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Abstract 
Syftet med denna uppsats har varit att försöka kartlägga vad Mercedes-Benz argumenterar för 

genom sin tidning Mercedes-Benz Magazine och till vilken publik de då vänder sig till. 

Frågeställningarna har varit: 

1.Vilken tes eller teser driver Mercedes-Benz Magazine? 

2.Vad kan Mercedes-Benz retoriska val innebära då det gäller identifikation och åtskillnad? 

För att kunna besvara frågorna har de topiker och premisser Mercedes-Benz Magazine nyttjar 

i sin argumentation studerats. De teoretiska utgångspunkterna har varit ethos och 

identifikation.  Studien föreslog att de övergripande teserna i Mercedes-Benz Magazine var: 

1). Merceeds-Benz bygger exklusiva, eleganta och snygga bilar.  

2) ”Vi” som kör Mercedes-Benz är lite mera ”bildade och målmedvetna” lite ”yngre och mer 

dynamiska” och vi intresserar oss för ”kultur och konst”

Teserna och de stöd Mercedes-Benz Magazine angav för dessa har sedan fungerat som 

utgångspunkt för en diskussion utifrån de retoriska begreppen identifikation och åtskillnad.  

Uppsatsen föreslår att den publik som tycker att estetik och elegans är det viktigaste 

kriterierna vid köp av bil troligen kan identifiera sig med avsändaren. Detsamma gäller för 

den delen av publiken som känner sig, känner ett behov av att känna sig, eller vill uttrycka att 

de är mera kulturellt orienterade, lite yngre, mer bildade, mer trendiga och mer dynamiska än 

andra människor. 

Nyckelord: Retorikanalys, identifikation, ethos, reklam  
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1. Inledning och Bakgrund 
Att bygga bilar är en komplex uppgift. Att sedan försöka sälja dessa produkter har 

biltillverkare som till exempel SAAB visat vara en betydligt svåre uppgift ändå. När 

konkurrensen är stenhård räcker inte en tekniskt sett konkurrenskraftig produkt. I en 

marknadsekonomi likt vår mäts inte en produkts värde i dess kvalitet eller enskilda 

egenskaper. Det reala värdet finns i vad människor är villiga att betala för att äga produkten. 

Reklam uppstår alltid där det finns konkurrens, där man bokstavligt eller symboliskt behöver 

överrösta de som säljer liknande varor eller tjänster.1 Man måste uppträda som om man hade 

något unikt som man är ensam om, bara då har man en chans att höras i det allmänna sorlet på 

marknaden.2 I denna bemärkelse är nästan all extern företagskommunikation intressant för 

retorikanalys. Dels för de företag som vill skydda eller öka sitt märkesbundna mervärde men 

också för retorikforskaren som vill veta hur mervärdet skapas. Mercedes-Benz är en 

biltillverkare som i sitt varumärke kan påstås äga påtagliga konkurrensfördelar, man tillhör en 

begränsad skara av så kallade premiumtillverkare. Detta innebär att det finns en utbredd 

föreställning kring att Mercedes-Benz tillsammans med tillverkare så som BMW och Audi 

helt enkelt bygger bättre eller trevligare bilar än den genomsnittliga biltillverkaren.3 En faktor 

som gör det möjligt för dessa tillverkare att ta mer betalt för sin produkt. Det är dock inte 

tillverkaren som avgör vad som är åtråvärt, utan den plånboksbärande kunden. Det är ju han 

eller hon som bär på en viss föreställning, idé eller attityd gentemot tillverkarna och deras 

produkter. En oundviklig faktor som innebär att en biltillverkare behöver fler verktyg än de 

som vanligtvis ryms i en fabrik, här behövs retorik. 

Vad är då retorik? En möjlig definition lyder att retorik är: alla de sätt som människor 

använder för att påverka varandras tänkande och beteende genom ett strategiskt bruk av 

symboler 4. Att sälja en vara eller att höja ett varumärkes värde är således en högst retorisk 

syssla. All retorik är emellertid inte god retorik. Alla texter som är ämnade att övertyga kan 

problematiseras ur åtminstone två perspektiv, dels ur ett etiskt perspektiv och ur ett 

funktionellt perspektiv.5 Om forskaren finner retoriska drag i en text kan dessa värderas 

utifrån i fall de fyller sin ämnade funktion och huruvida den retoriska strategin kan sägas 

                                                           
1 Mral, Brigitte & Larsson, Lars-Åke (red.), Reklam & retorik: 10 fallstudier, Rhetor, Åstorp, 2004. Sid. 19. 
2Hedlund, Stefan & Johannesson, Kurt, Marknadsretorik: en bok om reklam och konsten att övertyga, SIFU 
(Stift. Institutet för företagsutveckling), Stockholm, 1993. Sid. 39. 
3 http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilfragan-vad-ar-premium-29386 (hämtat 2013-04-28) 
4Karlberg, Maria & Mral, Brigitte, Heder och påverkan: att analysera modern retorik, Natur och kultur, 
Stockholm, 1998. Sid. 10. 
5 Mral,Brigitte (2009), ”bilden som argument. Att analysera visuell retorik”, Örebro univ. (opubl.manus). Sid. 27. 

http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilfragan-vad-ar-premium-29386
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rymmas inom demokratiska ideal. I denna uppsats är det den potentiella funktionen som ska 

utredas. Uppsatsen vill besvara vad det är som Mercedes-Benz via Mercedes Benz Magazine 

påstår om sig och sina produkter och vilka förutsättningar som krävs hos mottagaren för att 

deras retorik ska fylla sin funktion.  

