningar som kan vara vilseledande för konsumenten. Finns det inslag i 
någon reklam som medför risk för att ett vilseledande kan ske gällande produktens eller tjänstens 
egenskaper, måste uppgifter som kan belysa hur de faktiska egenskaperna verkligen ter sig vara lika 
lätta att upptäcka som de påståenden som kan fungera vilseledande.8 

4 Mral & Larsson (2004) s.7-8 
5 Dominick (2009) s.337 
6 Ibid, s.336 
7 Ibid, s.338 
8 Waern, Pettersson & Svensson (2004), s.134 
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2.2 Företagen 

2.2.1 Pripps Blå 
Pripps var från början ett svenskt bryggeri men är idag bara ett svenskt ölvarumärke som 
introducerades på marknaden år 1959. Idag ägs Pripps Blå av det danska bryggeriet Carlsberg.9 Pripps 
Blå har under åren haft många framgångsrika reklamkampanjer som bygger på en känsla av sommar, 
vänner, skärgård och hav. De använde sig av sloganen ”Många av livets bästa stunder är blå”. Efter att 
Carlsberg köpte upp Pripps Blå har man velat marknadsföra sig mer till en yngre publik, då äldre har 
varit deras största konsumentgrupp tidigare. 10 

2.2.2 Norrlands Guld 
Norrlands Guld är ett svenskt ölvarumärke som ägs av det svenska bryggeriet Spendrups.  Varumärket 
introducerades på marknaden år 1965, då under namnet Norrlands Öl. Norrlands Guld har idag flera 
olika ölsorter med olika alkoholstyrka. Norrlands Guld har tidigare gjort flera omtyckta 
reklamkampanjer och tv-reklam; de har använt sig av sloganen ”När du vill vara dig själv för en 
stund”. Idag fokuserar de på att marknadsföra sig i samband med stora sportevenemang, till exempel 
Fotbolls-VM och Hockey-VM samt musikevenemang.11  

3. Tidigare forskning 
I den tidigare forskingen har vi sett att retorik och semiotik har fungerat väl när de tillämpas 
tillsammans. Den semiotiska modellen är dock den vanligaste när man vill analysera en reklambild. 
Frågeställningarna avser ofta att försöka förstå tecken och se samband utifrån de olika tecknen som 
finns i bilden. Ett av de gemensamma dragen för nutida reklam är att sändaren vill att mottagaren ska 
behöva tänka själv för att förstå vad reklamen vill förmedla. Därav blir tecken allt viktigare och 
intressantare att analysera när det allt mer sällan står ordagrant vad reklambudskapet är. 

3.1 Reklams mytologiska egenskaper 
Bilder har de senaste årtiondena dominerat reklamen och är betydelsebärande uttryck för våra 
uppfattningar; detta är något Åsa Thelander tar upp i sin avhandling En resa till naturen på reklamens 
villkor. Thelander gjorde en semiotisk analys av över 100 olika reklamannonser som publicerats i 
Dagens Nyheter. I avhandlingen fokuserar Thelander på hur naturen framställs i reklam och vilken 
betydelse det har för vad resenären vill uppleva och upplever. Reklamen som konsumenten ser bidrar 
till vilka förväntningar som skapas och är en källa till information för hur man sen återskapar 
upplevelsen när man kommit hem. Tidigare har forskningen ansett att charterturister okritiskt tar till 
sig reklamens innehåll men Thelander menar i sin avhandling att riktigt så är det inte. Hon menar att 
turisternas beteende inte är så enkelt och förutsägbart, utan att det även finns turister som förhåller sig 
kritiska till reklamen och dess konventioner.12  I Signs of the post-rural: marketing myths of a 
symbolic countryside studerar Hopkins också hur naturaspekter presenteras i reklam. Studien är en 
kritisk tolkning av formatet, innehållet och de tecken som används för att representera och 
marknadsföra en plats i Kanada som ”landsbygden”. Studien gjordes genom att man samlade in olika 
turistmaterial och studerade marknadsföringstexter och analysera dessa ur ett social-semiotiskt 
perspektiv. Det material som samlades in var slogans, ikoner och platsmyter. Materialet visade sig 
anta rollen som skapare och marknadsförare av en symbolisk ”landsbygd”. Författaren argumenterar 

9 Wikipedia: Pripps Blå (2012-12-10) 
10 Notabene: En blogg av Karin Fredlund (2012-12-10) 
11 Wikipedia: Norrlands Guld (2012-12-10) 
12 Thelander (2002) 
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för att turistlandskapet som visas i marknadsföringsmaterialet är ett symboliskt och kulturellt landskap 
som tar hjälp av ideal och stereotyper för landsbygden för att ge en identitet till det verkliga 
landskapet. Marknadsföringsdiskursen blir således ett symboliskt rum där en inbillad, mytologisk 
landsbygd finns som inte alltid stämmer överens med den verkliga bilden. 13 

3.2 Känslor och identifiering i reklam 
Hur reklam fungerar strategiskt har även berörts i The power of feelings in understanding advertising 
effects där man gjorde en studie i reklam och dess effekter. Avhandlingen är uppdelad i två olika 
studier som tillsammans undersökte rollen som känslor har när det gäller att förstå marknadsförings 
effekter. Författarna gjorde dessa två studier för att undersöka huruvida känslor uppstår som ett 
resultat av att se på tv-reklam. I båda studierna fick testpersonerna se reklam; i den första studien 
visste testgruppen att de skulle vara med i en undersökning och hade redan innan fått svara på vilken 
inställning man hade till varumärkena sedan tidigare. I den andra studien fick testgruppen se ett avsnitt 
av det de trodde var ett pilotprogram för en ny serie där man stoppat in ett flertal, för testgruppen, 
okända varumärken. Efter tv-reklamen och avsnittet fick personerna i testgrupperna betygsätta varje 
reklam och ranka dessa efter vilka känslor man fick. Även här fick man fram att känslor har en stor 
bidragande roll till hur man tar emot reklam. Författarna fann att negativa och positiva känslor uppstår 
i samband med varandra och att båda är viktiga indikationer för reklamens effektivitet. Utöver detta 
fann man att känslor bidrar på ett unikt sätt till den attityd som skapas kring reklam, uppfattningar om 
varumärkets attribut och attityden till själva varumärket. 14 

I On resonance: a critical pluralistic inquiry into advertising rhetoric, där resonance innebär att om 
en annonsör kan skapa en kampanj som en målgrupp förstår och kan identifiera sig med så har man 
lyckats skapa en resonance-reklam. Avhandlingen belyser hur en publik tar till sig de budskap som 
sänds ut. Studien använde ett flertal kritiska perspektiv och metoder för att undersöka marknadsförings 
resonance. De två experimenten som utfördes visade att en manipulation av resonance möjliggör en 
undersökning av effekterna kring om och varför mottagare gillar reklamen, vilken attityd som skapas 
till varumärket och hur pass väl man lyckas minnas och återkalla reklamen utan hjälp. För att reklam 
ska vara begriplig visade studien att det behövs en koppling mellan bild och ”wordplay”, och när 
samspelet manipuleras får det betydande effekter på hur reklamen tas emot och förstås. En reklambild 
behöver således använda sig av bilder, tecken och text som fungerar i symbios och framkallar ett 
gensvar och bestående intryck hos mottagaren. Fungerar inte dessa element tillsammans så blir inte 
heller responsen så som den var tänkt av sändaren. Analysen visade att resonance är vanligt 
förekommande. I ungefär 15 % av den reklam som undersöktes kunde testpersonerna identifiera sig 
med budskapet som även indikerade att de var den rätta målgruppen. Det första experimentet visade 
att resonance leder till ett större gillande för reklamen, en mer positiv varumärkesattityd och ett bättre 
ihågkommande av dess rubriker. Det andra experimentet visade stöd för den semiotiska förklaringen 
att resonance är nödvändig för att en framgångsrik avkodning ska kunna ta plats som i sin tur 
producerar positiva attityder och minnen. 15 
 
Hur reklam använder sig av tekniker som spelar på känslor är något som även belysts i Semiotic 
approaches to advertising texts and strategies: Narrative, passion, marketing.  Det är en avhandling 
som ger en överblick av semiotiska studier av reklam från 1960-talet och framåt. Studien visar att 
marknadsföringskommunikation spelar en specifik roll i den semiotiska forskningsarenan under andra 
halvan av 2000-talet men innan det var ledande studier av reklammeddelanden för det mesta gjorda 

13 Hopkins (1998) 
14 Edell &Burke (1987) 
15 McQuarrie & Mick (1992) 
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med hjälp av klassiska retoriska verktyg. Efter en period där semiotiken visade ett relativt bristande 
intresse för marknadsföring så kom 80-talet där reklamtexter analyserades narrativt. Detta skedde 
samtidigt som den så kallade ”passion turn of semiotics” som menade att passion och känslor som 
finns närvarande i texter är väsentliga ämnen och frågor för textuell semiotik. Vändningen gav även 
fräscha perspektiv för hur man kan analysera marknadsföringskommunikation. Modern 
marknadsföring är idag starkt intresserad av att förmedla känslor menar Bianchi i sin avhandling. 16 

3.3 Diskussion 
Den tidigare forskningen har således visat att reklam använder sig av natur och bilder för att skapa 
förväntningar och för att ge betraktaren möjlighet att återskapa en upplevelse och förnimmelse när 
man tar del av den produkt som marknadsförs. Detta tror vi oss kunna relatera till Pripps Blås och 
Norrlands Gulds reklambilder då vi antar att de kommer väcka specifika förnimmelser och skapa 
känslokopplingar hos oss som mottagare som de gärna vill att vi ska förknippa deras produkt med. 
Thelander menade till exempel att reklambilder utgör en stor del av det medieinnehåll som finns och 
dessa har skapats för att övertyga mottagaren av reklamen. Bilder får oss att längta efter eller till något 
och ska locka in oss i en upplevelse även om upplevelsen kan tänkas vara fabricerad.17 Vi tänker oss 
att ölen marknadsförs genom att locka in mottagaren i en upplevelse även om den inte är verklig. 
Vidare såg vi med den tidigare forskningen vilken betydelse som resonance har för att en konsument 
ska gilla reklam, hur de ställer sig till varumärket och till vilken grad som det är möjligt för 
betraktaren att minnas reklambilden. Det behöver finnas en koppling mellan bild och ”wordplay”. En 
reklambild använder en rad olika element och om de inte fungerar tillsammans så blir inte heller 
responsen så som den var tänkt av sändaren. Pripps Blå och Norrlands Guld kan således antas använda 
sig av en genomtänkt strategi avseende valet av bilder och text för att skapa en identifierings process 
hos mottagarna. Denna kan tänkas fungera så att de skadliga effekterna hos produkten förbises och 
mottagaren istället identifierar sig med det reklambilden ämnar visa och tänker på annat som 
framkallar en positiv respons. Studien ger stöd för att bild och text används strategiskt för att framkalla 
en identifieringsprocess hos mottagaren. 18 Vi tror oss kunna visa detta i vår analys och på så sätt 
belysa marknadsföringsstrategierna inom reklambilderna.  

Hopkins menade även i sin studie att bilder används i reklam för att väcka känslor och att 
marknadsföringsdiskursen är ett symboliskt rum. Hopkins har i sin studie tittat på vilka identiteter som 
finns representerade när man marknadsför en plats ur ett social-semiotiskt perspektiv. Författaren 
menar att man kan skapa ett symboliskt och kulturellt landskap med hjälp av stereotyper och ideal. 
Pripps Blå och Norrlands Guld kan på så sätt tänkas skapa en bild av en idé och en tanke som är 
kopplad till olika svenska kulturella företeelser och idyller. Dessa tecken blir varunamn och används 
för att ge mening, karaktär och värde till en produkt som behöver en marknadsförbar identitet, även 
om denna inte alltid överensstämmer med verkligheten.19  
 
Känslors funktion inom marknadsföring diskuteras ytterligare av Bianchi som menar att man inom 
semiotiken allt mer börjat intressera sig för de emotionella betydelserna i olika tolkningar av 
reklambudskap. Hon menar att modern marknadsföring är intresserad av att förmedla och väcka 
känslor hos mottagaren. Bianchi menar vidare att effektiviteten av reklam brukar vara nära kopplat till 
den sensations presentation som man lyckas associera sin produkt eller sitt varumärke med. 20 Vi 

16 Bianchi (2011) 
17 Thelander (2002) 
18 McQuarrie & Mick (1992) 
19 Hopkins (1998) 
20 Bianchi (2011) 
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tänker oss att Pripps Blå och Norrlands Guld kan använda sig av olika känslosensationer för att 
framkalla en respons och förnimmelse hos mottagaren och att dessa fungerar som retoriska 
argumentationsmedel för att övertyga betraktaren att bli en konsument av deras produkt.  

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Reklam 
Allt fler forskare menar att kulturaspekten är av stor betydelse i reklamsammanhang och att de 
skillnader som råder mellan kulturer är viktiga för lokalt anpassad reklam. Wernick, i Larsson och 
Mral, menar att marknadstänkandet har omslutit det sociala livet till en sådan grad att själva tänkandet 
har blivit en kulturell kraft som han kallar promotionalization.21 En annan forskare som har studerat 
kultur i reklam är Mooij. Hon har identifierat ett antal karakteristiska egenskaper för hur reklam kan se 
ut i olika kulturer och länder. Avseende Sverige, menar Mooij att den svenska kulturen är feminin och 
har en bristande respekt för auktoritet. Hon menar att det blir påtagligt i svensk reklam som kan visa 
män som utför hushållssysslor eller att man skämtar med myndigheter och andra offentliga 
verksamheter. Utöver detta menar Mooij att den svenska kulturen värderar gemenskap högt och det 
reflekteras i den svenska reklamen som ofta visar människor i olika sammanhang som träffas och 
dricker kaffe och socialiserar.22 

Studerandet av konsumtionsvanor och dess socialiseringsprocess har länge varit en 
marknadsföringsstrategi.23 Utvecklingen av konsumentkulturen under 1900-talet har varit beroende av 
skapandet av nya marknader, genom produktion av visuella bilder och genom livsstilsråd och 
praktiker.24 Anholt menar att marknadsföring är mer än ord, den är gjord av kulturen. Mycket av 
studierna kring marknadsföring och reklam har inte tagit hänsyn till de kulturella skillnaderna som 
finns; många teorier har sina rötter i USA men blir ändå presenterade som universella. Teorier om 
köpbeteende, beslutstagande och kommunikationsbeteende beskriver generellt individer av 
västerländska samhällen. Många teorier från den västerländska kulturen lägger tyngden vid det 
individuella och unika och menar att människor kommer att köpa produkter som stämmer överens med 
deras egen självuppfattning. Kultur spelar en viktig roll i konstruktionen av denna självbild och kring 
vad som anses idealt i ett samhälle.25 

McCracken menar att reklam överför betydelser genom att ge konsumenten en vara och en 
representation av den kulturellt uppbyggda världen och detta sker inom reklamens sfär. I skapandet av 
reklam utgår företagen eller reklammakarna från vad de anser speglar deras kulturella ramverk. 
Effektiv reklam kräver dock att det är konsumentens kultur som representeras och förutsätter att de 
värderingar som finns i meddelandet motsvarar mottagarens värderingar. 26  

De flesta element av konsumentbeteende är kulturellt bundna och det är även 
marknadsföringsstrategierna. Reklam är därför en kulturell artefakt och för att bygga en relation 
mellan konsumenter och varumärken måste den reflektera människors värderingar. Kultur är det som 
definierar ett människosamhälle, dess individer och sociala organisationer. Geertz ser kultur som en 
uppsättning kontrollmekanismer, regler och instruktioner som används för att styra beteenden. 

21 Larsson & Mral (2004) s.14 
22 Mooij (2005) s.107 
23 Sawchuk (1995) s.175 
24 Featherstone & Wernick (1995) s.9 
25 Anholt (2000) s.5 
26 McCracken (1988) s.72-79 
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Individer är produkter av deras kultur och av deras sociokulturella miljö som gör att de beter sig på ett 
visst sätt; de är guidade av kulturella mönster och historiskt skapade meningssystem och reklam 
reflekterar dessa meningssystem. Reklam speglar sättet människor tänker på, vad som berör dem och 
hur de relaterar till varandra, lever och roar sig. Således reflekteras alla kulturella manifestationer i 
reklam.27 Nationella och historiskt definierade kulturer har starka emotionella konnotationer för dem 
som tillhör respektive kultur. Dessa konnotationer definierar deras identitet.28 

Hofstede menar att värderingar definieras som en stark tendens att föredra ett tillstånd över ett annat. 
Värderingar är bland det första barn lär sig och människor är inte medvetna om sina värderingar vilket 
gör det svårt att observera eller diskutera dem; detta är något som reklam utnyttjar.29 Hur man ser på 
ting är skapat av sociala miljöer som lär konsumenter både vad och hur de ska se på sin miljö. 
Perceptuella mönster blir inlärda och kulturellt bestämda, man ser det man vill se och man ser inte 
vissa ting för att de inte passar med de egna erfarenheterna. Vi uppfattar vad vi förväntar oss att 
uppfatta och det sker enligt vår kulturella förståelse. Reklam som använder sig av värderingar som inte 
matchar mottagarens kulturella värderingar kommer bli missförstådd och mindre effektiv. 30  

Den ökande produktionen av reklam gör att konkurrensen är hård inför att väcka konsumenters 
uppmärksamhet. Dagens mättnad på reklam har, som ett resultat av den stora överproduktionen, gjort 
att reklamskapare allt oftare letar efter okonventionella sätt att marknadsföra sig på.31 Hur en bild är 
utformad och vilka figurer som tillämpas är betydande för att väcka intresse. Att bilder har kommit att 
bli så viktiga inom reklam är att de talar till betraktarens känsloliv; mötet med en bild kan leda till 
konnotativa teckenkedjor som engagerar betraktarens undermedvetna 32 Reklambilder bryter ofta mot 
de förväntningar som finns kring hur något bör se ut och kodbrottet fungerar som en signal och ett 
tecken på att något spännande och nytt tar plats. Kodbrottet fungerar också för att göra så att 
konsumenten känner sig utvald då det skapar en exklusiv känsla när man förstått köpbudskapet. 
Tillämpning av utstickande eller avvikande reklamkoncept som ändå lyckas skapa resonance gör att 
betraktaren känner sig som en del av en utvald grupp.33  

Som konsument förstår man oftast att det man ser i reklamen inte är verklighet men ändå lyckas 
reklamen många gånger simulera verkligheten, skapa köpbegär och ideal.34 Beskrivningen av reklam 
som overklig och den gemensamma uppfattningen att den inte skildrar verkligheten har lett till ett 
vedertaget synsätt att reklam är någonting negativt. Något som kan te sig ännu mer relevant, än att 
reklam ger en orealistisk bild, är att bilden som ofta visas är att världen är problemfri. Cook menar att 
reklam undviker ofta det som är för kontroversiellt och spelar istället på säkra kort.35 

Reklam är ett försök till att informera men främst ett försök till att övertyga. Marknadsföring och 
reklam fungerar som ett företags eller en organisations ansikte utåt och kan således sägas vara den 
moderna tidens retorik.36 Reklambilderna syftar till att påverka mottagarens känslor positivt och vill 
ofta framkalla ett specifikt beteende hos betraktaren. Man uppmärksammar ofta reklambildens 

27 Geertz (1973) s.44 
28 Mooij (2005) s.48-49 
29 Ibid, s.37-38 
30 Hofstede (2001) s.9-11 
31 Modig (2012) s.2-3 
32 Hansson, Karlsson & Nordström (1999) s.96-98 
33 Carlsson & Koppfeldt (2008) s.53 
34 Aspers, Fuehrer & Sverrisson (2004) s.76 
35 Cook (2001) s.225 
36 Hedlund & Johansson (1993) s. 7 
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innehåll såväl som dess grafiska form; innehållet påvisar ofta en användning av det retoriska pathos 
och den grafiska formen ämnar åkalla uppmärksamhet samt locka till sig läsaren att betrakta bilden.37 

Bilden lockar och drar in betraktaren med ett löfte eller en förhoppning om förflyttning och 
införlivande och den dragningskraft som betraktaren kan känna inför en konstbild kan även kännas 
inför en reklambild. Reklam vill många gånger även sälja en idé, värdering eller livsstil. Denna idé är 
oftast mycket svårare att uttrycka med hjälp av ord. En bild kan väcka fler sinnen.38 Samma 
reklamannons kan betyda många olika saker beroende på vem som är mottagare och det är i kodningen 
och avkodningen av budskapet som intentioner skapas.39 

Reklam brukar delas in i två genrer: den som argumenterar eller den som undervisar. De två 
dimensionerna, som brukar vara ledande inom annonser, kallas informational advertising och 
transformational advertising. Informational innebär att annonsen ger konsumenten fakta och relevant 
data kring produkten eller tjänsten och transformational innebär att produkten kopplas ihop med 
positiva och psykologiska faktorer. Forskare har ytterligare kunnat urskilja fyra grundläggande 
faktorer som krävs för att man ska kunna bygga ett framgångsrikt varumärke: differentiering, relevans 
för konsumenten, värdersättning av produkten eller tjänsten och kunskap och förståelse om denna.40 

Att reklam har kommit att bli en sådan stor del av marknadsföring kan bero på just dess visuella 
egenskaper, de egenskaper som kan väcka andra sinnen än vad en text kan göra. Detta kan även ligga 
till grund för varför det är så svårt att motstå reklamens retorik. Idag finns ingen betydande diskussion 
eller lära om bilder och bildanalys i skolan trots den roll som det spelar i samhället. Den bristande 
kunskapen kan således utnyttjas av reklamens skapare och vara en del i varför konsumenter faller för 
reklamens alla olika budskap.41 

4.2 Semiotik 
Bignell menar att semiotiken har på senare tid blivit en av det mest kraftfulla och inflytelserika sätt att 
tänka kring medier; det är ett sätt att analysera betydelse genom att titta på de tecken som 
kommunicerar budskap. Semiotik används inom mediestudier för att man antar att betydelser i medier 
är kommunicerade genom användandet av tecken; semiotik är ett sätt att tänka på hur dessa tecken 
fungerar.42 De mönster och strukturer som tecken ger medietexter bestämmer vilka betydelser som kan 
kommuniceras och förstås; de förstås i relation till andra tecken och andra texter i en social och 
kulturell kontext. Studiet av den förhandling som sker mellan medierna och dess publik är viktigt för 
att skapa en förståelse över de sätt som vi tänker kring oss själva och vår kultur. Semiotik är en teori 
som berör de kulturprocesser som finns i våra kommunikationsprocesser och visar att 
kulturprocesserna är styrda av system.43 
 
Semiotiken analyserar texter som strukturerade helheter där man undersöker latenta och konnotativa 
meningar och är sällan kvantitativ i sin analys utan man avsäger sig gärna den typen av 
tillvägagångssätt.44 Semiotiska system är en del av den värld som de ska organisera och därför blir 

37 Waern, Pettersson & Svensson (2004) s.123-124 
38 Eriksson (2009) s.46-47 
39 Cook (2001) s.220-221 
40 Mral & Larsson (2004) s.12 
41 Waern, Pettersson & Svensson (2004) s.7-9 
42 Bignell (2002) s.1-3 
43 Cornell (1999) s.292 
44 Chandler (2002)  s.8-9 
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syftet av att skilja mellan olika typer av koder och strukturer endast ett sätt att kunna redogöra för hur 
dessa koder och strukturer är integrerade i vår verklighet.45 

4.2.1 Kultur och ideologi 
Saker och ting är aldrig presenterade för våra sinnen med lätthet utan de är inbäddade i en kulturell 
teckenprocess. De tecken som tillfredsställer detta krav för kulturell inbäddning blir tecken för de sätt 
som kulturer förstår och uppfattar sina egna begränsningar.46 Genom det kontinuerliga utbytet av 
tecken testar en kultur, med hjälp av sina medlemmar, validiteten av dess gränser och koder samt 
validiteten i den identitet som kulturen ger sina medlemmar. Om en kulturs texter inte blir utväxlade 
dör kulturen så småningom ut.47 De principer som styr hur ett samhälle skapar mening genom texter 
bör vara detsamma eller åtminstone liknande i olika texter. Dessa principer är konstruerade genom den 
ideologi som bygger på ett systematiskt ramverk av social förståelse som i sin tur är motiverat av en 
maktvilja eller en önskan om att bli accepterad i en specifik grupp eller ett samhälle.48 
 
I Semiotics: the basics nämns Valentin Voloshinov som menade att när ett tecken är närvarande är 
även en ideologi det. Det finns inga ideologiskt neutrala teckensystem utan tecken fungerar för att 
övertala likväl som för att hänvisa till något. Teckensystem hjälper till att naturalisera och stärka 
specifika inramningar av hur saker och ting är, men den ideologiska handlingen är oftast maskerad. 
Om tecken inte bara reflekterar verkligheten utan är involverade i dess konstruktion så är de som 
kontrollerar teckensystem samtidigt de som kontrollerar konstruktionen av verkligheten.49 Ideologi gör 
individer till subjekt. Subjekt är inte faktiska människor utan existerar endast i relation till deras 
tolkande handlingar och är konstruerade genom användandet av tecken. Att förstå betydelsen av ett 
tecken förutsätter att mottagaren antar en ideologisk identitet. För att förstå tecken i en text måste 
läsaren således inta en subjektposition i relation till texten. För att förstå en reklam, till exempel, så 
måste vi anta identiteten av en konsument som önskar sig det som reklamen marknadsför.50 

4.2.2 Kontext och kod 
Systemet inom vilket tecken är organiserade in i olika grupper kallas för koder. Koder ger en social 
mening till våra val.51 En kod är en innehållsstyrd uppsättning regler som bestämmer relationen mellan 
en uppsättning sociala normer och konkret fakta kring mänskligt beteende.52 Fiske tillämpade idén av 
detta betydelseskapande, som nämns i Moriarty. Fiske menade att meddelanden kan ses som att de 
innehåller tecken och är förmedlade genom teckensystem som kallas koder; i kommunikation kan 
betydelse endast erhållas om mottagaren av meddelandet förstår koden.53 Vi tolkar tecken med 
referens till koderna som hjälper till att begränsa ett teckens möjliga betydelse.54 Det vi ser i en bild är 
således beroende av kontexter; den yttre kontexten förstärker den inre kontexten. Är mottagaren van 
vid att se kvinnor stå vid en spis i verkligheten så förstärker denna yttre kontext bilden som återges i 
reklambildens inre kontext, där en kvinna står med en produkt i ett kök till exempel. Kontexterna 
fungerar således som avspeglingar av de normer och värderingar som finns runt om oss i samhället.55 

45 Johansen & Larsen (2002)  s.23 
46 Ibid, s.150-157 
47 Ibid, s.168-172 
48 Lacey (2009) s.100 
49 Chandler (2002) s.216 
50 Ibid, s.180 
51 Bignell (2002) s.10 
52 Johansen & Larsen (2002)  s.17 
53 Moriarty (2005), s.227 
54 Ibid, s.157-161 
55 Ibid,  s.90 
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4.2.3 Anchoring 
Den polemiska egenskapen i bilder gör att den inte har någon egen konkret information. Informationen 
skapas i tolkningen och därför behövs ofta en tillhörande text för att leda läsaren mot den riktning som 
sändaren avsett. Denna verbala förankring för att fixera meningen i bilden kallas anchoring.56 Termen 
anchoring eller förankring på svenska, myntades av Roland Barthes som menar att även om vi är 
kapabla till att tolka bilder som står för sig själva, så är det ovanligt att man i media ser bilder som inte 
stödjs av några ord. Inom reklam så fungerar dessa ord som slogans tillsammans med detaljerade 
beskrivningar av produkten eller tjänsten. Ordens funktion är att stärka producentens avsiktliga 
budskap i reklambilden.57 I Ekström & Moberg belyses att Barthes menade att ord fixerar betydelser i 
en bild och riktar läsarens uppmärksamhet mot en viss betydelse samtidigt som de gör att andra 
undviks. På detta sätt kan text inom bild motverka den polemiska effekten.58  

4.2.4 Diskurs och intertextualitet 
En diskurs innebär ett sätt att tolka eller tala om något och uppstår när sändaren eller mottagaren tar 
meddelandet och placerar det i ett meningsbärande sammanhang. Diskurser innehåller vissa 
värderingar, tolkar samt beskriver världen utifrån en given synvinkel som leder till en åsiktsbildning. 
Ett kännetecken för en diskurs är att det är en praxis, styrd av regler, för handling och kunskap.59 
Diskurs berör således vad som är det rådande betydelsemönstret och hjälper oss att förstå varför vissa 
saker ter sig självklara och lättbegripliga och andra inte. Diskursperspektivet kan hjälpa oss att förstå 
hur en text relaterar till andra texter och hur koden består av kulturellt och socialt bestämda 
konventioner som gör att en text blir begriplig.60 Texter ingår intertextuellt i en diskurs. Konceptet av 
intertextualitet möjliggör ett delande av koder och konventioner. Skapandet och mottagandet av 
reklam är kontextberoende, en tolkning av reklam kräver tidigare erfarenheter och konventioner.61 

4.2.5 Form och substans 
Formen hänvisar till textens medium och substansen till vad som finns i texten.62 Med hjälp av 
termerna form och substans kan man hitta kärnan i ett tecken. Formen är det som inte kan bytas ut och 
som ger tecknet dess identitet medan substansen är utbytbar och tillfällig.63 När samma yttrande 
används vid olika tidpunkter ligger identiteten i att formen är gemensam men inte substansen.64 

4.2.6 Tecken 
Ett tecken kan ersätta något för någon och kan bara betyda något om det har någon att betyda något 
för. Alla tecken är således beroende av att de har specifika och konkreta mottagare, människor för 
vilka och inom vilkas trossystem som tecken har betydelse. Tecken producerar samt förmedlar 
betydelser.65 Ett tecken består av två delar: det betecknande, vilket är uttrycket, och det betecknade, 
vilket är innehållet.66  
 

56 Marner (2000), s.40 
57 Lacey (2009) s.34 
58 Ekström & Moberg (2008) s.23 
59 Hansson, Karlsson & Nordström (2006) s.16 
60 Lindgren (2009)  s.109-110 
61 Johansen & Larsen (2002) s.128-129 
62 Lacey (2009) s.12 
63 Hansson, Karlsson & Nordström (2006) s.33-34 
64 Sjölin (1998)  s.36-40 
65 Lindgren (2009) s.62-64 
66 Ekström och Moberg (2008) s.19-20 
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Förhållandet mellan uttryck och innehåll, och förmågan att kunna ta sig från uttrycket till innehållet 
beror på huruvida det har skett en betydelsebildning. Betydelsebildningen innebär att betraktaren har 
kunnat förknippa uttrycket med innehållet.67 Den grundläggande egenskapen i förhållandet är att det 
inte finns någon naturlig förbindelse mellan uttryck och innehåll utan det är beroende av 
överenskommelser som finns i den kultur där tecknet används.68 
 
Pierce menade att tecken ingår i en triad: index, symboler och ikoner. Index kommunicerar genom 
logiska samband, symboler genom samhällets betydelser och ikoner genom likhet. Det ikoniska 
tecknet liknar det avbildade, index har ett samband med det som har orsakat avtrycket men för att 
kunna förstå och tyda en symbol krävs kulturell kunskap; då symbolen bygger på konventioner måste 
den inläras.69 Det är tidigare erfarenheter som styr vilka tecken som tolkas. Alla tecken i vår 
omgivning har spår av ett förflutet i sig och i tolkningen refererar vi till vad vi tidigare har upplevt.70 
Den representativa egenskapen verkar vara det enda som tecken har gemensamt. Vi misslyckas med 
att tolka ett stort antal fenomen i vår omgivning som tecken eftersom de är så bekanta för oss.71 
Williamson menar att referenssystemet som tecken fungerar inom gör att ideologiska och symboliska 
strukturer kombineras för att forma ett platoniskt system där allt betyder något annat och inget är vad 
det är. Referens ersätter här kunskap och innehåll.72 

4.2.7 Denotation och konnotation 
Semiotiken skiljer på den mening som ter sig uppenbar och den som finns underliggande. Den 
uppenbara meningen kallas denotation och är relativt okomplicerad då det är en återgivning av vad 
som ses på bilden; det övriga som läses in från en bild benämns konnotationer. Denotation tenderar att 
bli beskriven som tecknets bokstavliga och självklara betydelse och är en representativ visuell bild av 
vad alla betraktare, från alla kulturer, skulle mena att bilden visar. Den konnotativa nivån studerar 
vilka värden, idéer och kulturella föreställningar som uttrycks genom den denotativa nivån och på 
vilket sätt dessa blir representerade.73 Konnotation beskrivs som en kulturell association som leder till 
två reflektioner. Den första reflektionen är att det konnotativa tecknet är kodat och den andra att 
associationer innebär att det finns privata upplevelser och erfarenheter som är förknippade med den 
enskilda individen. Privata associationerna har också koder och som individ kan man skapa sig ett eget 
kodsystem för att tolka tecken. Det är i mellanläget och i spänningen mellan det individuella och det 
kulturella som reklam rör sig.74 Tecken är mer polemiska och öppna för tolkning i deras konnotationer 
än deras denotationer. Konnotationer delas till en viss grad av en kulturs medlemmar då bara en 
begränsad uppsättning konnotationer skulle bli förstådda.75 

4.2.8 Syntagm och paradigm 
Inom en kultur organiseras tecken i system och reglerna för dessa system bestämmer hur tecken kan 
kombineras och inom vilka sammanhang. Detta fenomen beskrivs med hjälp av begreppen syntagm 
och paradigm. Paradigmet är den uppsättning tecken som går att välja från. Syntagmet är 
kombinationen av de tecken som har valts från paradigmet och när dessa tecken kombineras skapar de 

67 Sjölin (1998)  s.19 
68 Ekström & Moberg (2008) s.20 
69 Hansson, Karlsson & Nordström (2006) s.22 
70 Ibid, s.31 
71 Johansen & Larsen (2002) s.25-26 
72 Williamson (2002) s.170 
73 Waern, Pettersson & Svensson (2004) s.38-40 
74 Hansson, Karlsson & Nordström (2006) s.28-30 
75 Chandler (2002) s.140-143 
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meddelandet. Reklambilder är ett syntagm och inom dem finns element som går att plocka ut som 
utgör paradigmet.76 
 
I Semiotics: the basics läser vi att Saussure menade att syntagm relationerna är kombinations 
möjligheter och paradigm relationerna är funktionella konstraster. En tryckt reklam är ett syntagm av 
visuella betecknande. Värdet av en paradigmatisk analys är att den visar de betydelser som skapas av 
bildens specifika element; dessa är väsentliga för den föredragna tolkningen av en reklam eller text. 
Genom att notera hur olika delar av paradigmet ändrar reklamens mening kan vi förstå hur delarna av 
paradigmet bidrar till reklamens mening och isolera den bidragande faktorn till vad som blir skildrat i 
bilden.77 

4.2.9 Semiotik och reklam 
För att begripa reklam behöver man vara bekant med annan reklam inom samma serie. Förväntningar 
är skapade genom referenser till mottagarens tidigare erfarenhet av att titta på liknande, relaterade 
annonser. Moderna, visuell reklam använder sig mycket av intertextualitet på detta sätt.78 
Betraktaren blir uppmanad att se sig själv, produkten som marknadsförs och omgivningens sociala 
aspekter utifrån de mytologiska betydelserna som reklam nyttjar och hjälper till att marknadsföra. 
Williamson menar att reklam, utöver att be betraktaren köpa något, ber betraktaren att delta 
ideologiskt för att hitta sig själva och världen runt omkring i reklamen. Målet med reklamannonser är 
att engagera betraktaren i deras meningsstruktur och att uppmana till en delaktighet. Reklam använder 
sig av tecken, koder och sociala myter som redan är i cirkulation och ber oss att känna igen dem och 
tycka om dem.79 
 
Annonser utrustar produkter med en viss specifik social innebörd så att de kan fungera i den verkliga 
världen som indextecken som konnoterar konsumentens goda smak, trendighet eller annan ideologiskt 
värdefull kvalité. Social status och medlemskap i en specifik social grupp är alla betecknade av de 
produkter som vi väljer att konsumera; vilken öl du väljer att dricka blir således ett indextecken av din 
sociala identitet. Annonser ger produkter olika sociala betydelser. När produkter har dessa olika 
betydelser genom de mytiska koncepten som de är en del av, blir produkterna tecken med ett visst 
socialt värde. De säger något om deras konsumenter. Annonser har således en ideologisk funktion då 
det uppmanar oss att se på konsumtion som en positiv aktivitet som ger oss medlemskap i 
livsstilsgrupper.80 