Mercedes Benz Magazine är en gratistidning som Mercedes-Benz skickar ut till ägare av 

Mercedes-Benz bilar som är max 5 år gamla. Men det är också en tidning som finns att hämta 

gratis hos Mercedes-Benz återförsäljare och serviceverkstäder. Den potentiella vinsten i att 

genomföra en retorikanalys av tidningen återfinns i att en studie kan tydligöra det budskap 

Mercedes-Benz vill förmedla till sina kunder. En kritisk retorikanalys låter undersökaren blida 

sig en rimlig uppfattning kring vad Mercedes-Benz tror att deras kunder värdesätter och vad 

de har för behov. Intentionen med uppsatsen är att genom en tolkning av Mercedes-Benz 

Magazines budskap och retoriska tillvägagångsätt erbjuda en möjlig teoretisk förklaring till 

hur tidningens argumentation kan fungera samt vad de retoriska valen kan innebära för 

möjligheter och risker för Mercedes-Benz anseende hos kunderna.  

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att försöka kartlägga vad Mercedes-Benz argumenterar för 

genom sin tidning Mercedes-Benz Magazine, hur de argumenterar för det och vilken publik 

som kan tänkas identifiera sig med budskapet. Resultatet av en sådan studie är intressant 

eftersom den möjliggör en djupare förståelse för hur Mercedes-Benz vill bli betraktade i 

egenskap av biltillverkare och varumärke. En sådan studie är också intressant eftersom den 

tillåter en tydligare bild av vilka värderingar och egenskaper kunden måste omfamna som 

rätta och viktiga för att känna tillit och sympati för Mercedes-Benz. För att uppsatsen ska 

uppfylla detta syfte behöver den besvara två frågor.  

1.Vilken tes eller teser driver Mercedes-Benz Magazine? 

2.Vad kan Mercedes-Benz retoriska val innebära då det gäller identifikation och åtskillnad? 

3. Material och urval  

3.1 Material 
Materialet som utgjort empirin för denna uppsats är en tidning vid namn Mercedes-Benz 

Magazine. Den specifika tidningen som har analyserats i denna uppsats är nummer 1 av 
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årgång 2013 (ISSN 1570-9515)6. Tidningen är producerad och marknadsförd av Mercedes-

Benz Sverige AB. Tidningen utkommer i fyra utgåvor om året och ges ut på tio olika språk.7  

Tidningen skickas i Sverige till ägare av Mercedes-Benz bilar som nyligen blivit registrerade 

och sedan fem år framåt i tiden. Även de som importerar en äldre Mercedes-Benz som blir 

nyregistrerad får således tidningen utan begäran och kostnad hemskickad. Fem år efter 

fordonsregistreringen upphör prenumerationen om inte kunden på egen begäran vill fortsatta 

få tidningen hemskickad.8  Tidningen återfinns även att kostnadsfritt hämta och läsa hos 

Mercedes-Benz återförsäljare. Tidningen innehåller artiklar om Mercedes-Benz produkter 

men också artiklar gällande koncernnyheter, resmål, människoporträtt och kulturreportage. 

Bra att förstå är att materialet är att baskonceptet skapat i Tyskland och att redaktionen i 

Sverige med undantag för tre av tidningens artiklar tycks översätta den tyska utgåvan rakt av.9  

3.2 Urval 
Med fram och baksida inkluderat är tidningen på totalt 84 sidor. På 18 av dessa sidor finner vi 

klassiska tidningsannonser varav tre kan anses vara Mercedes-Benz egna. Det vill säga att de 

informerar kring Mercedes-Benz varor och tjänster. I övrigt är det armbandsur, 

bilvårdsprodukter/bilvårdstjänster, resor och pooler som är återkommande annonsämnen.  

Av återstående 62 sidor består 52 av artiklar som täcker en sida eller mer. De tio kvarvarande 

sidorna består bland annat av innehållsförteckning, redaktionell information samt mindre 

notiser och bilder. Dessa mindre notiser med tillhörande bilder behandlar i huvudsak nyheter 

på olika områden som arkitektur, kultur, teknik, design, heminredning och mode. I analysen 

har fokus legat på de 52 sidorna som från redaktionens sida vigts åt artiklar eller reportage. 

Detta urval motiveras med den redaktionella fullmakt (Mercedes utformar inte andra företags 

annonser) som här råder samt att artiklarna tillsammans utgör den stora merparten av 

tidningen. Analysens fokus har i artiklarna sedan i huvudsak lagts på bruket av bilder. Detta 

urval motiveras av hur bilder utgör en stor del av respektive artikel. Rubriker, ingress och 

brödtexternas dominerande drag betraktas emellertid också, i synnerhet då de innehar en 

kontextualiserande effekt för bilderna.  