4.2.10 Fördelar och nackdelar med semiotiken 
Styrkan i en semiotisk analys, menar Lacey, ligger i att teorin kan hjälpa oss att denaturalisera 
kulturella antaganden, såväl inom den akademiska världen som i vardagslivet. Semiotiken erbjuder oss 
ett sätt att tillämpa ett ifrågasättande ställningstagande där det centrala intresset är hur mening skapas; 
andra konventionella akademiska inriktningar lämnar ofta detta i periferin. Semiotiken tillhandahåller 
en potentiell sammanvävning av konceptuella ramverk och en uppsättning metoder och koncept som 
täcker en rad betydelsegivande praktiker: media, fotografi, internet, och skrift bland annat. Semiotiken 
är ovärderlig när man vill se bortom det manifesta innehållet i texter och hitta det som är gömt under 
det uppenbara. En av semiotikens största styrkor ligger i att läsaren uppmanas att titta på bekanta 

76 Ekström och Moberg (2008) s.26 
77 Chandler (2002) s.80-82 
78 Ibid, s.200 
79 Ibid, s.30-32 
80 Ibid, s.36-37 
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objekt och idéer på ett kritiskt sätt. Detta gör att semiotik blir konceptuellt svårt men ger en givande 
analys.81 
 
Chandler menar att semiotiska studier kan hjälpa oss bli mer medvetna om teckens medlande roll och 
den roll som vi själva, tillsammans med andra, spelar i konstruktionen av sociala verkligheter. 
Semiotiken kan göra oss mindre benägna att ta verkligheten för given som något oberoende av den 
mänskliga tolkningen. Genom att utforska semiotiska perspektiv kan vi förstå hur människan är aktivt 
delaktig i informations- och meningsskapandet utifrån komplexa koder och konventioner som vi till 
vardags är omedvetna om. Att bli medveten om koder gör att man blir medveten om att man lever i en 
värld av tecken; tecken och koder organiserar världen och de är utifrån dessa vi skapar vår förståelse.  
I moderna tider, i en värld som allt mer använder sig av visuella tecken, behöver vi lära oss att även de 
mest realistiska tecknen inte är vad det verkar vara. När tecken definierar verkligheter tjänar de även 
ideologiska funktioner. Nedbrytandet och ifrågasättandet av teckens påstådda verklighet kan avtäcka 
vems eller vilkas verkligheter som är privilegierade och vilkas verkligheter som blir förbisedda. Att 
inte studera tecken är att lämna andra i kontroll av den värld vi lever i.82 
 
Det kan således vara befriande att bli medveten om vems verklighets perspektiv som privilegieras i 
processen av att skapa meningar och kulturella koder. Semiotiken kan visa ideologin i skapandet och 
demonstrera att den påstådda verkligheten kan utmanas. När det gäller bilder så är de flesta människor, 
i de flesta samhällen, begränsade till rollen som betraktare av andra människors produktioner. Detta 
skeva förhållande gör folk maktlösa, inte bara genom att exkludera dem utan även genom att begränsa 
deras möjligheter att fungera som kritiska läsare av den majoritet av texter som de kontinuerligt blir 
utsatta för. En förståelse av de nyckelkoncept som finns inom semiotiken kan ses som essentiellt för 
alla som vill förstå de komplexa och dynamiska kommunikationsteknikerna som finns i vår värld. Det 
finns ingen flykt från tecken, de som inte förstår dem eller systemet inom vilket de är en del av, 
riskerar att bli manipulerade av de som gör det.83 

4.3 Retorik 
Traditionellt förknippas retoriken med det talade ordet, som den direkta kommunikationen som 
utspelar sig i rättssalen, från predikstolen eller talarstolen.84 Retoriken uppstod i Grekland omkring 
450 år före vår tid räkning. Det började som en framväxt av ett rättssystem där borgarna själva skulle 
föra sin talan när man skulle anklaga eller försvara sig mot något och då märkte man snabbt att vissa 
klarade sig bättre än andra. Vältalare anlitades för att ge handledning och lektioner och på det sättet 
föddes retorikskolorna.85 Målet för en talare har alltid varit, var retoriken än har utspelat sig, att 
åhörarna ska komma ihåg budskapet och i bästa fall även acceptera tesen och argumenten som 
framförs.86  

När man vill göra analyser eller undersökning inom retorik behöver man gå tillbaka till antiken och 
den teoribildning man grundade då, det är till stor del samma teoribildning som vi använder oss av 
idag.87 Aristoteles hade en vidare syn på retorik begreppet än att det enbart rör det talade ordet, han 
menade att retoriken inte bara är att övertyga en publik, utan att undersöka vilka som är de bäst 

81 Lacey (2009) s.63 
82 Chandler (2002) s.14-15 
83 Ibid, s.214-219 
84 Mral (2008) s.61 
85 Vigsø (2010) s.215-216 
86 Mral & Olinder (2011) s.7 
87 Lindhardt (2005) s.55-56 
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lämpade medel för att övertyga i varje enskilt fall och situation. Han menade även att retorik inte har 
något eget specifikt område, utan att man kan hitta det överallt och i varje kunskaps- och 
vetenskapsområde.88 

Till en början var det till stor del prästerna som fick lära sig retorikens grunder. Detta var för att de 
skulle kunna uppfostra folket och predika på ett effektivt sätt. Att kyrkan hade så stor makt tidigare 
beror på att de drev skolorna som fanns och även skrev böckerna som gavs ut. 89 Sedan kom 
torghandeln där försäljarna stod på torget och ville sälja sina varor och tjänster. För att lyckas, och för 
att människor som gick förbi skulle bli intresserade lärde försäljarna sig att man behövde ha roliga och 
fyndiga sätt att locka till sig potentiella kunder. Detta kan man se som dåtidens reklam.90 Den moderna 
retoriska forskningen fokuserar inte längre bara på tal utan även tv, radio, fotografier bland annat får 
en allt större del i retorikforskningen. 91 Retorik är hur man bygger upp kommunikativa medel för att 
skapa förståelse. Detta kan man göra med tal, men även med bilder. 92  

4.3.1 Kontext  
För att kunna skriva eller analysera en text måste du veta vilken kontext det äger rum i. Vart och när 
äger det rum och inför vilken publik.93 Publikens doxa är viktig att ta hänsyn till. Doxa är grekiska och 
betyder mening, antagande, tro eller åsikt. Det innebär vilken kollektiv föreställning som publiken har 
men också vilka fördomar, värderingar som finns hos den enskilda individen. Det finns olika doxor i 
olika sammanhang. Inom kompisgrupper, nationer eller religioner finns till exempel olika slags doxa. 
Det kan vara svårt att hitta sin egen grupps doxa då man lever i den och den sitter så djupt att den blir 
självklar. Doxan styr i hög grad vår tolkning av världen och sitter djupt rotad. Ofta inser vi inte vår 
egen doxa förrän vi måste försvara en tolkning som vi har då vi blir medvetna om att vår syn på 
världen skiljer sig från andras.94 

4.3.2 Retorisk situation 
Under 1950-talet utvecklade Lloyd F. Bitzer- teorin om den retoriska situationen. En retorisk situation 
uppstår när det finns en fråga, ett hinder eller en ofullständighet som behöver lösas eller redas ut. Det 
bör även finnas en publik att övertyga eller påverka. Att en publik behövs är på grund av att det är 
publiken som avgör om den retoriska strategin lyckades, om man blev påverkad eller om det kommer 
leda till handling. Det tredje elementet innebär att om en situation ska vara retorisk behövs det en rad 
varierande omständigheter i form av normer och regler som man måste ta hänsyn till. Dessa regler och 
normer kan delas upp i två olika kategorier; de som är interna och de som är externa. De interna gäller 
talaren och kan vara allt ifrån hens personliga trosföreställningar, fysiska begränsningar eller om det 
finns några ideologiska omständigheter att ta hänsyn till. De externa omständigheterna avser 
exempelvis publiken och dess tro, fördomar, sociala sinnestillstånd.95  

4.3.3 Retoriskt problem 
Det retoriska problemet är den utmaning som talaren står inför, det vill säga hur man ska få ut sitt 
budskap på bästa tänkbara sätt. Som boken Retoriskanalys – En introduktion tar upp att en lärare 
måste kunna förklara någonting svårt på ett enkelt sätt så elever utan samma förkunskap förstår 

88 Mral & Olinder (2011) s.15-16 
89 Hedlund & Johansson (1993) s.14-15 
90 Johansson (1998) s.256-257 
91 Mral (2008) s.61 
92 Mral & Olinder (2011) s.15-16 
93 Mral (2008) s.62 
94 Ibid, s.75 
95 Ibid, s.66-67 
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lärarens budskap. Det gäller i alla retoriska situationer att det finns ett retoriskt problem och hinder 
talaren först måste lösa.96 

4.3.4 Tes 
Tesen är den tydliga huvudtanken som ska finnas i varje retorisk tal eller text. Tesen ska vara satsen 
för argumentation och den kan vara både implicit (outtalad) och explicit (uttalad) 97.  

4.3.5 Argumentation 
Enligt tradition förknippas inte retoriken med bildspråk utan med verbal språkbehandling. Men både 
bild och text kan vara stark argumenterande. Aristoteles menade att retorikens funktion inte var att 
övertyga utan att man skulle hitta det som var övertygande i varje enskilt fall och situation.98 Att skapa 
en stark argumentation är nästan nödvändigt för att kunna övertyga sin publik. Med både tal och bild 
använder man olika grepp för at fånga in lyssnaren och övertala denna. 99 För att få en så slagkraftig 
argumentation som möjligt behöver man känna till sin målgrupp, och inte bara se den som en stor 
anonym massa utan som enskilda individer man ska påverka. Dessutom måste man ha förmågan att se 
världen på samma sätt som målgruppen gör.100  

Det finns tre sätt att övertyga, dessa är att vädja till förnuftet, undervisa och att upplysa. För en lyckad 
och stark argumentation behöver de tre sätten hänga ihop och komplettera varandra. Att röra vid 
människors känslor har alltid varit en effektiv metod för att få igenom sin argumentation101 

Mycket av det som försiggår i olika mediekanaler har retoriska egenskaper. Opinionsbildare vill utöva 
makt och påverka de som tittar, lyssnar eller läser. Reklambranschen har på samma sätt uttalade 
retoriska mål, att påverka vårt köpbeteende.102  

4.3.6 Argumentationsmedel 
Människan agerar utifrån olika bevekelsegrunder, det behövs olika faktorer för att övertyga eller 
övertala. Utgår man enbart ifrån att människor handlar endast efter förnuft ignorerar den komplexitet 
som finns i alla människor. Retoriken har sin utgång i denna komplexitet och använder sig av tre 
argumenterande bevismedel som är ethos, pathos och logos. 103 

4.3.6.1 Ethos 
Ethos handlar om hur talaren använder sin egen personlighet och karaktär. Talaren visar sin 
personlighet och karaktär för att inge förtroende samt säkerhet i det som sägs och hänvisar till sin egen 
auktoritet för att bli mer trovärdig. Genom ett ethosargument vill talaren att mottagaren ska känna tillit 
till vad denne säger.104 

4.3.6.2 Pathos 
Pathos handlar om att väcka känslor hos mottagaren. Pathosargument har en emotionell grund och 
syftar till att få mottagarna att engagera sig i talets ståndpunk. Enligt Aristoteles måste talaren ta 
hänsyn till tre olika aspekter för att kunna väcka känslor hos sin publik: vad känslan består i, den 

96 Renberg (2007) s.22 
97 Hellspong (2011) s. 194 
98 Mral (2008) s.61 
99 Hansson, Karlsson & Nordström (2006) s.58 
100 Hedlund & Johanesson (1993) s.20-21 
101 Ibid, s.147-150 
102 Mral (2008) s.63 
103 Vigsø (2010) s.220-222 
104 Lindqvist Grinde (2008) s.88-90 
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situation som en viss känsla kan uppstå i samt vilken typ av beteende som väcker en viss känsla hos 
publiken.105 

4.3.6.3 Logos 
Logos innebär att man stärker sina påståenden genom tillämpning av fakta och logik. Logosargument 
kan spela på såväl förnuft, egna iakttagelser som på ren fakta. Genom att använda sig av 
logosargument vill man undervisa och upplysa sina mottagare.106 

De tre bevismedelen hänger ihop för att övertyga någon på bästa sätt. Hur man använder sig av dessa 
tre argumenterande bevismedel beror på hur den retoriska situationen ser ut och vad man vet om 
publiken. Vet eller tror man att publiken redan är välvilligt inställd så kan man välja att fokusera mer 
på ethosargument medan om man tror att publiken inte är välvilligt inställd så är det vanligt att man 
använder sig av logosargument för att övertyga.107  

4.3.7 Stilfigurer 
För att fånga läsare eller lyssnare använder man sig av olika grepp som retoriken kallar stilfigurer. 
Dessa stilfigurer kan förkomma såväl i text som i bild. 108  Många gånger använder man dessa 
stilfigurer för att måla upp bilder och berättelser i folks huvuden och tankar. I de klassiska 
retorikböckerna särskiljer man ibland vissa av dessa stilfigurer och kallar dem troper. 109 

I den moderna stilistiken kan det många gånger vara svårt att avgöra var man ska placera in figurerna 
man använder i texter och bilder, man använder då samlingsnamnet ornament eller stilfigur för att 
underlätta kategoriseringen. Vissa stilfigurer är så utslitna och välanvända att vi inte längre märker av 
dem. Ofta är det dessa stilfigurer som kommer under namnet klichéer och som inte bör användas om 
man vill fängsla eller göra lyssnare/läsare uppmärksamma och nyfikna. Dessa stilfigurer kan snarare 
dra ner stilnivån och göra att publiken inte längre tar till sig det som sägs.110 Men använder man sig av 
stilfigurer på rätt sätt kan man säga mycket med bara några få ord då åhöraren målar upp sin egen bild 
i huvudet. 111  

4.3.7.1 Alliteration 
När man upprepar ett ljud, oftast den första bokstaven/bokstäverna i ord som kommer i rad, till 
exempel Villa, Volvo, vovve.112 
 
4.3.7.2Antites 
Även en antites är en vanlig stilfigur som ger bilden eller testen en inneboende spänning och dramatik. 
Antiteser menas med motsatser till varandra, till exempel då man spelar på ung/gammal eller fin/ful.113 

4.3.7.4 Metonymi 
Metonymi är en stilfigur som är baserad på närhet. Man ersätter ett eller flera ord med ett annat som 

105 Lindqvist Grinde (2008) s.80-87 
106 Ibid, s.79-80 
107 Hedlund & Johanesson (1993) s.144-146 
108 Ibid, s. 104-105 
109 Lindqvist Grinde (2008) s.253 
110 Ibid, s.253-254 
111 Hedlund & Johanesson (1993) s. 104-105 
112 Lindqvist Grinde (2008), s.278-279 
113 Johannesson (1998) s.261 
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står i direkt relation till det man vill säga, till exempel när man erbjuder sin gäst ett glas (men menar 
egentligen det som glaset innehåller).114 

4.3.7.5 Prosopopeia 
Kan även kallas personifikation och är en stilfigur som bygger på något som är frånvarande eller dött 
som ges nytt liv eller en röst; det fungerar även som en besjälning av ett objekt.115 Till exempel 
”hösten kommer smygande”. 

4.3.7.6 Synekdoke 
En stilfigur som låter delen beteckna helheten, eller tvärtom.116 Till exempel att benämna alla 
sparkdräkter vid namnet ”onepiece” som egentligen är ett specifikt märke för en viss typ av 
sparkdräkt. 

4.3.8 Visuell retorik 
Visuell retorik är en term som används för att beskriva studiet av visuella bildspråk inom den retoriska 
disciplinen.117 Den visuella retoriken gör att bilder blir kända som ett kommunikativt eller retoriskt 
fenomen. Nyckeln till analysen är att man ser bilder som bärare av mening; färger, linjer, rytmer och 
texturer i en bild ger betraktaren en grund ur vilket den kan se känslor och idéer, den visuella retoriken 
försöker förstå betraktarens retoriska respons till bilden.118 

Kunskap från den klassiska retoriken kan tillämpas för att analysera och skapa bilder. Att övertyga 
någon visuellt innebär samma mål och teknik som för att övertyga någon genom ett tal; olika strategier 
används för att ändra mottagarens uppfattning eller att få mottagaren att köpa en produkt. Rent 
metodiskt innebär det visuella övertalande att skapa konnotationer kring varan som fungerar på bästa 
sätt för att leda till att en relation skapas till lycka och framgång, en eftertraktad livsstil eller en 
gemenskap; generellt sett de egenskaper som anses som positiva inom en viss kultur. Den visuella 
retoriken tillämpas främst inom propaganda och reklam och i de flesta fall innebär det att text och bild 
samverkar. För att visuellt uppnå konnotationer som är önskvärda kan man antigen försköna produkten 
eller tjänsten eller så kan man skapa en tankekedja som sammankopplar produkten med ett annat 
tecken för att tecknet ska göra produkten fruktsam med hjälp av konnotationerna. Den konnotativa 
teckenkedjan kan fungera genom metonymi eller metaforiskt.119 

4.3.8.1 Argumentationsmedel 
Det finns ett flertal forskare som menar att bilder inte kan fungera som logosargument dock menar 
andra att logosargumentet är inte bara vanligt utan det mest framträdande i till exempel 
informationsdesign. Det finns även reklam som använder sig av logosargument; till exempel reklam 
som säljer läkemedel trycker ofta på forskningsresultat. Bildens funktion som ett ethosargument är 
mer komplicerat men man kan tänka kring det som att en bilds skapare stärker sitt ethos genom att de 
har ansträngt sig att förklara eller visa något så överskådligt som det går. Det gäller specifikt bilder 
som diagram där det är viktigt med förklaringar av abstrakta förhållanden. Ethosaspekten finns i att 
man, som betraktare, inte ifrågasätter kunskapen hos den som har skapat bilden. En betydande del 
forskare hävdar att bilder huvudsakligen tillämpar pathosargument. En bild väcker känslor och sinnen 
och det är dessa som tar betraktaren genom bilden hellre än förnuft eller möjliga värderingar av 
bildskaparen. Det kan dock finnas element av alla de tre argumenttyperna i en bild; sändaren kan ha 

114 Lindqvist Grinde (2008) s.259 
115 Ibid, s.269 
116 Ibid, s.262 
117 Foss (2005)  s.141-142 
118 Ibid, s.145-146 
119 Hansson, Karlsson & Nordström (1999) s. 38-39 
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avsett att logos ska vara det bärande argumentet men hen kan inte styra hur mottagaren tar till sig och 
tolkar bilden, med andra ord vilket av ethos, logos och pathos som blir mest framträdande.120 

4.3.8.2 Retoriskt skapande 
Att tänka kring komposition i bilder är fullt möjligt på det sätt som det är för analys av tal. För att göra 
ämnet tillgängligt används ofta klichéer. Den retoriska idén om disposition är ett annat verktyg som 
går att tillämpa på en bild då man i skapandet gör en rad avväganden för att kunna strukturera och 
disponera bilden på ett sådant sätt att information är lättillgänglig för mottagaren. Detta kan innebära 
att man bland annat har funderat kring vad eller vem som ska fungera som huvudfigur, vilka delar som 
ska vara framträdande och hur delarna ska relatera till varandra.121 

4.3.9 Retorik och reklam 
För att en reklam ska fungera så behöver man flera delar för att kunna hejda en läsare, lyssnare eller 
tittare så den uppmärksammar reklamen. Helst ska alla våra sinnen bli aktiverade för att vi ska ta in en 
reklam så effektivt som möjligt. Att måla upp bilder i människors huvuden har man redan från 
retorikens början vetat vara effektivt för att man ska komma ihåg budskap, detta kan man göra med 
olika stilistiska grepp i både ord och bild.122 Med reklam vill man ställa människor i olika 
valsituationer. 123 Friheten att kunna välja vilken ölsort eller vilket bilmärke man ska köpa, eller vart 
man ska handla är en viktig del av all marknadsföring och reklam. Reklamen kan absolut ses som en 
sorts retorik, målet för en reklam är att övertyga, och den använder samma verktyg som den klassiska 
retoriken. Det man vill åstadkomma med god retorik är att övertyga och få mottagaren att känna 'det 
här angår mig', och det samma är det i reklamen. Den ska till stor del uppmanna oss att lyssna.124. En 
reklam kan många gånger tyckas se märklig ut, detta är just för att reklam skaparna vill att man ska 
uppfatta den så. En reklam blir ofta mycket effektiv om den ses som underhållning, gåta eller på annat 
sätt gör att man måste tänka efter. Är det en reklam där det inte framgår helt tydligt vad budskapet är 
känner man sig mer utvald och speciell när man förstår den. 125  

4.3.10 Fördelar och nackdelar med retoriken 
Foss menar att fördelar med att använda sig av retorisk teori är att i retoriken ges verktyg för att kunna 
förhålla sig kritiskt till manipulativ kommunikation. Reklam är för det mesta manipulativ och vill 
ändra eller övertyga människor om deras åsikter. Bild och text skapas utifrån förutfattade meningar om 
hur mottagaren läser bilderna eller texterna. Retoriken tillsammans med semiotiken har verktyg för att 
genomskåda dessa förutfattade meningar och på så sätt tillhandahåller retoriken även mekanismer för 
att hjälpa mottagaren av reklamen att distansera sig från dess budskap. En retorisk forskare, Hart, 
menade att den retoriska funktionen har skapats exklusivt från studier av texter och därför saknar 
retoriker en förståelse för de konventioner genom vilket betydelser skapas i visuella bilder och i den 
process genom vilket bilder påverkar sina betraktare.126 

Det visuellt retoriska perspektivets färskhet gör att kunskapen som perspektivet har om hur bilder 
fungerar symboliskt inte ännu består av en konsekvent teori. Relativt få bildstudier har gjorts med en 
retorisk utgångspunkt127 och det går inte att överföra hela teorin till en bildanalys utan man måste 

120 Waern, Pettersson & Svensson (2004) s.57-61 
121 Ibid, s.61-62 
122 Mral & Olinder (2011) s.7 
123 Johansson (1998) s.261 
124 Hedlund & Johansson (1993) s.7-8 
125 Carlsson & Koppfeldt (2008) s.51 
126 Foss (2005) s.143 
127 Ibid, s.145 
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anpassa teorin så att den passar in i ändamålet. Appliceringen av retoriskt tänkande har inte skett 
problemfritt utan många har motsatt sig konceptet, en del röster menar att retoriker inte har den 
kunskap som krävs för en analys av visuella bilder, andra menar att om retoriker blandar sig in i det 
visuella så överger de det direkta genomförandet av den teoretiska tråden som kommer från de tidigare 
studierna av människan genom verbala interaktioner. Pattons var en retoriker som menade att en 
omdefiniering av retoriken för att inkludera icke-lingvistiska symboler, representerade en sorts retorisk 
förflyttning och en brytning från de tydliga kopplingarna till ett centralt teoretiskt mitten. Ytterligare 
kritik menade att bilder som en retorisk form är färgade i termer av deras inflytande i offentlig 
kommunikation, de var inte emot visuell retorik men ansåg att texter var superiöra. Tillämpningen av 
retorik på det visuella planet har dock möjligheten att både expandera den retoriska teorin men även 
öppna upp och belysa de olika epistemologierna som underligger olika typer av symbolik.128 

4.4 Semiotik och Retorik 
Semiotiker och retoriker försöker förstå kopplingen mellan vår interna och externa värld och hävdar 
att kopplingen är nödvändig då den externa världen alltid blir medierad genom våra sinnen. Medan 
retoriker har undersökt hur människor skapar och manipulerar symboler för att försöka övertala andra 
har semiotiker har varit mer intresserade av hur människor tolkar naturliga tecken likväl som tecken 
som skapats av människor. Både retoriker och semiotiker är dock intresserade av representation.129 

Teorierna delar ett intresse för kommunikation som sker med hjälp av metaforer, koder, bilder och 
språk, men där semiotiken är mer teoretiskt lagd kring hur tecken är konstruerade tar retoriken ett 
större intresse i hur tecken konkret används av människor. Tecken som fungerar som symboler är en 
central aspekt inom retoriken då de har en argumenterande sida och visuella tecken används ofta inom 
medier som persuasiva handlingar. Retorikens användning inom visuell analys fokuserar mycket på 
det symboliska tecknet; tecken som representerar något annat än sig själva och som kan framträda i 
form av en metafor eller en liknelse.130 Retoriken likt semiotiken tittar på kommunikation och 
skapandet av gemenskap och identitet samtidigt som man tar i åtanke inom vilken diskurs texten 
befinner sig. Retorik kan hjälpa oss förstå ett meddelandes innehåll, argumentation och stil; det mesta 
inom medier har retoriska element då viljan att påverka läsare eller tittare är något som de flesta 
opinionsbildare önskar. Reklambranschen är en av dessa vars retoriska mål är just att påverka 
köpbeteende och övertyga konsumenter.131 

Umberto Eco studerade marknadsföring som en arena för utforskandet av visuella koder utifrån den 
relation som finns mellan retorik och ideologi. Bianchi nämner att Eco argumenterade för att allt 
marknadsföring gör är att upprepa det användaren redan förväntar sig och den ideologiska funktionen 
är alltid konsumtion.132 Inom den klassiska retoriken är syftet att aktivera en multisensorisk process 
som kan förmedlas med hjälp av känslomässiga representationer. När ett eller flera sinnen aktiveras 
åkallas en sensation som inte är fysiskt producerad av den upplevelse som man får av substansen, till 
exempel i parfymreklam där det handlar om doft men det endast kan aktiveras metaforiskt.133 
 
Inom marknadsföring finns det lingvistiska, visuella och andra typer av tecken som inte enbart 
används för att denotera något utan även för att väcka konnotationer som är kopplade till tecknet. 
Barthes, i Bianchi, kallade detta sociala fenomen skapandet av myten, ett sätt att tänka kring 

128 Foss (2005) s.142-150 
129 Kenney (2005) s.99 
130 Mral (2008) s.72-74 
131 Ibid, s.61-63 
132 Bianchi, s.247-250 
133 Ibid, s.258 
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människor, platser, idéer och produkter som är strukturerade för att ge ett specifikt meddelande till 
läsaren eller betraktaren.134 Myterna som är genererade i en kultur ändras över tid och kan bara få kraft 
genom att de relaterar till en specifik kontext. Barthes, i Bignell, menar att funktionen av myter är att 
göra så att vissa idéer verkar naturliga och självklara, om de gör det kommer de inte bli ifrågasatta.135 
Betydelserna inom myter anses inte finnas i ett individuellt narrativ utan i de mönster som underligger 
myterna i en given kultur. Myter blir endast begripliga om de är en del av ett system.136 De kan ses 
som expanderade metaforer för, likt metaforer, hjälper myter oss att förstå våra erfarenheter inom en 
kultur. Myter tjänar den ideologiska funktionen av naturalisering och ämnar naturalisera det kulturella, 
att göra dominanta kulturella och historiska värderingar verka helt naturliga, tidsoberoende och 
självklara. 137 

Den semiotiska teorin lånar begrepp som metafor och metonymi från retoriken och retoriken använder 
sig av semiotiska begrepp som konnotation, denotation, tecken och koder. I konnotationen finns dolda 
budskap som ofta har retoriska avsikter att påverka, skapa värderingar eller övertyga.138 Metonymi är 
en funktion som innebär att man låter ett betecknade stå för ett annat som är direkt eller nära relaterat 
till det. Metonymiers index egenskaper tenderar att föreslå att det är direkt kopplade till verkligheten 
medan metaforer är mer symboliska eller ikoniska.139 Marknadsförare använder ofta visuella 
metaforer. Trots den frekventa antydan att visuella bilder inte kan säkerställa något konkret, så antyder 
metaforiska bilder ofta det som marknadsförare inte skulle kunna uttrycka i ord. Judith Williamson 
säger i Decoding Advertisements att det självfallet är marknadsförarens roll att differentiera liknande 
produkter från varandra och de gör detta genom att associera en produkt med en specifik uppsättning 
av sociala värderingar; uttryckt semiotiskt skapar man distinkta betecknade för dessa.140 

 
5. Material och metod 

5.1 Urval och material 
Vi gjorde ett bekvämlighetsurval141 och syftet var att undersöka ett urval av de två svenska ölföretagen 
Pripps Blå och Norrlands Gulds reklambilder. Vi valde företagen för att de tillhör Sveriges ledande 
bryggerier och har även en viss likhet i deras respektive reklam då båda vänder sig till svenska 
konsumenter. Vi valde att fokusera på två annonser från varje företag, och minst en från varje företag 
skulle innehålla ren text; detta för att vi ville se hur texten hjälper till att förmedla budskapet i 
bilderna. Det intressanta och betydelsefulla i användningen av både en retorisk och semiotisk metod 
vid analysen av reklambilderna grundar sig i att bilder ofta säger mycket och leder till många 
associationer skapas hos betraktaren. En bild är polemisk och har ingen egen konkret information och 
därför behövs text för att vägleda betraktaren i rätt riktning så att budskapet tas emot så som sändaren 
avser. För att meningen i bilden ska kunna fixeras används då denna verbala förankring.142  

134 Bignell (2002) s.16-17 
135 Ibid, s.22-23 
136 Chandler(2002) s.93 
137 Ibid, s.144-146 
138 Mral (2008) s.73 
139 Chandler (2002) s.130-132 
140 Williamson (2002) s.125-128 
141 Bryman (2001) s.114-115 
142 Marner (2000) s.40 
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Materialet samlades in med hjälp av kontakt med Pripps Blå respektive Norrlands Gulds 
marknadsansvariga men även på egen hand via internetsökning. Vi bestämde oss för att ta två 
reklambilder från Pripps Blå och två stycken från Norrlands Guld för att möjliggöra jämförelser både 
emellan företagen men även inom de två varumärkena. Bilderna är tryckta annonser som har haft 
syftet att sälja produkten som marknadsförs till en given målgrupp, i en given kontext.  

5.2 Metod 
Syftet undersöktes med hjälp av retorisk och semiotisk metod. Metoderna valdes för att de 
kompletterar varandra men också för att möjliggöra en uppdelning av bilden och texten inom 
reklamannonserna och undersöka hur texten lyfter fram bilden och vice versa. Analysen började med 
att först titta på reklambilden ur ett semiotiskt perspektiv och en nedbrytning av hela bilden i dess 
tecken och symboler. Efter detta gjordes en retorisk analys av bilden som kopplades till resultaten av 
den semiotiska analysen. 

Vi anser att de två analysmetoderna fungerar väl tillsammans då de har använts på detta sätt i tidigare 
studier. Ett exempel på detta är en analys av valaffischer som visar hur man kan koppla samman 
semiotik och retorik i tolkandet av bilder. Här menar författaren att de retoriska och semiotiska 
analyserna tillsammans visar att man behöver kombinera studiet av argumentation, struktur och 
appellformer med vilka kunskaper man har om kontexterna och mediet som bilden finns inom. Detta 
behövs för att sedan kunna svara på vad texten försöker övertyga läsaren om.143 

5.2.1 Semiotisk bildanalys 
I vår analys av reklambilderna tillämpar vi analysmodellen näranalys som innebär att fokus riktas på 
själva meddelandet, i vårt fall bilden och texten. Analysens fokus ligger på utformningen av 
meddelandet och utgår från ett analysschema beskrivet i boken Seendets språk,144; nedan följer det 
analytiska schemat med ändringar för att passa vårt undersökningssyfte: 

1. Notera om analysobjektet eller undersökningsobjektet ingår i någon diskurs, kontext och/eller 
ideologi. 

2. Bestäm analysart. 
3. Beskriv analysobjektets denotativa/manifesta nivå. 
4. Undersök analysobjektets konnotativa nivå, uttryck/innehåll och kulturella koder. 
5. Samordna steg 3 och 4 med hjälp av form respektive substans.  

Vidare fungerar följande frågor som en guide och riktlinje för bildanalysen: 

Hur delas texten upp, är de olika delarna placerade i relation till varandra? Kan man förstå bilden utan 
texten eller används anchoring?  
Vilka element binds samman; vilka färger, typsnitt och linjer används? 
Vad är visuellt fokuserat i texten? Använder man sig av höger respektive vänstertänk? Över och nedre 
positionering; finns den viktigaste informationen längst upp och den mer detaljerade längst ner? Vad 
är förskjutet till bakgrunden och vad är placerat i förgrunden?  
Ur vilket perspektiv är bilden tagen, ovanifrån eller underifrån, har betraktaren eller objektet ett 
övertag (om bilden är tagen underifrån), eller är bilden tagen i en jämlik relation?  
Vilken kroppshållning har den avbildade och vad innebär det för läsarens engagemang? Är kroppen 
avbildad framifrån/bakifrån/från sidan? Är blicken riktad mot betraktaren, framstår personen som 
distanserad eller intresserad? Är personen i rörelse eller i en pose?  

143 Vigsø (2010) s.236-240 
144 Hansson, Karlsson & Nordström (2006) s.165-168 
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Hur samspelar alla dessa element för att skapa och ge uttryck för olika sociala normer och kulturella 
föreställningar?145 

5.2.2 Retorisk analys 
Vi genomför en kvalitativ retorisk innehållsanalys. Syftet med den retoriska analysen är att förstå hur 
texter kan övertyga oss genom att vara uppbyggda på olika sätt.146 Den traditionella retoriska analysen 
bygger på att analysera rena texter och eftersom vår analys ämnar undersöka bilder utgår vi ifrån Bo 
Renbergs analysmodell i boken Retorisk analys – En introduktion, men anpassar den efter det egna 
analytiska syftet. Det som berörs i vår analys är; 147 

 

För att få fram tesen, argumentationen och vilken typ av argumentation det är kommer vi använda oss 
av Toulmins modell. Modellen beskriver hur strukturen ser ut. Den består av ett argument, de olika 
beståndsdelarna som finns och relationerna mellan dessa. Modellen innehåller sex beståndsdelar, tre 
fasta och tre fria. Vi fokuserade på de som är fasta, och dessa är grund, garant, och påstående. 

Grund        Påstående  

 
 Garant 

Dessa tre behöver inte nödvändigtvis komma i ordningen ovan. 

Grund 
Detta är den information som sändaren lägger fram för att stödja det påståendet man har. Grunden får 
man fram genom att fråga; Vad bygger sändaren påståendet på? 
Ex: Hon har inte gjort sina läxor 

Garant 
Detta är det som binder ihop grunden och påståendet. Garanten är oftast inte uttalad i argumentationen 
utan något som är allmänt vedertaget. Garanten får man fram genom att fråga; Hur kommer man från 
grunden till påståendet? 
Ex: Om man inte gör sina läxor klarar man inte proven 

Påstående 
Det är den ståndpunkten man har och det man vill övertala/övertyga om. Detta är det överordnade 
elementen i modellen och det som de andra två elementen ska hjälpa till att fastställa. Man får fram 

145 Fogde (2010) s.182 
146 Hellspong (2011) s.73 
147 Renberg (2007) s. 16 
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påståendet genom att fråga; Vad vill sändaren uppnå att mottagaren ska tycka? 
Ex: Hon kommer inte klara provet.148 

Hon har inte gjort sina läxor             Hon kommer inte klara provet 

 
 Om man inte gör sina läxor klarar man inte sina prov 

Argumenttyper 
När man argumenterar för en synpunkt kan man välja olika grunder för att få fram sitt påstående. Vart 
man har tagit sin grund ifrån kan man utläsa av garanten. Byter man ut grunden måste man också byta 
ut garanten fast påståendet är detsamma. Det finns sju olika argumenttyper som man kan dela in sin 
argumentation i. Dessa är tecken, orsak, klassifikation, generalisering, jämförelse, auktoritet, och 
motivation.149 Det är grunden och/eller garanten som avgör vilken argumentationstyp som använts150 

Appellformer 
Man kan dela in de sju argumenttyperna i en intellektuell och två emotionella grupperingar. 
Indelningen kan kopplas ihop med den klassiska retorikens tre olika appellformer; ethos, logos och 
pathos. Den intellektuella delen som koppas ihop med logos består av de fem argumentationstyperna: 
tecken, orsak, klassifikation, generalisering och jämförelse. Dessa argumentationstyper argumenterar 
på ett sådant sätt att de talar till förnuftet eller genom logik.  