4. Tidigare forskning 

Inför denna analys har i huvudsak två källor studerats. En studie som ligger nära 

uppsatsämnet både ämnesmässigt och relativit nära i tid är en retorik- och bildanalys av 
                                                           
6 Se bifogad faktaruta från tidningen (bilaga 1) 
7 Se bifogad faktaruta från tidningen (bilaga 1) 
8 Telefonintervju med marknadsansvarig Victoria Heindorff-Meuller 
9 Se bifogad faktaruta från tidningen (bilaga 1) 
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Volvos annonser vid lanseringen av den då nya V70 år 2000. Analysen vid namn Soul of the 

brand är utförd av Lina Erixson och Sofia Petersson.10  I studien påvisar de två författarna att 

Volvo vill förmedla att deras bil passar en publik som värdesätter ”trygghet, gemenskap och 

glädje”.11 Analysen av Volvos annonser finns publicerad i boken Reklam och Retorik där 

redaktörerna Brigitte Mral och Larsåke Larsson skrivet en introduktion till studiet av retorik 

och reklam.12 Översikten de två erbjuder har i hög grad bidragit till uppsatsen i from av en 

definiering av varumärkens funktion i modern marknadsföring. Den andra källan är boken 

Marknadsretorik av Kurt Johannesson och Stefan Hedlund.13 I boken har de två författarna 

samlat historiska exempel på både lyckade och mindre lyckade reklamkampanjer och påvisar 

hur retorik i reklam kan fungera på olika sätt.  

5. Teoretiska och metodologiska utgångspunker  

I kommande kapitel kommer retoriska teorier med tillhörande begrepp, utvald analysmetod 

och dessa utgångspunkters innebörd för analysen att presenteras i ett svep. Till exempel 

kommer först Burkes identifikations begrepp som teori först att förklaras, sedan följer en 

redogörelse för hur teorins förgivettaganden tillämpats i uppsatsen och sist men inte minst 

följer en redogörelse för vad detta innebär för det valda materialet, Mercedes-Benz Magazine. 

Sedermera kommer ethos, ethos och varumärken samt retorisk situation att presenteras på 

liknande sätt.   

5.1 Identifikation 

En av retorikämnets mest framstående moderna teoretiker var amerikanen Kenneth Burke.14 

Centralt för Burkes förståelse av retoriken var hans tanke om identifikation.15 Burke skriver 

gällande sitt identifikationsbegrepp att: “You persuade a man only insofar as you can talk his 

language by speech, gesture, tonality, order, image, attitude, idea, identifying your ways with 

his."16  Identifikation kan vara något så banalt som att politikern inleder sitt tal till bonden 

med att framföra att han själv varit en bondpojke.17 Identifikation som retorisk funktion är 

dock inte begränsad till det skrivna eller talade ordet. En människas fysiska utseende kan vara 
                                                           
10 Erixson, Lina & Petersson, Sofia (2004). “Soul of the Brand- Att marknadsföra ett varumärke på flera 
marknader” I: Mral, Brigitte & Larsson, Lars-Åke (red.) (2004) Reklam & retorik: 10 fallstudier, Rhetor, Åstorp, 
2004. Sid.97-111. 
11 Erixson, Lina & Petersson, Sofia (2004). Sid. 108. 
12 Mral & Larsson (2004) .Sid.7-26.  
13 Hedlund & Johannesson (1993) 
14 Herrick, James A., The history and theory of rhetoric: an introduction, 4. ed., Allyn and Bacon, Boston, Mass., 
2009 Sid.232. 
15 Kjeldsen (2008).Sid. 248. 
16 Burke, Kenneth, A rhetoric of motives, Univ. of Calif. Press, Berkeley, 1969. Sid. 55. 
17 Burke, Kenneth, A rhetoric of motives, Univ. of Calif. Press, Berkeley, 1969.  Sid.  XIV. 
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tillräckligt för att tillåta identifikation.18  Identifikationsbegreppet får för Burke sin innebörd 

av att alla människor i grund och botten och i första hand är enskilda människor. I alla 

situationer livet igenom existerar olikhet och åtskillnad, ingen människa är identisk med 

någon. Då politikern adresserar bonden med påståendet om sin bakgrund är det för att försöka 

överbrygga dessa olikheter, att skapa enighet istället för olikhet.19 Identifikation handlar om 

att finna den gemensamma utgångspunkten mellan talare och publik, att möjliggöra för 

publiken att tror att de och talaren delar intressen och motiv.20  Detta möjliggör att publiken 

kan känna sympati för talaren.21 Alla väljare är emellertid inte bönder, en faktor politikern 

måste förhålla sig till. Det som gör det möjligt för en människa att identifiera sig med talaren 

kan avskräcka en annan. Affärsmannen är inte bonde och politikerns berättelse riskerar att 

fram lyfta den olikhet och åtskillnad som alltid existerar. Samma riskfyllda situation gäller för 

Mercedes-Benz då de adresserar sina kunder genom Mercedes-Benz Magazine. I denna 

uppsats kommer detta fenomen diskuteras i termer av Identifikation respektive Åtskillnad.  Då 

Mercedes-Benz argumenterar för sig och sina produkter kommer de i sin argumentation 

oundvikligen behöva nyttja vissa premisser. De kommer i tidningens bilder även använda sig 

av människor som är i en viss ålder, bär en viss typ av kläder och har en viss typ av yrken. 

Premisserna och personerna kommer tilltala de som värdesätter personernas och skälens 

egenskaper som nyttiga och riktiga, de värdesätter samma egenskaper som avsändaren.  

I fall publiken uppfattar det som att de och talaren delar intressen och motiv, sker 

identifikation. Publiken kommer känna sympati gentemot talaren. Men möjligheten finns 

också för att vissa människor kommer känna sig exkluderade av budskapet eller de argument 

som stödjer det. Publiken kanske upplever att personerna som framställs på bild inte 

representerar det rätta och nyttiga. Publiken upplever då att avsändaren inte delar deras 

intressen och motiv vilket innebär att den alltid existerande olikheten mellan människor blir 

manifest. Publiken kommer då inte känna någon sympati för sändaren, ett sådant yttrande 

riskerar i istället att skada sändarens ethos. Varför begreppet ethos är annan teoretisk 

utgångspunkt.  

 

 

                                                           
18 Herrick (2009).Sid.226. 
19 Kjeldsen (2008).Sid .249. 
20 Kjeldsen (2008).Sid .250. 
21 Kjeldsen (2008).Sid. 250. 
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5.2 Ethos 

Ethos försåts av retoriken som ett bevismedel. Ethos kan beskrivas vara ett sätt att övertyga 

genom att uppvisa en förtroendeingivande karaktär.22 Ethos hävdade Aristoteles framkallas av 

talaren genom att uppvisa fronesis, arete och eunoia. Med andra ord handlar det om att talaren 

uppvisar sitt sunda förnuft eller klokhet (fronesis), sin moraliska eller etiska karaktär (arete), 

och sin välvilliga inställning till publiken (eunoia).23 Dessa karaktärsdrag kan uppvisas på 

olika sätt, det handlar om de val talaren gör, genom de synpunkter och argument talaren 

väljer. Sättet som talaren framför sitt budskap.24 Retoriker som kommit efter Aristoteles har 

emellertid tillskrivit ethosbegreppet en vidare betydelse än att vara ett bevismedel som bygger 

på talarens förtroendeingivande karaktär. De romerska retorikerna Quintilianus och Cicero 

menade även att ett bra ethos innefattar en viss sympati hos åhörarna gentemot talaren.25 Det 

räcker inte att bara framstå som trovärdig, det gäller att skapa förutsättningar för att kunna bli 

omtyckt också. Förutsättningarna till att bli omtyckt, att väcka sympati hos åhörarna menade 

Cicero återfanns i en av talarens tre plikter, delectare. Denna retoriska plikt brukar översättas 

med att behaga åhörarna och brukar traditionellt framställas som plikten tillhörande ethos.26 

Att vara behagfull kan till exempel innebära bruket av språkliga finesser, lustigheter eller 

smicker.27 En talares ethos är inte statiskt utan något dynamiskt, varje gång en talare tar till 

orda kommer talarens ethos att omformas hos mottagaren. En talares ethos stärks eller 

försvargas varje gång en avsändare tar till ord, bild eller text.28 

I ljuset av detta måste Mercedes-Benz Magazine som yttrande förstås lika mycket en risk som 

en möjlighet. Uppvisar Mercedes-Benz det läsaren uppfattar vara klokhet, god moral och en 

välvillig inställning gentemot publiken stärks deras sympati och trovärdighet gentemot 

biltillverkaren. Tycker emellertid publiken att biltillverkarens värderingar och handlingar är 

moraliskt felaktiga eller känner sig nedvärderade av sändaren minskar förtroendet och 

sympatin.  

                                                           
22 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008. Sid.88. 
23 Lindqvist Grinde (2008). Sid.91. 
24 Kjeldsen (2008).Sid.125. 
25 Kjeldsen (2008).Sid. 36.Och Sid.38. 
26 Lindqvist Grinde (2008).Sid.58. 
27 Sigrell, Anders, Retorik för lärare: konsten att välja språk konstruktivt, Retorikförlaget, Åstorp, 2008. Sid.47. 
28 Kjeldsen (2008). Sid.133. 
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5.2.1 Ethos och varumärken 
Att just förtroende och sympati är centralt i marknadsföring konsterar Hedlund och 

Johannesson som menar att ”väcka sympati och förtroende, det är viktigast, i reklam är 

förtroende den stora bristvaran.”29 Förtroendet menar de är inte bara viktigt för produkten i 

sig utan även för produktens säljare. Den typen av reklam som berör den senare, alltså ett 

företags anseende kallas för corporate advertising.30 Att den senare typen av marknadsföring 

har blivit allt viktigare konsterar Mral och Larsson som poängterar att reklam i mindre 

utsträckning handlar om lansering av enskilda produkter utan istället handlar om lansering av 

varumärken.31 Något som blir centralt då varumärken har fått en social innebörd. Varumärken 

ger oss möjlighet att uttrycka vilka vi är och hjälper oss i vårt identitetssökande.32 Mral och 