Argumenttyperna auktoritet och motivation är de som ingår i de två olika emotionella grupperingarna. 
Argumentationstypen auktoritet kopplas ihop med appellformen ethos, då denna spelar på karaktär, 
personlighet och förtroende. Den sista argumenttypen, motivation, koppas då ihop med appellformen 
pathos. Denna spelar på att mottagaren ska övertygas med känslor.151  

5.3 Metodproblem 
Ett möjligt metodproblem är till vilken grad vi kan anse oss vara objektiva i avläsningen. Det kommer 
att finnas en viss mån av subjektivitet. Dock kan tolkningar vara vetenskapliga då vi studerar en social 
verklighet och denna består oftast inte av mätbara ting utan av handlingar och resultat av dessa som 
ger mening.152 ”Allt som uttrycker och symboliserar något har en mening som vi kan förstå om vi har 
tillgång till samhällets och kulturens koder. All kommunikation förutsätter sådana koder.”153 Det finns 
inom tolkande vetenskap ett antal regler som man kan försöka hålla sig till för att undvika 
subjektiviteten som kan tänkas ovetenskaplig. Vi hade dessa i åtanke under vårt arbete och försökte 
förhålla oss till dem till största möjliga mån: koherens, omfattning, intersubjektivitet, öppenhet, djup 
och kontextualitet.154  

Vår studie avser endast de reklambilder som vi har undersökt, fast vidare studier kan tänkas använda 
sig av resultaten för att se om det går att dra mer allmänna slutsatser om reklam avseende skadliga 
produkter. Generalisering kan innehålla myter och fördomar och vår studie kan tänkas komma dra 

148 Jörgensen & Onsberg (2008) s.16-18 
149 Se Bilaga 2 för mer info.  
150 Jörgensen & Onsberg (2008) s.55 
151 Ibid, s.71-74 
152 Ekström & Larsson (2010) s.15-17 
153 Ibid, s.15 
154 Ibid, s.16-17 
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vissa generaliseringar om skadliga produkter och dess reklam, dock ska vi hålla oss kritiskt till detta 
och vara medvetna om att så är fallet: ”Har vi grund för att påstå detta?”155  

Ett metodproblem med den retoriska bildanalysen är att retorik från början är en metod och en teori 
avsedd för skrift och tal. Retoriker ställde sig från början skeptiska till att använda retoriska verktyg på 
bilder då de ansåg att det gick ifrån antikens talkonst. Detta har lett till att den retoriska tillämpningen 
på bilder har hamnat i periferin och retoriker har inte ännu utvecklat en tillräcklig förståelse av 
bildsymboler som kan finnas i viktiga kommunikationsprocesser så som reklam, men det är på väg till 
exempel genom den visuella retoriken.156 Att metoden och teorin från början inte var avsedd för en 
bildanalys gör att vi behövde anpassa den så att den fungerade enligt vårt syfte. Vissa delar i en 
traditionell retorisk analys fick vi utelämna då de inte gick att genomföra på ett visuellt objekt. Detta 
gör att metoden kan bli svårare att upprepa i en ny undersökning. 

Avseende den semiotiska bildanalysen så kan det finnas ett problem i att det inte finns någon 
detaljerad stegvis metod att analysera bilder utifrån. Huvudkonceptet som de allra flesta semiotiker 
använder sig av är att man börjar analysera det denotativa och fortsätter sedan med det konnotativa. Vi 
har vidareutvecklat metoden med hjälp av bildanalysmetoden i Hansson, Karlsson & Nordström157 då 
vi ansåg att det skulle passa vårt syfte bättre och hjälpa oss besvara våra frågeställningar. Denna 
anpassning anser vi ger oss en mer ingående och tillförlitlig analys, men kan samtidigt bli mer 
problematiskt för andra analytiker att reproducera. 

5.3.1 Validitet och reliabilitet 
Avseende reliabilitet så ansåg vi inte att det var ett betydande problem för vår studie då vi genomförde 
en kvalitativ analys, dock finns risken för subjektivitet och om studien skulle göras om av andra så kan 
deras subjektivitet göra att resultaten blir annorlunda.158 När det kommer till studiens validitet frågade 
vi oss huruvida de strategier som används i reklambilderna verkligen kan sägas vara medvetet 
tillämpade för att sälja en skadlig produkt eller om dessa strategier även hade använts för att sälja en 
icke-skadlig produkt. Detta leder oss in på begreppsvaliditet, om vi verkligen mätte det vi avsåg att 
mäta.159 Vår studie berörs även av extern validitet då vi behöver fråga oss om de resultat vi fick fram 
av analysen kan generaliseras och tillämpas på andra reklambilder med samma typ av produkter.160  
 
 

 

 

 

155 Ekström & Larsson (2010) s.17-18 
156 Mral (2008) s.72 
157 Hansson, Karlsson & Nordström (2010) 
158 Bryman (2001) s.257-263 
159 Ibid, s.43-45 
160 Ibid, s.257-263 
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6. Resultat och analys 

6.1 Bild 1 

6.1.1 Semiotisk analys 
 
Steg 1  
Bild 1, se Bilaga 1, ingår i marknadsföringsdiskursen med en specifik inriktning på en social 
gemenskaps diskurs. De värderingar som bilden trycker på är vänskap och nöje och detta fungerar 
intertextuellt med andra liknande reklamannonser inom alkoholdiskursen. Det rådande 
betydelsemönstret är att öl avnjuts under sociala tillställningar eller tillsammans med andra, alkohol 
som avnjuts på egen hand förknippas många gånger med negativa aspekter, så som alkoholism eller 
sociala störningar. Detta påvisas då annonsens kontext är smaka på Stockholm som är en mat- och 
ölfestival och det blir begripligt för oss att öl fungerar i sådana sammanhang; diskursen som 
reklamannonsen finns i hjälper betraktaren att känna att ölet inte är malplacerad. Utifrån det 
intertextuella perspektivet hade betraktaren med störst sannolikhet höjt ögonbrynen om syntagmet 
hade bytts till ett sjukhus, till exempel. 
 
Steg 2 
Analysarten är en näranalys161; vårt fokus riktas primärt på meddelandet och dess budskap och inte på 
sändaren eller mottagaren och vi tar således hela ansvaret för undersökningen av reklambilden. 
 
Steg 3 
Denotativa nivån: I bilden finns tre syntagm av lingvistiska tecken. Det första syntagmet vi ser är ”låt 
oss presentera Pripps blå med vänner”, allt står i versaler och texten har avsevärt större teckenstorlek 
än de andra syntagmen med ett tydligt typsnitt i fetstil i en mörkblå färg.  Syntagmet har dock delats 
upp i bilden: ”låt oss presentera” finns längst upp i bilden, över flaskan, och över texten är det två 
linjer, en fetare och en smalare, som bryts i mitten av ett ikoniskt tecken föreställande en stjärna. ”Med 
vänner” kommer längre ner i bilden, under flaskan men över det tredje syntagmet; ”med vänner” har 
liknande linjer runt sig som ”låt oss presentera” men linjerna finns bredvid ”med vänner” och inte 
över. Det andra syntagmet som vi ser i bilden finns inuti ett ikoniskt tecken som denoterar en 
pratbubbla. Pratbubblan är i färgen orange och innehåller de lingvistiska tecknen ”smaka på 
Stockholm!” i en vit färg; typsnittet är mer lekfullt än det i de andra syntagmen och är inte uppställt 
linjärt i pratbubblan, bokstäverna är mer eller mindre ihop tryckta och följer en mer lekfull layout än 
de andra texterna som finns i bilden. Det tredje syntagmet i bilden är en brödtext och förankar de 
övriga tecknen i bilden i en kontext. Kontexten som reklambilden befinner sig i är matfestivalen 
Smaka På Stockholm, ett mat- och dryck evenemang som sker varje sommar i huvudstaden. 
Pratbubblan som beskrevs ovan är festivalens logotyp. I brödtexten, sammanfattat, står det om olika 
ölsorter från Carlsberg som man kan prova på under festivalen, en av dessa är Pripps Blå. Texten är i 
svart färg och typsnittet skiljer sig från det övriga i bilden, dock är det svårt att urskilja om detta beror 
på att det första syntagmet endast är i versaler. Sist så ser vi att i den vänstra marginalen finns en 
informationstext med telefonnummer till Carlsbergs konsumentservice, samt detaljer om hemsidan 
och alkoholhalten. Storleken på tecknen här är väsentligt mycket mindre än den övriga texten och vi 
tror att textremsan skulle gå obemärkt förbi de flesta betraktarna av annonsen i den kontext där den har 
blivit publicerad. 

161 Hansson, Karlsson & Nordström (2006) s.166 
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Pripps Blå flaskan är det som har blivit visuellt fokuserat i texten, flaskan har endast figurer över och 
under sig med tomma vänster och höger marginaler. Bilden är tagen i ett jämlikt perspektiv men 
flaskans skugga faller åt vänster, således kan man tänka sig att fotografiet togs rakt framifrån och 
ljuset kom från flaskans högra sida. De grafiska elementen tyder på att flaskan är det viktiga. 
 
Steg 4 
Konnotativa nivån: Vi anser att texten skulle fungera utan bilden och vice versa, det behövs ingen 
vidare anchoring då flaskan i sig tydligt är Pripps Blå och denna kan anses allmänt känd i den svenska 
sociokulturella kontexten. Texten ”låt oss presentera Pripps Blå med vänner” kan även den förstås 
utan flaskfiguren, dock anser vi att brödtexten behövs för att förankra paradigmet ”med vänner”. ”Med 
vänner” är även en prosopopeia, så kallad besjälning, vilket gör att konnotationer skapas att ölet har en 
plats i vår gemenskap och är en nära och betrodd vän med egna vänner. I brödtexten läser vi även: 
”här möter du Pripps Blå, en gammal vän i nya kläder”, i denna mening trycker sändaren vidare på 
ölets själsliga egenskaper med orden gammal vän och att ölet nu har nya kläder. De personifierar 
således Pripps Blå flaskan och ger den en mänsklig identitet; en ölflaska har inte kläder utan det som 
menas är etiketter, dessa har troligen bytts ut och blir flaskans nya kläder. De konnotativa 
associationerna som sändaren trycker på är ölets sociala funktion, det dricks ofta i goda vänners lag 
och reklamannonsen är skapad för festivalkontexten som kan anses vara en social tillställning. Således 
anser vi att brödtexten förankrar användandet av logotypen ”smaka på Stockholm”. Denna logotyp är 
för övrigt i form av en pratbubbla som har konnotationer av dialog och socialt umgänge. Pratbubblan 
är placerad i bilden så att man får intrycket av att det är någon som yttrar detta men vi vet inte vem. 
Kan det vara en vän? I texten läser vi även: ”den smalare Pripps Blå”; en flaska kan vara smalare i 
dess fysiska egenskaper men här menar sändaren att den har nyttigare egenskaper och blir på så sätt 
smalare, således används prosopopeia även här. Syntagmet avslutas med ”Vi ses!”; användandet av 
utropstecken anser vi uppmanar betraktaren att besöka festivalen och Carlsbergs Öleria. Genom att 
läsa annonsen har betraktaren även tagit del av inbjudan till att avnjuta Pripps Blå under ”smaka på 
Stockholm” och sändaren har förväntat sig redan vid skapandet av annonsen att läsaren kommer att 
acceptera inbjudan. ”Vi ses!” står för en självklarhet då paradigmet hoppas hade kunnat användas som 
i: hoppas att vi ses! Här hade man lämnat läsaren med en valmöjlighet; givet är att läsaren inte kan bli 
tvingad till att vare sig dricka Pripps Blå och dess vänner eller besöka festivalen, men syntagmet i dess 
kontext gör att läsaren lämnas med en känsla av: hur kan vi inte ses? Klart vi ska ses! Detta kan 
diskuteras ideologiskt i den aspekt då betraktaren appelleras av den ideologi som gör att man vill bli 
ett subjekt i socialiseringsprocessen. Detta fungerar ideologiskt då det kan handla om önskan att bli 
accepterad och känna sig som en del av ett samhälle och för att uppnå detta underkastar man sig den 
rådande ideologin. I denna specifika kontext handlar det om att vara en del av den gemenskap som 
mat-och ölfestivalen utlovar, möjligen även att genom ett deltagande skaffar man sig kunskaper om 
mat och öl som kan anses attraktiva av andra i ens umgängeskrets. Analysen visar vidare på den 
ideologiska idén om att gemenskap och populäritet är något som är eftertraktat i vår kultur och något 
som en konsument kan anses vilja sträva efter att uppnå; reklamskaparen nyttjar denna idé. 
 
Vidare menar vi att det betecknande är ölflaskan Pripps Blå som uttrycker innehållet som i detta fall är 
gemenskap och socialisering. Att vi kan utläsa och koppla uttrycket och innehållet beror på att vi är en 
del av den kultur där reklamen har producerats och således delar en kulturell överenskommelse. I 
reklambilden blir flaskan ett bärande tecken som står för de konnotationer som vi associerar till en 
västerländsk praxis avseende umgänge och socialisering.  
 
Steg 5 
Formen är en affisch/reklamannons för en ölmärket Pripps Blå och substansen är de vi har hittat på 
den konnotativa nivån. Pripps Blå flaskan hade dock kunnat bytas ut men texten som angav att det 
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gällde Pripps Blå hade inte kunnat bytas ut om inte det ikoniska tecknet fanns som denoterade 
ölflaskan. Hade texten bytts ut så hade flaskan behövt finnas med; således anser vi att den tydligaste 
formen är själva affisch mediet, de övriga figurerna i bilden är utbytbara och tillfälliga just för den 
diskurs de befinner sig i då annonstillfället skapades.  

6.1.2 Retorisk analys 
 
Det retoriska problemet 
Det retoriska problemet är det som är ett hinder för att kunna övertyga, och i detta fall anser vi att det 
är alkoholens skadliga effekter som är hindret. Man har alltså i annonsen fokuserat på det positiva och 
gemenskap istället och försöker sätta ölet i en positiv ställning. I bilden visar man på en gemenskap 
som ölet bidrar till. Vi får en inbjudan till den nya ”Ölerian” som ska ha många sorter att välja mellan 
och en trevlig stämning. Annonsen fokuserar mycket på vänskap, socialt och nytt umgänge. På detta 
sätt tar man bort fokus på alla skadliga aspekter som öl och alkohol kan bidra till och anses ha. 
 
Tes 
Tesen för denna annons är Drick Pripps Blå. Tesen i detta fall är en implicit tes då den inte är helt 
uttalad utan något man förstår med hjälp av argumenten. 
 
Argument 
Annonsens argumentation bygger på tesen, och som tidigare nämnt anser vi annonsens tes vara Drick 
Pripps Blå. Ställer man upp annonsen efter Toulmins modell bör det se ut enligt oss på detta vis;  

Dricker du Pripps Blå kommer    Så dricker du Pripps Blå 
du med i gemenskapen 

       eftersom du vill vara med i gemenskapen  

Eller;  

Dricker du Pripps Blå med oss             Så dricker du Pripps Blå 
 lär du dig mer om mat och dryck 

       eftersom du vill lära dig mer om mat och dryck 

Eller;  

Pripps Blå har många sorter    Så dricker du Pripps Blå 

            eftersom du vill testa dessa 
 

Slutsatsen för de olika argumenten är att de alla tillhör gruppen motivationsargument, alla de argument 
vi har fått fram ska framkalla någon slags känsla hos mottagaren. Mycket i annonsen spelar på att man 
som mottagare inte vill känna sig utanför eller ha bristande kunskaper om öl och mat och att man som 
mottagare bör vilja testa det allra nyaste eller klassikerna.  

Stilfigurer 
Den allra tydligaste stilfiguren vi hittade var prosopopeia. Man ger ölflaskan och de andra sorterna av 
öl en tydlig karaktär att de är vänner och att dessa även kan bli vän med mottagaren om man 
accepterar inbjudan som är i slutet av texten på annonsen. Även en stilfigur vi hittar är antitesen, i 
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texten står det en gammal vän i nya kläder. Här spelar man på motsatserna gammal och ny. Man visar 
på att man förnyar sig men sparar det gamla som är bra och man sedan tidigare känner igen som en 
vän.  

Argumentationstyper 
Enligt Toulmins modell där motivationsargument ingår främst i argumentationstypen pathos, anser vi 
stämmer. Hela reklamannonsen bygger på att sändaren vill bygga upp en känsla som man som 
konsument vill tillhöra och bör hålla med om. Även om vi också tycker att reklamen spelar på sitt 
ethos då den berättar om sina gamla klassiker, det ekologiska och den omtalade smaken. Man spelar 
på så sätt på att om något är en klassiker är det omtyckt av många och har varit det under en längre tid, 
detta stärker i sin tur Pripps Blå varumärket.  

6.2 Bild 2 

6.2.1 Semiotisk analys  
 
Steg 1 
Bilden ingår i marknadsföringsdiskursen, här använder man sig också av socialt kulturella 
föreställningar som finns inom nöjes/krogbranschen som vi menar att betraktaren behöver vara 
någorlunda insatt i och ha kännedom om av för att kunna utläsa de bärande konnotationerna som 
sändaren vill att vi ska associera produkten med. Den rådande diskursen visar på den kulturella 
överenskommelsen och det betydelsemönster som finns i den västerländska kulturen där alkohol är 
något som förknippas med diskursen. Bildens kontext stärker diskursen då den visar en tydlig miljö 
som är svår att tolka på ett annat sätt än att det just rör sig om ett uteställe där det serveras alkohol. 
Kontexten och diskursen samspelar här för att stärka den ideologiska uppfattningen att alkohol är 
något positivt då elementen i bilden tydligt förankar till koncept om glädje och nöje och kopplas till en 
miljö där det är kulturellt vedertaget att dessa existerar. Som konsument förstår du detta för att du har 
erkänt ideologin inom vilket nöjes/krog diskursen befinner sig inom. 
 
Steg 2 
Vi gör en näranalys. 
 