Larsson konstaterar även att ethos manifesterar sig i varumärket. Varumärket personifierar 

företaget, logotypen står för trovärdigheten som det därför läggs mycket tid och energi på att 

profilera.33   

5.3 Visuell retorikteori, metod och analys 

Retorikanalysens mål är att få grepp om det övertygande i varje kommunikativ situation. Att 

få kunskap om talarens retoriska strategier.34 Gemensamt för all typ av retorikanalys är även 

att den är tolkande.35  Ett yttrande studeras först i sin helhet var på framträdande aspekter i ett 

yttrande tillägnas ytterligare uppmärksamhet. Då man kommit till klarhet vad delen förmedlar 

eller innebär betraktas sedan yttrandet återigen som en helhet. Detta angrepps sätt är mer känt 

som den hermeneutiska cirkeln och kan ses som en ständigt pågående kontextualisering och 

de-kontextualisering.36 Skiftningen från helhet till del och tillbaka igen flyttar fram 

förförståelsen och tillåter således en djupare förståelse av texten. Processen upprepas tills att 

analytikern känner sig säker på textens intentioner och vilka retoriska element som finns i 

texten.37 Den analysmetod som nyttjats i denna uppsats är emellertid inte begränsad till ren 

tolkning, det rör sig även om en bedömning av yttrandets funktion. Det rör sig om en så kallad 

kritisk retorikanalys och intresserar sig för hur bra eller dåligt yttrandet fyller sitt syfte.38  I 

                                                           
29 Hedlund & Johannesson (1993).Sid.151. 
30 Hedlund & Johannesson (1993).Sid.151. 
31 Mral & Larsson (2004).Sid.10. 
32 Mral & Larsson (2004).Sid.11. 
33 Mral & Larsson (2004).Sid.22. 
34 Karlberg  & Mral (1998).Sid.13. 
35 Karlberg  & Mral (1998).Sid. 12. 
36 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2., [omarb.] uppl., 
Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2007. Sid.99. 
37 Karlberg  & Mral (1998).Sid.12. 
38 Karlberg  & Mral (1998).Sid.13. 
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fallet med Mercedes-Benz Magazine innebär detta att tidningen kommer värderas i sin 

egenskap som ett medel för ett mål. Med hänsyn till det förmodade påträngande problemet 

kommer den funna retoriska strategin att bedömas med hänsyn till etablerade retoriska teorier. 

I fallet med Mercedes-Benz Magazine framgick efter en inledande tolkningsprocess att 

artiklar om bilar i stor utsträckning handlade om vissa människor. I tidningen upptäcktes även 

framställningen av intressen och ämnen som inte heller de tyckets inneha någon direkt 

korrelation till Mercedes-Benz. Motivet bakom dessa redaktionella val och dessa vals 

retoriska funktion ansågs därför som extra intressant. De människor och intressen som ansågs 

sakna en tydlig korrelation till Mercedes-Benz tolkades som ett sätt för biltillverkaren att 

berätta för kunden om sig själva. Ett sätt att väcka sympati för företaget, en tolkning som 

stöddes av det förmodade påträngande problemet. En önskan om kundlojalitet. På basis av 

denna tolkning valdes ethos och identifikation som teoretiska utgångspunkter. Eftersom ethos 

byggs på de val talaren gör, genom de synpunkter och argument talaren väljer ansågs 

argumenteringen viktig att fokusera på.  

Ett argument är att betrakta som det som talaren nyttjar som ett stöd för ett påstående.39 Enligt 

den klassiska retorikteorin finns två typer av argument, entymem och paradigm. Entymem 

karaktäriseras av deduktion, det vill säga att talaren finner stöd för sitt påstående i en allmänt 

vedertagen princip. Paradigm å andrasidan kan översättas som ”exempel” och verkar genom 

induktion, det vill säga att det enskilda fallet fungerar som stöd åt talarens påstående.40 Alla 

talare inklusive Mercedes-Benz är begränsade till dessa två argumenttyper.  Vilka principer 

och exempel som talaren väljer att använda är emellertid inte begränsade och påverkar därför 

publikens uppfattning av och förtroende för talaren.  

Två politiker kan till exempel båda vara emot ett potentiellt krig, de delar alltså ståndpunkt. 

Den ena ger stöd för sitt påstående genom att hävda att krig är fel för att det innebär mänskligt 

lidande medan den andra motiverar sin ståndpunkt med att krig är fel för att det kostar mycket 

pengar. I detta exempel nyttjar sig båda politikerna av entymem i sin argumentation, de 

hänvisar till något som betraktas som allmänt vedertagen princip. Den ena principen är att 

människor lider i krig och den andra principen är att krigsföring är dyrt. I exemplet resonerar 

politikerna utifrån två olika topiker, ett begrepp som kan förstås som ämne, teman eller 

kategori.41 Den ena utgår från vad som är ekonomiskt fördelaktigt, topiken nyttan. Den andra 

utgår från skyddandet av människan, topiken det goda. Trots att politikerna båda är emot 
                                                           
39 Lindqvist Grinde (2008).Sid.97. 
40 Lindqvist Grinde (2008).Sid.98. 
41 Lindqvist Grinde (2008).Sid. 125. 
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kriget kommer de tillskrivas olika anseende baserat på deras val av princip. Valet kommer 

påverka deras ethos, deras sätt att resonera förmedlar något om deras sunda förnuft eller 

klokhet (fronesis), deras moraliska eller etiska karaktär (arete), och deras välvilliga inställning 

till publiken (eunoia). Premissen, den vedertagna principen som stödjer argumentet kan därför 

inte väljas på chans. Talaren måste välja en princip som publiken håller som sann och relevant 

för sakfrågan eller åtminstone kan ledas till att accepteras som sann och relevant.42  Upplever 

talaren att publiken inte håller premissen som självklar eller relevant kan han eller hon 

demonstrera dess giltighet med ett exempel, ett paradigm. Politikerna i exemplet ovan skulle 

till exempel kunna berätta om barnet som blev dödat av en missriktad bomb respektive den 

stora notan för USAs krig mot Iraq.  Även vid resonemang utifrån exempel kommer talarens 

sätt att resonera förmedlar något om politikerns klokhet, moral och inställning till publiken 

och sålunda påverka hans eller hennes ethos.  

Genom att studera de premisser, de principer Mercedes-Benz framhåller som vedertagna 

genom bruket av entymem och de premisser de konstruerar med hjälp av paradigm tillåts en 

djupare förståelse för vilka premisser kunden måste hålla för sanna för att attraheras av 

budskapet. Studiet av premisser tillåter också en djupare förståelse för vilka topiker så som till 

exempel: prestanda, ekonomi, krocksäkerhet, design, kvalitet, komfort, rymlighet, rostskydd, 

körglädje, utrustning, exklusivitet, teknik och andrahandsvärde publiken måste värdesätta för 

att attraheras av Mercedes-Benz budskap. Syftet med valet av denna analysmetod är att den 

bör erbjuda tolkaren en möjlighet att baserat på Mercedes-Benz resonemang uttala sig om 

möjligheterna för identifikation och risken för åtskillnad. Ett mål som för denna retorikanalys 

utgör en del av syftet.  

Tidningen Mercedes-Benz Magazine är väldigt bildrik. Vissa uppslag är bortsett från en enkel 

bildtext helt bestående av ett eller av ett flertal fotografier. Dessa bilder kommer precis som 

de premisser Mercedes-Benz använder i sin övriga argumentation tolkats av läsaren som 

uttryck för biltillverkarens klokhet, moral och inställning till publiken. Denna oundviklighet 

innebär att även Mercedes-Benz Magazines bruk av bilder behöver analyseras.   

Det finns i ljuset av denna nödvändighet fog för påminnelsen om att bilder i högre grad än 

verbaltexter är flertydiga.43 Betraktaren av en bild är nämligen alltid medskapare av den 

retoriska utsagan. Samtidigt är det svårt att finna en bild som inte innehåller ett budskap. 

                                                           
42 Lindqvist Grinde (2008).Sid. 124. 
43 Kjeldsen (2008).Sid. 292. 
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Visuella argument går ofta att betrakta som entymem eftersom de komprimererar ett budskap 

genom ett enda påstående.44 Finns ett entymem i bilden finns likt ovan presenterat även vissa 

premisser som måste godtas för att argumentet ska vara verkningsfullt. Det visuella 

argumentet kommer likt det skrivna även att kunna härledas till en viss topik, till exempel det 

nyttiga eller det goda. Det visuella argumentets premisser och den topik som berörs kommer 

liksom i det konventionella argumentet att möjligöra identifikation och riskera åtskillnad.  

Bilder kan också förmedla berättelser, de kan förklara hur saker förhåller sig. I denna 

bemärkelse torde bilder även kunna inneha kapaciteten att fungera som paradigm. Då en bild 

visar två barn som kastar sten till varandra ståendes bredvid ett växthus kan de exemplifiera 

att barn ibland agerar utan att tänka. Det är emellertid inte nödvändigtvis så att en betraktare 

alltid ser bilder som avsiktliga argument. Bilder tolkas ibland som en direkt och oskyldig 

spegling av verkligheten.45 En bilds unika möjlighet att förmedla en spegling av verkligheten 

kan ur ett retoriskt perspektiv förstås som en sorts medierad evidentia.46 Evidentia är som 

bekant namnet på den retoriska figur som innefattar att talaren med ord målar upp 

verkligheten så att åhörarna kan se den framför sig.47 Denna funktion hos bilder är viktig att 

uppmärksamma eftersom publiken ofta känner sig övertygade om att de ser sanningen.48  

Det faktum att bilder har förmågan att berätta innebär även det att budskapet i Mercedes-Benz 

Magazine inte kan begränsas till verbaltexten. I tidningen finns det nämligen många artiklar 

som innehåller historier om vissa individer, redogörelsen för dessa människors egenskaper 

sker både visuellt och via verbaltext.  Den medierade evidentian som bilder innebär medför att 

många detaljer gällande dessa människor som inte framgår i verbaltext ändå förmedlas till 

läsaren via bilderna. Till exempel framgår det inte i brödtexten vilka kläder människor bär 

eller i vilken sinnesstämning de befinner sig. Dessa aspekter tillsammans med många andra 

framgår i bilderna. Något som innebär att en fruktsam diskussion gällande möjligheten 

beträffande identifikation och risker för åtskillnad måste involvera den information bilderna 

tillför. Detta blir i synnerhet viktigt att överväga i de artiklar där individer presenteras i både 

text och bild. Detta eftersom dessa personer i ett flertal fall kan förstås som auktoriteter vars 

tyckande kring Mercedes-Benz produkter fungerar som stöd för vissa påståenden. Att förstå 

hur Mercedes-Benz vill framställa dessa människor är således att förstå argumentationen. Ett 

                                                           
44 Mral (2009) (opubl.manus).Sid.9. 
45 Kjeldsen (2008).Sid.314. 
46 Kjeldsen (2008).Sid.314. 
47 Ad Herennium. 4.68. 
48 Mral (2009) (opubl.manus). Sid.9. 
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auktoritetsargument fungerar nämligen bara om personen ifråga från publikens sida anses 

besitta social prestige eller andra utmärkande egenskaper.49 I sin funktion som medierad 

evidentia bör bilderna i dessa artiklar förstås som en bidragande del av redogörelsen för dessa 

personers egenskaper och karaktär. Egenskaper och karaktärsdrag som gör dem lämpliga som 

auktoriteter enligt vissa men också olämpliga enligt andra. En möjlighet för identifikation 

men också en risk för åtskillnad.  