Steg 3 
Denotativa nivån: Bilden är ett ikoniskt tecken som denoterar en man. Mannen har på sig en luvtröja, 
smårutig skjorta och ett par jeans. Det är denna man som vi sedan får reda på, genom att läsa textrutan, 
heter Gustav Bendt, som är visuellt fokuserad. Bilden använder sig av ett vänster respektive högertänk 
i placeringen av de olika bärande elementen. Gustav Bendt är placerad till höger och tar upp större 
delen av bilden, han befinner sig således i förgrunden och förskjutet till bakgrunden är två okända 
män. Ingen av kläderna kan man avgöra vad det är för färg på då bilden är i svartvit. Mannen har på 
sig ett par hörlurar och man ser baksidan av en stor cd-spelare och ett mixerbord. Mannen ser ut att 
göra någonting med händerna och blundar med ett öga. I bakgrunden av mannen ser vi två andra 
personer, en mer framträdande än den andra. Bakom mannen syns en stor mängd glas, flaskor och en 
tavla där någonting står skrivet. Allt bakom mannen ser ut att vara i en mörk miljö. Bilden är tagen i 
ett jämlikt mottagarperspektiv där betraktaren av bilden befinner sig rakt framför Gustav Bendt. 
Kroppshållningen är rak och lite framåtlutad med den ena axeln lite framför den andra. Blicken är 
riktad mot betraktaren med ena ögat stängt i en blinkning, huvudet är smått nedsänkt och snedvriden. 
Bendt framstår som intresserad och en aktiv del i bilden, han står i en pose med ena handen framför 
sin överkropp med pekfinger och tumme parallellt bredvid varandra med ett avstånd emellan de två 
fingrarna; övriga fingrar är slutna in i handen som i en knytnäve. 
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Överst på bilden till vänster ses en faktaruta om mannen på bilden med överskrift ”Låt oss presentera: 
Gustav Bendt”, under så står det vad mannen heter, vad han gör, vad han älskar och vad han vill (se 
bilaga 1 för fullständig text). Typsnittet på texten är enbart versaler i en mörkblå färg. Under all fakta 
står det med mindre typsnitt ”Gustav Bendt är en av de starka personligheter vi på Pripps Blå valt att 
samarbeta med”. Nederst på bilden till vänster ser man en quick response code, QR-kod. Till höger 
längst ner på bilden ser man Pripps Blå klassiska logotyp. Under logotypen står det i samma text som i 
resten av annonsen ”Styrkan sitter i smaken”. Brödtexten har alltså placerats diagonalt och separat från 
Pripps Blå märkets slogan: ”styrkan sitter i smaken”. Som sagt är bilden i en gråskalig färg och de 
linjer som finns i bilden är samma som återfanns i den första reklamannonsen från Pripps Blå. Denna 
gång är linjerna placerade i textrutan som finns i det övre vänstra hörnet och fungerar som ramar för 
syntagmet. Även i denna reklambild här man använt sig av en stjärna som bryter av en linje och delar 
den i två. 

Steg 4 
Konnotativa nivån: Med hjälp av enbart bilden kan vi inte utläsa att det är en reklam för öl. Inte heller 
med hjälp av faktarutan om mannen på bilden kan man utläsa att det handlar om en ölreklam, det är 
inte förrän man förankrar bilden med logotypen det blir tydligt att det är en reklam för öl. Bilden går 
inte att förstå utan den tillhörande textrutan, däremot går den att förstå utan slogan syntagmet. Texten 
behövs för att förankra vem mannen på bilden är och vad han har för betydelse i reklamsammanhanget 
och varför Pripps Blå använder sig av honom för att sälja sin produkt. I textrutan läser vi att Bendt är 
discjockey, DJ, arrangerar klubbar, bygger motorcyklar och spelar saxofon; detta associerar vi med en 
person som är en del av populärkulturen och aktiv inom nöjesbranschen. Detta stärks av den miljö och 
kontext som han befinner sig i där reklambilden är tagen. Läser man vidare vad han vill och vad han 
önskar i livet så stärks intrycket av att detta är en person som är kreativ och djup; att han befinner sig i 
vad vi kan utläsa som en krogmiljö gör att vi börjar associera dessa egenskaper som han uttalar att 
inneha med den typen av miljön. Det kan vara fräscht, nytänkande och givande med nöjesscenen och i 
denna kontext finns ölet Pripps Blå. Vi anser inte att öl är ett utstickande element i krogmiljön, den är 
väl snarast mer eller mindre given. Men placerandet av ölet i samma kontext som Gustav Bendt gör att 
den bär med sig en mening av att vara lika fräsch och cool som hans person. Detta går att belysa 
ytterligare om man hade bytt ut några av paradigmen mot att han till exempel inte vill utvecklas och 
han vill stanna inom sina ramar. Känslan som man får av honom som person skulle ändras och Pripps 
Blå ölet skulle inte verka lika cool när den kopplas till ändrande syntagmet. Om vi går vidare till 
granskandet av Pripps Blås slogan: ”styrkan sitter i smaken”, så kan en rad konnotationer dras. Dels 
kan man tolka det som att styrkan står för alkoholstyrka och att denna känns när man smakar på ölet. 
Det går även att utläsa att styrkan innebär att det inte är själva varumärket Pripps Blå som ger 
produkten dess styrka utan att det är ölet i sig själv, dess kvalitéer och egenskaper som endast går att 
uppleva med sina sinnen. Sändaren kan mena på att man inte ska tänka på dess image utan på vad den 
faktiskt är och detta kan bara upplevas genom att ta del av produkten aktivt. Syntagmet ”låt oss 
presentera”, som även finns i Bild 1 menar vi bjuder in läsaren då man hade kunnat byta ut 
paradigmen låt oss mot vi presenterar och det hade ändrat sändarens inställning till mottagaren. I låt 
oss finns en förfrågan och en inbjudan som du som läsare behöver acceptera innan du läser vidare, 
sändaren gör att mottagaren kan fungera aktivt i tolkningen.  

Det här för oss vidare till en annan konnotation och det är att användet av en stjärna som finns såväl i 
denna reklambild som i Bild 1. Pripps Blå har haft ett föryngringsproblem och har velat ändra sin 
ställning på marknaden från att anses förlegat och något för de äldre, till en öl som passar och lockar 
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den yngre generationen.162 Vi menar att detta återspeglas dels i användandet av profilen Gustav Bendt, 
till exempel så har man valt att marknadsföra produkten i hans DJ-miljö, men vi gör även betydande 
associationer till användandet av stjärnan. Denna stjärna menar vi vara ett symboliskt tecken för den 
alternativa punkrörelsen då den är en ikon som även används på Converse163 skor. Converse har i sin 
marknadsföring till exempel använt sig av stora idoler inom musikbranschen som fått bära märket på 
sina fötter. Konnotationerna som väcks när vi ser en liknande stjärna i Pripps Blå annonsen är att 
sändaren anspelar på detta och väcker således en symbolisk association hos betraktaren till detta 
”hippa” och ”coola” som finns i Converse-imagen. Gustav Bendt och den DJ-miljön som återspeglas i 
bilden tillsammans med de intertextuella referenserna till Converse-imagen gör att Pripps Blå stärks 
som ”nytt” och en del av populärkulturen; det är underförstått att Bendt dricker Pripps Blå och då kan 
väl inte ölet vara förlegad, tråkig eller bara för pensionärer? Bendt är känd inom vissa kretsar men han 
är inte tillräckligt känd för att göra så att man endast ser hans egenskaper som kändis som de bärande 
konnotationerna. Hans relativa anonymitet för den vanliga betraktaren gör att en identifiering kan 
skapas. Hans kändisskap inom vissa kretsar gör att det skapas en målmottagargrupp med ett urval av 
människor som kommer veta vem han är och på så sätt känna sig utvalda. Pripps Blå stärker ytterligare 
sin position som något ”coolt” genom detta; varumärket visar att man är insatt i det som är 
populärkultur men ändå en selektiv del av populärkulturen. 

Analyserar man Bendts kroppspråk i bilden så får man en känsla av att han vill attrahera betraktaren in 
i sin värld genom att huvudet är sänkt och lite på sned. I vår kultur så är ett höjt huvud ofta förknippat 
med snofsighet, man har ”näsan i vädret” och anser sig lite bättre än den man ingår i en dialog med. 
Ett sänkt huvud visar på en ödmjukhet och att han har ena axeln framför den andra anser vi konnoterar 
att han bjuder in läsaren in i bilden, in i hans famn då det är den högra som är närmast mottagaren och 
den vänstra längs in i bilden. Bilder läses ofta från vänster till höger och hade den vänstra axeln varit 
den som var närmast mottagaren hade den istället kunnat fungera som en blockering av inträdet in i 
miljön som säljs istället för en inbjudan. Utöver detta så hade kroppshållning varit rak, utan den lilla 
sidolutningen, hade det kunnat avkodas som att han var öppen och tillgänglig men det hade inte 
fungerat med den inbjudande linjäriteten som den vinklade kroppsställningen medför.  Bendt har även 
ena ögat stängt i en blinkning som även det konnoterar en inbjudan och en försiktig flört med bildens 
betraktare. Bendt har placerat sin tumme och sitt finger i en symbolisk gest som många gånger tolkas 
som ett mått på hur mycket man vill ha av något, en indikering av något utan att behöva uttala med 
ord. Vi vet inte exakt vad denna handgest innebär eller vad syftet med den är men det kanske är det 
som är meningen; Bendt bjuder in reklamens betraktare till att själv fundera över vad han kan tänkas 
mena med gesten och sändaren gör med detta knep mottagaren till en aktiv istället för en passiv 
betraktare. 

Här utläser vi att det huvudsakliga innehållet är känsla av utvaldhet och selektivitet. Uttrycket, det 
betecknande, är Pripps Blå ölet som fungerar som en symbol för medlemskapet av denna exklusiva 
klubb som vet vad som är ”hippt”.  Bendt fungerar även han som ett uttryck för detta innehåll i bilden 
och som en symbol för att vara en del av en ”innegrupp”. Denna grupp kräver förkunskaper och 
erfarenheter av en viss subkultur som i sin tur genererar idén om att det krävs ett medlemskap för att 
lösa gåtan som hans högra hand kan tänkas visa. 

Steg 5 
Formen är en affisch/reklamannons för ölmärket Pripps Blå och substansen är de vi har hittat på den 
konnotativa nivån. Gustav Bendt hade kunnat ersättas med en annan profil, en annan figur eller ett 

162 Nota bene: Karin Fredlunds blogg (2012-12-10) 
163 Converse: fakta (2012-12-12) 
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annat objekt. Textrutan hade även den kunnat bytas ut och speciellt om Bendt hade bytts ut eftersom 
då hade resonance faktorn varit helt saknad. Det enda som inte är utbytbart i annonsen är Pripps Blå 
logotypen, utan denna så går det inte att utläsa vad som säljs. Logotypen används således som en 
förankring av de övriga elementen i bilden, logotypen är stabil och återkommande även om substansen 
ändras.  

6.2.2 Retorisk analys 
 
Det retoriska problemet 
Det hindret man måste ta sig runt är även här att övertyga mottagaren av det retoriska argumentet att 
bli konsument av en produkt som har skadliga effekter. Här får vi istället se en framträdande person 
som förknippas med krog/nattliv. Vi får veta att killen på bilden är en musiker och discjockey som 
känns mycket sympatisk och som man långt ifrån förknippar med alkohols negativa konsekvenser.  
 
Tes 
Tesen för denna annons är även här Drick Pripps Blå. Tesen i detta fall är mer implicit än den tidigare 
då man behöver se logotypen för att kunna förstå att det är en ölreklam och inte bara ett spontant taget 
foto på en arbetande DJ.  
 
Argument 
Argumentationen kan man inte finna förrän man ser logotypen, för utan logotypen så kan detta vara 
vilken bild som helst. Men ställer man upp bildens argument med hjälp av logotypen efter Toulmins 
modell anser vi att argumentationen ser ut som följer;  

Gustav Bendt gillar Pripps Blå     Gillar du också Pripps Blå 

                    eftersom Bendt gör det  

Eller;  

Pripps Blå och musik hänger ihop                   Så dricker du Pripps Blå 
  

                      eftersom du gillar musik 
 

Det första av våra argument tillhör enligt Toulmin gruppen auktoritetsargument, här trycker man på att 
Gustav Bendt har en stark personlighet som Pripps Blå har valt att jobba med, man tar upp att han är 
musiker/dj och arrangerar klubbar vilket gör att man ser Bendt som någon många ser upp till. Han ger 
också trovärdighet till varumärket just för att han ofta syns och är i miljöer där människor ofta förtär öl 
och bör ha koll på vad man ska dricka.  

Det andra argumentet tillhör gruppen motivationsargument, här vill man framkalla en känsla att musik 
och öl hänger ihop. Målgruppen som känner till Bendt eller kroglivet vet att musik är en stor del av 
nöjet med att vara på en krog eller pub och kan oftast enkelt acceptera argumentationen.  

Stilfigurer 
Stilfiguren alliteration hittar vi i Pripps Blås slogan, ”Styrkan sitter i smaken” där man upprepar första 
bokstaven i tre av orden. Detta är något som gör att lättare både kommer ihåg och tar till sig 
budskapet.  
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Argumentationstyper 
Om man återgår till Toulmins modell så är det första argumentet som vi hittade ett 
auktoritetsargument, man spelar på Bendts personlighet och karaktär och stärker därav reklamens 
ethos. Detta anser vi vara det främsta och tyngsta argumentet då Bendt tar mycket plats i reklamen och 
det till största del är honom det handlar om gällande bild och text. Efter som det inte finns mer än 
bilden på Bendt, faktarutan, slogan och logotypen så är det enligt oss bilden på Bendt som skapar 
informationen. Reklamen är uppbyggd så att accepterar man inte Bendt som bra förebild tar man heller 
inte till sig reklamen. Det andra argumentet enligt Toulmins modell tillhör motivationsargumenten, 
man vill framkalla känslan av att både musik och Pripps Blå behövs för att det ska bli en bra 
fest/spelning.  

6.3 Bild 3 

6.3.1 Semiotisk analys 
 
Steg 1 
Diskursen är även här marknadsföring och den ideologi som vi direkt förknippar reklambilden med är 
den norrländska mentalitet och myterna kring denna som är mer eller mindre allmänt erkänd i den 
svenska kulturen. Kontexten återspeglar detta då männen har blivit placerade i en typiskt avslappnad 
mansmiljö. Det intertextuella i diskursen är andra liknande koncept kring de norrländska skogarna, 
ensamheten och isoleringen i det stora och glesbefolkade landskapet. Den norrländska mentaliteten 
används i andra reklamsyften men är även något som människor från södra Sverige brukar spela på i 
ett gliringssyfte. I denna reklambild tillämpas diskursen i en positiv kontext som konnoterar att det kan 
vara något fint med det norrländska lugnet och att norrlänningar är jordnära och äkta människor utan 
den antydda falskheten som finns i en storstad. Ideologin kan således här vara konceptet om det 
själsliga och de inre egenskaperna hos människor. 
 
Steg 2 
Analysarten är en näranalys; vårt fokus riktas primärt på meddelandet och dess budskap och inte på 
sändaren eller mottagaren och vi tar således hela ansvaret för undersökningen av reklambilden. 
 
Steg 3 
Denotativa nivån: Bilden är ett ikoniskt tecken som denoterar män och en garage/verkstadsmiljö. De 
två männen står centrerade på bilden bredvid varandra med huvudena snett mot varandra och tätt ihop. 
Båda männen ler, ser glada ut och har en hand i fickan. Mannen till vänster har en vit keps med röd 
skärm med tryck på. Han bär glasögon och en uppknäppt svart skinnväst med en grön t-shirt under. 
Han bär även svarta jeans och ett bälte. Mannen till höger har en svart keps med rött och vitt tryck. 
Han har mustasch, en uppknäppt, röd, tunnare dunväst med en orange/röd/gul rutig skjorta under. 
Mannen har även svarta jeans, ett bälte med nitar och ett armbandsur. Båda männen håller varsin 
ölburk i handen med Norrlands Gulds traditionella logotyp och utseende. Bakom männen ser man en 
vägg i grått med en blå verktygstavla med flera verktyg hängandes, även syns en liten bit av en affisch 
som visar lite skog. På tavlan, mellan männen, syns en grön skylt med en vit rand runtom där det står 
”ingskö” 
 
Nederst i bild står det med röda bokstäver i stor stil ”Norrlands Guld” och under med mindre vita 
bokstäver står det i versaler ”Be yourself for a while”.  Överst i bilden läser vi ”Sometimes you want 
to do things together”, även detta syntagm av tecken är i vit färg, storleken på typsnittet är lite mindre 
än Norrlands Guld men större än ”Be yourself for a while”. De olika textdelarna är placerade vertikalt 
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i förhållande till varandra. ”Sometimes you want to do things together” är centrerat och uppdelat på 
två rader, den andra raden kortare än den första som skapar en triangelliknande känsla ner mot de två 
männens huvuden. Norrlands Guld är även det centrerat placerat precis vid de två männens lår. Direkt 
under kommer ”be yourself for a while” som tar upp mindre plats än syntagmet över; likt den översta 
texten skapar dessa två meningar tillsammans en triangelkänsla. De två olika textdelarna i bilden ger 
ett ovalt intryck som ramar in männen i bilden. Männen har en avslappnad hållning med vikten 
placerad inåt i bilden, lutande ryggar och smått sänkta axlar, deras kroppar är avbildade framifrån med 
blicken riktad mot betraktaren. Männen har ett intresserat uttryck och trots sin pose så fungerar de två 
som ett aktivt element i bilden. Med sin kroppshållning, lutade mot varandra, ger de en illusion av att 
stå i en rombliknande uppställning. Detta tillsammans med text elementen skapar en genomgående röd 
formtråd. Bakgrunden i bilden är i en gråskala och männen framträder starkt i kontrast till detta med 
deras gröna och röda klädsel. Den visuella fokuseringen är de två männen och man har genomgående 
tillämpat ett centrerat mittentänk i bilden med en övre och nedre positionering av texten. Bilden är 
tagen ur ett jämlikt perspektiv, varken betraktaren eller mottagaren har ett övertag. 

Steg 4 
Konnotativa nivån: Bilden går att förstå utan anchoring; i detta fall anser vi mer att texten stärker 
budskapet med den traditionella Norrlands Gulds slogan: ”be yourself for a while”, men meddelandet 
går att tyda utan de syntagm som finns. Den viktigaste information anser vi vara placerad längs ner i 
bilden där det står i klartext vilken produkt/avsändare det är. Reklambilden använder sig av ett 
betecknande tecken för att uttrycka innehållet som är Norrlands Guld konceptet och detta tar form i de 
kulturella koder som finns i den svenska gemenskapen och de föreställningar som finns om män, 
Norrland och glesbygden. Ölet blir betecknad med hjälp av de konnotativa associationerna som 
reklamskaparen trycker på för att väcka associationer till fenomenet som berör en manlig sinnesfrid. 
Innehållet spelar på de kulturella föreställningarna man har om vad det innebär att vara en man; det 
ska vara lite skitigt och avslappnat, män ska vara bra med verktyg och det viktiga ligger i att de just får 
vara sig själva ibland. Denna reklamannons använder sig av en betecknad idé för att koppla 
konnotationer till betraktaren som är associerade med män och den Norrländska glesbygden och ge 
dessa en mytisk mening. Reklamskaparen har använt sig av metonymi då man låtit den kulturella 
föreställning om Norrland stå för den betecknade ölet; man spelar på den närhet som finns mellan män 
och öl och Norrland och individualitet. 
 