Medierad evidentia erbjuder en möjlig förklaring till hur bilders retoriska funktion kan förstås. 

Vissa artiklar i Mercedes-Benz Magazine innefattar emellertid bilder som inte nödvändigtvis 

finner sin retoriska funktion i samverkan med verbaltexten som kan påstås vara fallet vid 

etableringen av till exempel auktoriteter. Vissa artiklars bilder framstår inte som trogna 

speglingar av verkligheten, de framstår istället som noga arrangerade och därav ökar 

möjligheten att de uppfattas och tolkas som argumenterade av läsaren. I de fall då det finns en 

tydlig argumentation finns även bruket av premisser som kommer att påverka sändarens ethos 

och lika självklart innebär bruket av premisserna en möjlighet för identifikation men också en 

risk för åtskillnad. Argumenterande bilder kan förstås som troper, en trop är som bekant en 

anmärkningsvärd vändning av ett ords innehåll så att det får en annan betydelse.50 Det kan till 

exempel röra sig om en metaforisk argumentering, en bild föreslår något om någonting genom 

att likna det med något annat. Även denna utgångspunkt för att förstå bilders argumentation 

tillåter betraktaren att bilda en uppfattning om vilken topik som berörs och således är det 

ethosdefinierande.  

En bilds retoriska uttryck kan även diskuteras i termer av färg, perspektiv, närhet, skärpa och 

layout. 51 Forskning har visat att färger kan ha en starkt emotionell påverkan.52 Valet av färger 

är därför intressant att studera. Använder sändaren ”fel” färg kan valet stjälpa ett budskap.53 

Färger kan ur ett retoriskt perspektiv dels betraktas som ornament. En form av vältalighet som 

Mral menar kan förstärka och förtydliga ett budskap.54 Färger väcker emotioner men de 

associationer färger föder konstaterar Mral vara högst personliga och beroende av 

mottagarens egna erfarenheter.55 Trots svårigheterna har Mral försökt kategorisera vilka 

                                                           
49 Perelman (2004).Sid.133. 
50 Kjeldsen (2008).Sid.314. 
51 Mral (2009) (opubl.manus).Sid.17-26. 
52 Mral (2009) (opubl.manus).Sid.18. 
53 Mral (2009) (opubl.manus).Sid.21. 
54 Mral (2009) (opubl.manus).Sid.19. 
55 Mral (2009) (opubl.manus).Sid.21. 
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associationer olika färger kan tänkas väcka. I Mercedes-Benz Magazine finns vissa färger som 

återkommer i hög utsträckning. Till dessa kulörer hör svart, brun, silver och grå.  

Färgen svart menar Mral ur ett ethosperspektiv kan associeras till prästens ämbetsklädsel, 

frackens högtidsprägel och feminin elegans.56Svart menar Mral föda associationer till hot, 

sorg, seriositet, sex, fest och synd.57 Brun kan förknippas med mys, ombonad, äckel och 

militär. Färgen grå kan associeras med till exempel: tristess, anonymitet, elegans och 

seriositet. Färgen silver kan liksom guld associeras med exklusivitet och fest.58 Mral menar att 

respektive färgs ovanstående associationsmöjligheter bör förstås och brukas som stimuli för 

vidare fundering över färgers emotionella kvaliteter.59 Det Mral emellertid slår fast är att då 

marknadsförare traditionellt vill förmedla exklusivitet så väljs dämpade färgval, till exempel 

bruket av silver och guld.60  

Den metod som använts vid analys av Mercedes-Benz visuella inslag är en av sådan karaktär 

att ovanstående retorikteoretriska perspektiv på hur bilder kan förmedla budskap har testats på 

varje bild. Oavsett om bilder ter sig fylla en funktion som kan liknas vid den av den retoriska 

figuren evidentia eller är argumenterande i form av entymem, paradigm eller innehåller troper 

kvarstår tyvärr faktumet att bilder i högre grad är flertydiga. Inom semiotiken som brukar 

kallas för retorikens granne används begreppen denotation och konnotation vid analys för att 

hålla isär det som faktiskt syns på till exempel en bild och de associationer bilden 

framkallar.61 Dessa begrepp är också användbara inom den visuella retorikanalysen eftersom 

de tvingar betraktaren att åtskilja vad som framställs på en bild och de möjliga associationer 

den tillåter.62 För att hörsamma denna insikt har analysmetoden varit att systematiskt 

sönderdela tidningens bilder ner till enskilda element så som till exempel människor, objekt 

och miljö.  