Miljön som männen befinner sig i konnoterar en plats för män där de kan vara för sig själva en stund, 
borta från sitt ansvar och familjebekymmer. Detta stärks ytterligare av den slogan som används som 
säger var dig själv för en stund; man drar paralleller till att männen i denna verkstadsmiljö får 
möjligheten att vara sig själva tillsammans med intagandet av ölet Norrlands Guld. Den vardagliga 
omgivningen som de befinner sig i, klädda i ledig klädsel konnoterar att ölet inte har några krusiduller 
utan är även den är ”bara sig själv”. Vi anser att klädseln är ledig då jeans kulturellt ses som något man 
bär hemmavid eller åtminstone inte i en kontorsmiljö. Till en början användes jeans främst av 
guldgrävare och cowboys då materialet är slittåligt; man kan se i bilden att en av männen även bär ett 
bälte med ett typiskt cowboyspänne. Klädseln är inte speciellt sofistikerad eller proper, den är 
individuell och speglar männens personligheter; om männen hade varit klädda i kostym hade 
syntagmet ”be yourself for a while” inte fungerat på samma sätt. Byter man ut paradigmet yourself 
mot someone else hade reklamens budskap förändrats och vi anser således att sändaren vill mena att 
produkten är ett sätt för dig att koppla av utan massor av krav och måsten.  Männens kroppshållning är 
en ytterligare visuell förstärkning av dessa associationer då posen med en hand i fickan brukar 
kännetecknas som avslappnad. Miljön spelar vidare på konceptet av landsbygd med en affisch som 
visar en skogsmiljö; utöver detta så tänker vi oss att det med störst sannolikhet inte handlar om en 
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lägenhet i en stadsmiljö då dessa ytterst sällan har en verkstad eller ett garage. Kroppshållningen anser 
vi även spela på den nära relation som männen antyds ha; de står tätt ihop och rör vid varandra. Deras 
nära relation stärks av texten som finns överst i bilden: att ibland vill man göra saker tillsammans. 
Männen kan alltså vara sig själva för en stund även när de är i sällskap med varandra, vilket pekar på 
en nära vänskap. Detta konnoterar att Norrlands Guld är ett öl som man gärna delar i sällskap med 
sina vänner. 

Steg 5 
Formen som vi utläser är själva Norrlands Gulds ölburk som befinner sig mitt i bilden. Substansen i 
annonsen är det övriga visuella element som används för att tillskriva produkten vissa egenskaper som 
är kulturellt underförstådda. Som nämndes under den konnotativa analysen så spelar substansen i det 
här fallet stor roll för reklamens budskap. Den hade mycket väl kunnat bytas ut, substansen är det 
tillfälliga, men det hade medfört att konnotationerna hade blivit av en annan art. Det som inte är 
utbytbart är själva produkten som reklamen ämnar sälja, denna behöver vara konstant för att en 
konsument ska förstå vad det gäller. Vet inte konsumenten vad det är som marknadsförs kan de 
omöjligt förväntas gå och inhandla det. 
 

6.3.2 Retorisk analys 
 
Det retoriska problemet 
Som tidigare sagt är även här det retoriska problemet att man måste kring gå aspekterna om att alkohol 
är skadligt för att på ett effektivt sätt kunna övertyga mottagarna.  I denna reklam spelar man på 
vänskapen två personer emellan och att de har en trevlig stund där de kan vara sig själva tillsammans.  
 
Tes 
Tesen för reklamen är Drick Norrlands Guld. Tesen är implicit då den inte uttryckligen säger detta, 
men man förstår vad tesen är genom både texterna och bilden var för sig.  
 
Argument 
Argumentationen bygger på tesen. Denna reklam har två olika texter som skiljer sig från varandra och 
som berör två olika kontexter. Argumentation ser enligt oss ut på detta sätt; 

 

Du kan dricka Norrlands Guld            Så dricker du Norrlands Guld 
 tillsammans med din vän      

          eftersom du gillar att umgås med vänner 

Eller; 

Dricker du Norrlands Guld får du                Så dricker du Norrlands Guld 
vara dig själv för en stund                     
        eftersom du vill vara dig själv för en stund 

Eller; 

Garage/verkstad och öl hänger ihop                    Så dricker du Norrlands Guld 
 
       eftersom du gillar att vara i garaget/verkstaden. 
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Här är alla de argumenten vi hittade motivationsargument och trycker på mottagarens känslor. Varje 
argument vill framkalla en känsla av något man vill ha eller något man vill göra.  

Stilfigurer 
En av stilfigurerna vi hittade i denna reklam var metonymi. Hela bilden bygger på närheten till den 
Norrländska kulturen, de myter och sociokulturella förståelser som sedan tidigare finns. Killarna i 
lediga kläder i ett garage med varsin öl i handen är stereotyper som man lätt kan acceptera och 
närheten till den Norrländska kulturen kan man enkelt förstå. Den andra är synekdoke, männen på 
bilden får representera en helhet, de traditionella norrländska männen.  

Argumentationstyper 
Enligt Toulmins modell så tillhör argumenten vi hittade gruppen motivationsargument som sedan 
tillhör argumentationstypen pathos. I reklamen spelar man på vänskap, sitt eget välbefinnande och en 
hobby. Detta är saker som väcker känslor i oss, och är ofta lätta att acceptera. Eftersom det är känslor 
reklamen spelar på är detta något som är lätt att ta till sig, man kan på olika sätt oftast relatera till 
argument likande dessa.  

6.4 Bild 4 

6.4.1 Semiotisk analys  
 
Steg 1 
Annonsens diskurs är marknadsföring och ideologiskt fungerar annonsen med att den drar på koncept 
och mytologiska föreställningar om hur och vart man kan förtära en riktigt kall öl. Mottagaren bör 
vara införstådd i att öl, nästan alltid, serveras kallt och att öl ger en svalkande och behaglig känsla. Om 
betraktaren av bilden inte är införstådd i detta beteendemönster så kan det leda till att man inte förstår 
varför ölglaset står mitt i en mängd krossad is som utsöndrar en form av ånga. 
 
Steg 2 
Även denna bild är en näranalys då vi inte tar hänsyn till eller undersöker sändaren eller mottagarens 
tolkning av reklamannonsen. Vi utgår endast från den egna analysen. 
 
Steg 3 
Denotativa nivån: Bilden är ett ikoniskt tecken som denoterar ett ölglas och en mängd krossad is. Den 
krossade isen fungerar även som ett indextecken då vi som betraktare inte ser i bilden vad som har 
skapat den eller hur den har kommit att hamna runt glaset. Ölglaset har Norrlands Guls traditionella 
logotyp. Glaset och drycken ser ut att vara mycket kalla då det finns kondens och vattendroppar på 
glasets yta.  Ölet skummar även rikligt i glaset. Bakgrunden är blå med en ljusare nyans runt isen och 
glaset. Ölet är i en stark bärnstensgul nyans. Isen, skummet och glasets handtag är i vita nyanser och 
isen har även drag av genomskinlighet. Man skymtar även en reflekterande effekt under isen som kan 
tyda på att ölglaset står på en glasskiva eller liknande. Isen har ojämna linjer som ger en illusion av 
klippor/berghäll eller möjligen en fjälltopp. Alla de visuella elementen är centrerade i bilden och ökar i 
vertikal höjd närmast mitten. Bilden är tagen ur ett jämlikt perspektiv sett rakt framifrån. 
 
 
 
 

37 
 



Steg4 
Konnotativa nivån: Isen kan ses som ett symboliskt tecken; den denoterar ett ryckande element som 
konnoterar dimma, dis eller snö som yrar. Det kan även röra sig om mycket kall ånga som man kan se 
hos torr is. Bildens visuella element samspelar för att denotera kyla. Konnotativt visar bilden att öl är 
något som bör avnjutas ordentligt kyld; associationer görs till en varm sommardag när man längtar 
efter något svalkande. Vi associerar även till afterski och vinter då vi tycker att isen visar drag av en 
fjällmiljö då själva formen och uppställningen påminner oss om klippor och berg. Ölet ser gott ut och 
skummet inbjudande och detta väcker en smak sinnesförnimmelse hos oss som betraktare. Vi börjar 
föreställa oss hur det skulle vara att ta detta ölglas ur bilden och till munnen och det baseras på tidigare 
erfarenheter av just svalkande drycker. Vi anser att reklamskaparen vill väcka denna 
sinnesförnimmelse hos betraktaren för att sälja produkten; budskapet fungerar då vårt medvetande 
arbetar med annonsens innehåll och uttryck på samma sätt som den hade bearbetat ett verkligt glas 
med öl. Som betraktare hade du valt Norrlands Guld för att du hade förväntat dig och antagit att just så 
där kallt och gott kan det vara. Vårt medvetande drar associationer till våra sinnesintryck som ett 
resultat av de tidigare erfarenheterna vi har. Tekniken som används här där reklamskaparen förmedlar 
sitt budskap med hjälp av sinnesframkallning, gör att annonsen fungerar även utan text eller en vidare 
förklaring av budskapet. Du behöver bara minnas den gången du drack den där riktigt goda, kalla ölet 
och hur njutningsbart det var, de konnotativa anspelningarna behöver inte vara mer än så. Detta 
påvisar även annonsen målgrupp då du behöver vara införstådd i hur en kall öl smakar för att sätta dig 
i en subjektiv konsumentposition. Annonsen försöker förmodligen inte sälja eller locka till sig en icke-
öldrickare för då hade något mer betydande och övertygande argument behövt användas. 
 
Steg 5 
Det betecknande i bilden är det symboliskt visuella elementen av is, kyla och ånga som samspelar för 
att uttrycka Norrlands Guld öl som i det här fallet ölglaset blir det betecknade. Innehållet i annonsen är 
själva ölet och denna kommer till uttryck med att reklamskaparen tillämpat konnotationer rörande 
sinnesförnimmelser, i detta fall specifikt en smakupplevelse baserat på tidigare erfarenheter. Formen i 
annonsen är själva ölet och substansen är de visuella element som fungerar som konnotationer av det 
denotativa. Substansen fungerar väl för reklamens budskap och de paradigmatiska tecknen förankras 
med en visuell tydlighet i det övergripande syntagmet. Hade vi dock testat att byta ut isen mot till 
exempel gräs så hade förmodligen andra konnotationer uppstått, till exempel att konsumenten gärna 
kan avnjuta ölet på en fotbollsmatch. Denna ändring i paradigmet och i annonsens substans hade dock 
medfört att den sinnesförnimmelse som väcks av konnotationerna hade gått förlorad. 
Smakförnimmelsen som uppstår vid betraktandet förstärks av det kylande konceptet. 

6.4.2 Retorisk analys 
 
Det retoriska problemet 
Hindret som man behöver lösa även här är att alkohol har skadliga effekter. Man trycker istället på ett 
ölglas på is som ser mycket svalkande och välsmakande ut. Det är även en fin bild att se på och något 
som kan tilltala många rent visuellt.  
 
Tes 
Tesen för denna annons är Drick Norrlands Guld. Tesen i detta fall är en implicit tes då den inte är 
helt uttalad utan något man förstår med hjälp glaset och logotypen. Utan logotypen skulle man förstå 
att det är öl det handlar om då vätskan i glaset har den karaktäristiska färgen och skummet. 
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Argument 
Annonsens argumentation bygger på tesen, och som tidigare nämnt anser vi annonsens tes vara Drick 
Norrlands Guld. Ställer man upp annonsen efter Toulmins modell bör det enligt oss se ut på detta vis;  

Norrlands Guld är svalkande     Så dricker du Norrlands Guld 

      Och eftersom du vill ha något svalkande 

Vi hittade enbart ett argument för denna bild, detta tillhör gruppen motivationsargument och vill 
framkalla en känsla hos mottagaren. 

Stilfigurer 
Den allra tydligaste stilfiguren vi hittade är metonymi, närheten man spelar på med bilden är att den är 
uppbyggd som ett fjäll med is och yrande snö, eller att det ska likna en vak på en spegelblank sjö.  
Bilden visar närheten till is, kyla och naturen. Även synekdoke används i bilden, man får bara se en 
viss del av bilden och måste själv fundera ut vad den föreställer. Den visar på så sätt bara en del av 
helheten. 

Argumentationstyper 
Enligt Toulmins modell där motivationsargument ingår främst i argumentationstypen pathos, vi anser 
att detta till stor del stämmer för att det inte finns så mycket information i reklamen förutom isen och 
ölglaset. Men vi anser att det man vill med hjälp av bilden är att väcka en attraktion och ett sug för att 
vilja dricka ölet. Reklamen spelar enligt oss på att locka fram en känsla av något njutbart när man ser 
bilden.  

7. Diskussion och slutsatser 
Den semiotiska analysen visade att alla de fyra bilderna ingår i marknadsföringsdiskursen; de två 
första reklambilderna från Pripps Blå använder sig dock mer av den ideologiska föreställningen som 
finns kring gemenskap, socialisering och nöje. Den tredje reklambilden tillämpar en mer mytologisk 
strategi än de övriga och kräver att läsaren är mer insatt i de kulturella föreställningarna som existerar 
utifrån konceptet om den svenska ideologin. Den fjärde bilden skiljer sig även den från de övriga då 
den ämnar åkalla en sinnesförnimmelse hos läsaren hellre än att läsaren behöver vara insatt i en viss 
ideologi eller kulturellt ramverk. Bilder 1-3 har specifika kontexter inbäddade i reklamannonsen; Bild 
1 anspelar på ölets funktion inom en festivalkontext, Bild 2 på ölets funktion och tillhörighet i en 
krogmiljö och Bild 3 på ölets funktion i en norrländsk mytologisk gemenskap. Bild 4s kontext är 
däremot mer flexibel och öppet för bildens betraktare att själv tillämpa sina egna personliga 
konnotationer. Den sociala gemenskapen är således starkt återkommande i reklamannonserna och vi 
menar att det går att utläsa att ett återkommande tema hos de tre första; sändaren vill locka in läsaren i 
bilden och behålla hens uppmärksamhet med hjälp av att göra starka kopplingar till olika kulturella 
fenomen. I den första bilden behöver betraktaren av annonsen vara införstådd i hur en svensk mat- och 
ölfestival kan se ut. I den andra bilden behöver betraktaren vara införstådd dels i den svenska nöjes- 
och utelivsscenen; i denna bild tillämpar man ett ännu starkare krav på medlemskap då man använder 
sig av en person profil. I den tredje bilden behöver betraktaren känna till det mytologiska konceptet av 
Norrland och den kultur som råder där, utöver det behöver man även vara införstådd i den maskulina 
stereotypen. De fyra annonsbilderna delar en ikoniskt emotionell funktion enligt den visuella 
retoriken; det finns en likhet mellan bilden och det som avspeglas och det ämnar påminna annonsernas 
betraktare. Detta sker genom känslor som man får av social gemenskap, deltagandet i en 
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socialtillställning eller att man befinner sig i en specifik social miljö. Sist men inte minst finns det en 
emotionell funktion i Bild 4 som ber betraktaren att minnas hur gott det är med en iskall öl.  

Likheterna vi hittade genom att studera bilderna retoriskt var att tre (Bild 1,3,4) av reklambilderna 
hade sina tydligaste argument inom argumentstypen pathos och alla fyra innehöll argument som ingår 
i gruppen pathosargument. Detta styrker Waern, Petterson och Svenssons uttalande att det ofta är 
pathosargument som används i reklambilder. Som nämnts värderar den svenska kulturen gemenskap 
starkt och detta tillämpas ofta av reklamskaparna. Det är vanligt förekommande i reklam att folk 
socialiserar och umgås. En reklambild syftar ofta till att påverka människors känsloliv positivt, våra 
fyra reklambilder har alla enbart tagit upp positiva aspekter som framkallar positiva känslor. Därför är 
bilder så populära inom reklam och medier, just för att det talar direkt till människors känsloliv utan 
att krångla till det eller kräva ett djupare engagemang av mottagaren för att kunna tolka budskapet.  
Två av våra reklambilder (Bild 1 och 3) visar starkt på umgänge och gemenskap.  Reklamerna trycker 
mycket på att det är roligare att göra något tillsammans, till exempel att man ska prova ölet och dess 
vänner. Reklam använder sig ofta av ett effektivt knep, fruktan. Ingen vill vara utanför, ensam eller 
inte passa in. Man visar genom reklamen vad mottagaren ska göra för att vara cool, och för att passa in 
i gemenskapen. Här visar både Norrlands Guld och Pripps Blå hur man enkelt och okonstlat får till en 
trevlig stund med ölet och sina vänner. Ingen kommer att bli utanför eller ensam ifall de dricker deras 
öl. Även spelar företag ofta på idén om att man säljer en livsstil, i våra fall blir det livsstilar såsom att 
man är en medveten kille i krogmiljö, en social och utåtriktad person som gärna umgås med folk och 
provar nya ölsorter, eller två kompisar som har en trevlig stund tillsammans och utövar sin 
favorithobby. Alla dessa kan vara och är en verklighet för många, en tes i bilderna som för mottagarna 
inte är svår att acceptera, men det är även något man vill ha och eftersträvar. 

Tesen i alla reklambilder är implicit då bilderna har en outtalad tes att man ska köpa just deras öl. Med 
hjälp av argumenten förstår man reklamen och dess budskap, man behöver inte säga sin tes rakt ut 
utan mottagaren förstår tesen ändå om man tillhör den rätta målgruppen och är bekant med den 
rådande doxan. En reklambild idag bryter ofta mot förväntningar för att konsument ska stanna upp och 
titta på reklambilden. Det oförväntade får konsumenten att bli intresserad och en vilja att läsa 
reklamen skapas just för att man är nyfiken på vad det står, vad den vill eller vad den betyder. Man 
känner sig utvald när man förstår en reklam som är lite komplicerad. 

Reklam ska antingen övertyga eller undervisa oss till att vilja köpa en sak, eller acceptera en tes. Våra 
fyra bilder hamnar alla i kategorin om att de vill övertyga oss, vi kunde inte hitta något logosargument 
som visade på någon sorts undervisning eller fakta. Alla de argumenten vi kunde hitta var rent 
övertygande. Vi upptäckte att i en bild med text hittade man fler argument i än en bild utan text.  Detta 
tror vi kan bero på att enbart en bild är lättare att ta till sig för en mottagare. I vårt fall när det är ett 
ölglas stående på is så behövs det ingen vidare förklaring än själva bilden, alla förstår den, kan lättare 
relatera och acceptera den oavsett sociokulturell bakgrund eller vilken kultur man tillhör. Medan en 
bild som visar en krogmiljö, en matfestival eller två kompisar i ett garage behövs mer fakta och 
argument för att en stor del av publiken ska förstå och acceptera argumentationen. Detta på grund av 
att alla inte känner igen miljön och kontexten i reklam bilden utan kan behöva hjälp av fler argument 
för att förstå bilden. 

En skillnad vi hittade var att Bild 2 inte hade sitt starkaste argument inom argumentationstypen pathos, 
utan där fokuserade man mer på att framhäva mannen på bilden och spela på hans auktoritet än att 
försöka väcka känslor hos mottagaren. För att återkoppla till Mooij så är vi i Sverige är inte kända för 
att falla för auktoriteter och reklam innehållande dessa; vi blir inte på samma sätt övertygande av en 
auktoritetsperson så som vi blir av känslor. Detta gör användningen av en profil i reklamen intressant. 
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Ingen av bilderna hade påtagligt liknande stilfigurer, dock hade Bild 3 och 4 båda använt sig av 
stilfiguren metonymi.  

Den sinnesförnimmelse som väcks i Bild 4 får teoretiskt stöd av Bertrands idéer om den klassiska 
retorikens tankar om empati som en social diskurs. I Bild 4 tillämpas en förpaketerad känsla som ska 
väcka betraktarens sympati. Detta fungerar metaforiskt då bilden attraherar det sensoriska systemet. 
Syftet är att skapa en sinnesförnimmelse, en sensorisk process, förmedlat genom det kalla ölglaset. 
Denna kan inte vara fysiskt producerad då betraktaren inte har möjlighet att sträcka sig in i bilden, ta 
ölglaset och smaka på ölet. Bianchi menar att reklam som spelar på sensoriska system är 
framgångsrika för att de fungerar metaforiskt. Smaken av ölet aktiveras metaforiskt och det strategiska 
tänkandet ligger i förväntningen att betraktaren vet just hur god en öl kan vara. Bild 4 har sitt starkaste 
argument inom argumentationstypen pathos men i jämförelse med de andra bilderna fokuserar den mer 
på att locka in oss i en frestelse än en gemenskap.  Vi ska redan veta när vi ser bilden att en riktigt 
iskall öl är god, och med hjälp av bilden så ska vi lockas att vilja ha en sådan iskall öl igen.  
 
Tillämpningen av nöjeskulturen både i Bild 1 och Bild 2 går att koppla till Hopkins studie av den 
mytologiska landsbygden. Likt den studien så visar vår analys att den stereotypiska scenen av krog- 
och nattliv samt festivalkonceptet ger ölet både en identitet och en ideologiskt accepterad diskurs. I 
den här marknadsföringsdiskursen fungerar Pripps Blå som en symbol för en inbillad mytologi kring 
att öl är ett socialt betonat ting med en vedertagen plats i den kontext den blir marknadsförd inom. 
Den känslomässiga aspekten som vi utläste i bilderna menar vi får stöd av Edell och Burkes studie 
kring reklam och resonance skapande. Studien visade, likt vår analys, att känslor spelar en avgörande 
roll i hur man tar till sig ett reklambudskap och att förmågan att kunna identifiera sig med det 
reklamen visar är betydande för dess effektivitet. Att det skapades en resonance hos oss som 
analytiker av bilderna beror på att vi är en del av den diskurs och kultur som reklamen skapades inom. 
Samma effektivitet menar vi inte hade varit möjlig om betraktaren inte var införstådd i den svenska 
kulturen. Bild 4 är dock ett undantag då den huvudsakliga strategin där är, anser vi, inte kulturellt 
betingad utan hellre byggd på en sinnesförnimmelse, som således skulle kunna väckas hos en 
betraktare oavsett den kulturella kontexten. När vi avkodade bildernas budskap så lyckades en 
resonance skapas som gjorde att vi förknippade produkterna med positiva minnen och erfarenheter 
hellre än negativa.  
 
Bild 1 till 3 spelar på svensk kultur och detta menar vi inte vara en slump utan ett medvetet strategiskt 
val av reklamskaparna. Påståendet styrks av Mooijs forskningsresultat kring de svenska kulturella 
värderingarna; dessa har visat att i Sverige så värderas gemenskap högt. Värderingarna används i 
annonserna tillsammans med de perceptuella mönster som reklamens mottagare har; dessa mönster 
innebär att reklamskaparen kan förvänta sig att mottagaren kommer betrakta bilden positivt då man 
spelar på de positiva erfarenheterna som människor har av öl och alkohol. Utöver detta så har Mooij 
visat att kultur spelar en betydande roll i skapandet av det egna idealet och den egna självbilden. Detta 
menar vi att reklambilderna speglar i deras budskap till betraktaren. I den första bilden sker det genom 
att på den konnotativa nivån anspela på hur viktigt det är med gemenskap och vänner. I den andra 
bilden genom att visa hur ”coolt” det kan vara att dricka Pripps Blå. I den tredje genom att associera 
Norrlands Guld till något som dricks bland vänner och som kanske till och med kan stärka en vänskap. 
Att vara en del av en gemenskap är högt värderat i den svenska kulturen och ett ideal är att vara 
populär och omtyckt. Bild 2 anspelar på att betraktaren har en självbild som modern och uppdaterad 
inom populärkulturen. Det är således konsumentkulturen som reklamskaparna reflekterar och det är 
detta som gör annonserna effektiva. Reklamskaparna reflekterar detta för att de bygger på 
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manifestationer inom den svenska kulturen, hur vi lever och roar oss och i vilka sammanhang vi 
brukar inta alkohol. 
 
Ovanstående koncept belyses även av Eriksson som menade att en bild fångar sin betraktare genom att 
ge ett löfte om förflyttning genom att sälja en livsstil, en värdering eller en idé. Pripps Blå säljer ett 
löfte att om du dricker deras öl så blir du en del av en gemenskap och en livsstil; de värderingar som 
det svenska samhället har införlivas då betraktaren intar en subjektiv position genom att förstå vilken 
ideologi det är som används. Norrlands Guld säljer ett löfte om en sinnesnjutning som du får när du 
dricker deras öl. De säljer även de värderingar som finns i den norrländska livsstilen och vilka positiva 
effekter som du som konsument kan få uppleva om du dricker just Norrlands Guld i gott sällskap. 
 
De fyra annonserna ingår tillsammans i en intertextuell marknadsföringsdiskurs som vi menar 
tillämpas flitigt i annonser som säljer alkoholprodukter. För att stärka detta påstående välkomnar vi 
ytterligare studier av reklamannonser i samma diskurs. Användandet av värderingar, 
sinnesförnimmelser och pathosargument fungerar som koder för hur man ska läsa och tolka annonser 
som säljer alkohol. Att vi inte ifrågasätter denna typ av annonser beror på att de använder sig av 
samma typ av koder och kulturella föreställningar kring alkohol som är socialt och allmänt 
accepterade. Utbytet av tecken inom den svenska kulturen som spelar på samma intertextuella koder 
gör att det också sker en validering för alkoholens marknadsföringsdiskurs, dess koder och den 
identitet som den ger sina konsumenter. De fyra annonsernas samhörighet med varandra och de 
återkommande retoriska dragen gör att de kan fortsätta fungera i marknadsföringsdiskursen. Själva 
utväxlandet av koderna gör å sin sida att den kulturella kunskapen som krävs för att avkoda reklamen 
lever vidare. Analysen visade fler likheter än skillnader och detta menar vi stärker den semiotiska 
teorin om att principerna som styr hur ett samhälle skapar mening är detsamma eller liknande i olika 
texter inom samma diskurs.  Lacey menar att principerna är skapade av den ideologi som är rådande 
då reklamskaparna valde sin marknadsföringsstrategi. Strategierna som tillämpas i de fyra annonserna 
refererar till ett ramverk av sociala förståelser och vädjar till konsumentens önskan om att bli 
accepterade och en del av en specifik grupp. Den intertextualitet som vi funnit styrks av Chandler som 
menar att man behöver förstå annan reklam inom samma serie för att kunna förstå en specifik 
reklamannons. Reklam bygger på referenser och tidigare erfarenheter som mottagaren har av 
relaterade annonser. Detta koncept av intertextualitet menar vi är extra tydligt i Bild 2 där den enda 
anknytning till Pripps Blå är logotypen längst ner till höger. Betraktaren förväntas identifiera koderna 
omedelbart och koderna gör att betraktaren kan känna sig som en del av en exklusiv klubb och varje 
framgångsrik tolkning förnyar medlemskapet menar Chandler. 

De kontexter som reklamskaparna tillämpade i de fyra annonserna är kontexter som vi är vana att se öl 
i och speglar de värderingar som finns i den svenska kulturen. Vi är vana att se alkohol i en social 
miljö och vi är vana att förknippa alkohol med gemenskap. Tillämpningen av dessa dominanta koder i 
allmänt accepterade kontexter gör att reklamen fungerar och blir effektiv. Den polemiska effekten blir 
begränsad då vi inte ifrågasätter ölets roll i de sammanhang som annonserna visar. Vi är vana att se öl 
på en mat- och ölfestival, vi är vana att se öl på krogen, vi är vana att se öl avnjutas bland vänner och 
vi är vana att se öl som något kallt och njutningsbart. Således ifrågasätts inte annonserna eller dess 
budskap och således ifrågasätts inte att alkoholannonser kan ge positiva konnotationer. Johansen 
styrker detta då han menar att en tolkning av reklam innebär att betraktaren kontextualiserar för att 
kunna förstå annonsen.   
 
Både vår semiotiska och retoriska analysmetod av respektive reklamannons har stärkts av Ecos tankar 
kring att marknadsföring medvetet upprepar vad betraktaren förväntar sig. För att sälja Pripps Blå och 
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Norrlands guld har man använt sig av strategisk marknadsföringskommunikation som nyttjar det som 
redan har blivit kollektivt bestämt.  För att sälja Pripps Blå och Norrlands Guld menar vi att 
reklamskaparna har tillämpat kulturella och mytologiska strategier för att göra så att betraktaren av 
annonsen får positiva associationer till ölet. Norrlands Guld har även använt sig av en känslomässigt 
narrativ strategi där huvudsyftet har varit att väcka en sinnesupplevelse hos mottagaren för att stärka 
budskapet och det retoriska argumentet. 
 
De kulturella föreställningarna som vi återfinner i bilderna är Norrland, arbetarkulturen, Stockholm 
och dess inne-scen samt svensk nöjeskultur.  Alla fyra bilder är av transformational karaktär då båda 
produkterna kopplas ihop med positiva och psykologiska faktorer. Anledningen till detta, varför det 
inte är av informational karaktär, menar vi beror på att det är just en skadlig produkt som säljs. Det går 
att belysa med hjälp av en exemplifiering; ponera att Norrlands Guld och Pripps Blå hade i dessa fyra 
annonser istället angett ren fakta om ölprodukten. Faktum är att det är beroendeframkallande, 
kaloririkt och ohälsosamt, och att alkohol kan leda till att man tappar kontrollen, minnesförlust, 
aggressivitet, för att nämna några få. Tänk istället att det hade varit en reklam för ett nytt läkemedel; 
då hade det förmodligen varit en informational annons. Tillämpandet av det retoriska 
argumentationsmedlet pathos blir med detta belysande inte anmärkningsvärt utan man förstår varför 
reklamskaparna hellre använder sig av konnotationer associerade till känslor än till logos. Cook menar 
att reklam undviker det som är kontroversiellt genom att spela på säkra kort. I detta sammanhang hade 
det kontroversiella varit om man hade belyst alkoholens negativa aspekter; annonserna i detta fall ger 
inte en orealistisk bild men de ger en förvrängd bild av en verklighet som är problemfri. 
 
Vår slutsats är att Pripps Blå och Norrlands Guld säljs med hjälp av det retoriska 
argumentationsmedlet pathos som bygger på positiva kulturella konventionerna och föreställningarna 
som man har om alkohol i den svenska kulturen, som i sin tur stödjs av den semiotiska teorin. Det 
säljande argumentet och den tillämpade strategin som vi hittat med hjälp av semiotisk och retorisk 
analys är av en emotionell karaktär. Det är tydligt i Bild 1 – 3 men även i Bild 4 som möjligen visar 
detta till stor del utan att behöva vara uppenbar. Vi tror att anledningen till att man huvudsakligen 
tillämpat känslor är för att dessa är lätta att ta till sig; varför man känner något är ett sensoriskt 
koncept, vi menar att reklam ofta tillämpar pathos och undgår därmed även ofta en kritisk granskning. 
Det är svårt att säga till någon att vad de känner eller inte känner är fel eller rätt. Vi tänker oss att 
reklamskaparna är väl medvetna om detta och tillämpar det strategiskt. Det ologiska i känslosfären blir 
logiskt i reklamsyften och logiken i att använda känslor i reklamsyften ligger i att man som sändare 
inte vill att mottagaren ska tänka rationellt eller kritiskt kring den produkt som man säljer. Speciellt 
inte när det är allmänt känt att produkten är mer skadlig än hälsosam, har mer negativa konsekvenser 
än positiva och således borde det rationella hos betraktaren göra så att man inte vill bli ett subjekt inför 
det säljande budskapet. 
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8. Sammanfattning 
 
Syfte:   Denna uppsats undersöker hur två ölproducenter genom sina 

reklambilder söker övertyga betraktaren eller mottagaren av 
reklambilderna att köpa deras produkter. Mer specifikt undersöktes vilka 
mönster och drag av strategier som kan liknas till varandra men även hur 
de skiljer sig åt och vad detta kan säga om de försäljningsstrategier som 
tillämpas vid marknadsföring av skadliga alkoholprodukter. 

Teori:   De teorier vi har utgått ifrån är reklam, semiotisk och retorisk teori. I 
reklamteorin belyser vi den stora betydelsen som kultur har i 
reklamsammanhang. De flesta element av konsumentbeteende är 
kulturellt bundna och det är även marknadsföringsstrategierna. Reklam 
innebär att man utvecklar symboler som måste förstås av målgruppen. 
Det kulturella konceptet och konsekvenserna av kulturella skillnader 
hjälper reklamskapare förstå att ett meddelande aldrig kan nå en global 
publik för att det inte finns en global kultur bestående av människor med 
identiska värderingar. Detta belyser betydelsen av lokalt förankrade 
kulturella föreställningarna som fungerar ideologiskt i ett givet samhälle. 

 
Den semiotiska teorin används inom mediestudier för att man antar att 
betydelser i medier är kommunicerade genom användandet av tecken; 
semiotik är ett sätt att tänka på hur dessa tecken fungerar. Vi tar upp de 
viktigaste begreppen för vår analys, hur tecken och koder används och 
vilken ideologi samt kontext de fungerar inom. 
 
Den retoriska teorin består av en genomgång av de viktigaste begreppen 
för vår retoriska analys med utgångspunkt från den klassiska retoriken 
men även till viss del den visuella retorikens teori koncept som belyser 
utvecklingen och tillämpningen av retoriska verktyg på bilder. 

  
Metod:   Syftet undersöktes med hjälp av retorisk och semiotisk metod. Dessa 

valdes för att de kompletterar varandra men också för att kunna särskilja 
reklambild och text och belysa hur texten lyfter fram bilden och vice 
versa. Analysen studerar först reklambilden ur ett semiotiskt perspektiv 
och bryter ner hela bilden i dess tecken och symboler på den denotativa 
respektive konnotativa nivån. Efter detta gjordes en retorisk analys av 
bilden som kopplas till den semiotiska analysens resultat. 

Slutsatser:   De resultat vi kom fram till i studien är att de fyra studerade annonserna i 
vår analys använder retoriska argument för att övertyga. Den 
argumentstypen som återkommer i alla annonser är pathosargument. 
Detta förstärks med hjälp av den semiotiska analysen som visade att 
majoriteten av konnotationerna var emotionella och det denotativa 
syftade till att väcka känslor kopplade till kulturella föreställningar. Vår 
slutsats är att ölproducenternas strategi för att sälja ölet är att vädja till 
våra sinnen och känslor snarare än till vår logik och rationalitet. 
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Bilaga 2 
 
Argumenttyper 
Grund              Påstående 

                   Garant 

De sju olika är;¨ 

Tecken: 
I teckenargument så innehåller garanten en regel om att två saker är ihopkopplade på sådant sätt att det 
ena (grunden) är ett tecken eller symptom på det som påstås i påståendet.  

Hon nyser     Hon är förkyld 

     Nysningar är ett tecken på förkylning 

Orsak: 
I orsaksargumentet behandlar garanten en regel om ett en sak har till följd eller medför en annan.  

Det finns ingen el              Vi har glömt att betala elräkningen 

  Om man inte betalar elräkningen till elbolaget så får man ingen el 

Klassifikation: 
I ett klassifikationsargument så innehåller garanten en regel om att det som gäller för klassen/helheten 
även gäller för den enskilda delen.  

Kungen är en människa                      Kungen är dödlig 

             Människor är dödliga 

Generalisering 
Är när det som gäller för delen även gäller för helheten.  

Jordgubben som jag åt var god        Jordgubbarna är goda 

        Vad som gäller för en jordgubbe gäller för alla jordgubbar i kartongen 

Jämförelse 
I detta argument innehåller garanten gemensamma drag hos två olika företeelser. Kan vara jämförelser 
på både likartade och olikartade företeelser.  

Min kompis Henrik får månadspeng                Jag ska också få månadspeng 

      Om Henrik får månadspeng borde jag också få det 

 

 



Auktoritet 
Inom denna argumentationstyp innehåller garanten något som ska skapa tillförlitlighet. 

Det säger doktor N.N.                   Mitt nysande är inte farligt 

      Man kan lita på doktorer 

Motivation 
I denna argumentationstyp ska garanten aktivera en känsla eller reflexion hos mottagaren.164 

Han kan inte säga ”R”                Han har ett fruktansvärt språk 

 Vi tycker inte om skånska 

 

 

164  Jörgensen & Onsberg (2008) s.56-63 
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