5.4 Retorisk situation 

Begreppet ”retorisk situation” är starkt förknippad med amerikanen Lloyd Bitzer. 1968 skrev 

han en artikel om hur en retorisk handling oavkortat var en följd av en kommunikativ 

                                                           
56 Mral (2009) (opubl.manus) Sid.20. 
57 Mral (2009) (opubl.manus) Sid.21. 
58 Mral (2009) (opubl.manus) Sid.21. 
59 Mral (2009) (opubl.manus) Sid.21. 
60 Mral (2009) (opubl.manus) Sid.19. 
61 Mral (2009) (opubl.manus) Sid.15. 
62 Mral (2009) (opubl.manus).Sid.15. 
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nödvändighet.63 Då en talare tar till orda sker det till en följd av att han eller hon upplever att 

något är som det inte borde vara.64 Varje gång någon nyttjar retorik är det för att personen 

ifråga således upplever något som ett problem och tror att detta problem kan lösas genom 

bruket av kommunikation. Varje gång någon nyttjar retorik finns också en publik som 

personen ifråga riktar sig till, en publik sändaren tror kan lösa problemet. Sist men inte minst 

finns varje gång någon nyttjar retorik vissa begränsande omständigheter, förhållanden som 

begränsar sändarens bruk av påverkansmedel. I retoriska termer kallas dessa tre ständigt 

återkommande inslag för: det påträngande problemet (exigence), den tilltänkta publiken 

(Audience) och de begränsande omständigheterna (Constraints).65 De begränsande 

omständigheterna (Constraints) kan därefter brytas ner i fysiska och kulturella 

begränsningar.66 

Inför ett val omges politiker av en retorisk situation som är ganska lätt att bilda sig en 

uppfattning om och kan därför exemplifiera hur begreppen kan förstås. Politikern vill 

förmodligen få fler röster i nästa val (det påträngande problemet). De som kan lösa detta 

problem är väljarna (den tilltänkta publiken). Yttrandet som ska få väljarna att rösta på henne 

styrs av (de begränsande omständigheterna), politikern kan inte träffa alla väljare över en fika 

(fysiska begräsningar) och får inte framstå som rasist, djurplågare, egoistisk eller något annat 

som anses negativt enligt samhällets etablerade normer (kulturella begränsningar).   

Eftersom varje talare alltid omges av en kontext som innehåller dessa tre definierande delar 

erbjuder begreppen en mall som vid retorikanalys hjälper tolkaren att söka efter och definiera 

motivet till yttrandet, publikens sammansättning och de kulturella företeelser som talaren 

borde ta hänsyn till i sitt val av övertygande medel. Förståelsen för vad talaren vill uppnå med 

sitt bruk av retorik gör det möjligt att värdera valen av argument, bilder och stil som medel för 

ett mål med utgångspunkt i retoriska teorier.  

5.4.1 Ett påträngande problem (exigence) 
Varje gång någon nyttjar retorik är det alltså för att personen ifråga upplever något som ett 

problem och tror att detta problem kan lösas genom bruket av kommunikation. Mercedes-

Benz Magazine behöver alltså förstås som ett försök till lösning av vad Mercedes-Benz 

uppfattar vara ett problem. Det vi vet redan innan vi konsulterar materiellt är att det råder en 
                                                           
63 Bitzer, L. F “The Rhetorical Situation” i: Lucaites, J L m.fl. (ed), (1999), Contemporary Rhetorical Theory. A 
Reader. New York: The Guilford Press .Sid.220. 
64 Kjeldsen (2008).Sid.86 
65Herrick (2009) Sid.233. 

66 Kjeldsen (2008). Sid. 92 
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tuff konkurrenssituation på bilmarknaden. Som nämnt i inledningen är reklam en produkt av 

konkurrens, där man bokstavligt eller symboliskt behöver överrösta de som säljer liknande 

varor eller tjänster.67  Mercedes Benz Magazine är emellertid inget yttrande som vänder sig 

till nya kunder. Mercedes-Benz Magazine skickas nämligen i huvudsak till kunder som redan 

äger en Mercedes-Benz som är högst fem år gammal.68 Det påträngande problemet är alltså 

inte vad man vid första anblick skulle kunna tro, det vill säga att Mercedes-Benz 

nödvändigtvis och endast vill att mottagaren ska skynda sig att köpa en ny Mercedes-Benz. 

Det påträngande problemet verkar istället vara en önskan från Mercedes-Benz att få behålla 

sina kunder. Man vill uppnå en form av kundlojalitet.   

Översatt till retoriska termer torde Mercedes-Benz alltså vilja höja sitt ethos hos sina kunder. 

Man vill att kunderna ska känna att Mercedes-Benz är trovärdiga och värda att sympatisera 

med. Som avhandlat i teoriavsnittet borde Mercedes-Benz alltså uppvisa sin klokhet, sin 

moraliska karaktär, och sin välvilliga inställning till publiken.69  

Att Mercedes-Benz vill äga ett gott anseende är givetvis inte långsökt. I synnerhet då vi 

betraktar biltillverkaren som ett varumärke vars produkter har social innebörd för dess 

brukare.  Som Mral och Larsson framhåller ger varumärken oss möjlighet att uttrycka vilka vi 

är och hjälper oss i vårt identitetssökande.70 Mercedes-Benz som är ett enormt företag är 

troligen medvetna om detta och vill lika troligen mer än gärna erbjuda kunderna en möjlighet 

att känna sig säkra med att det varumärke kunden har valt för att uttrycka sin identitet 

fortfarande är förenbart med de värden kunden värdesätter.  

5.4.2 Den tilltänkta publiken (audience) 
Det vi vet redan på förhand är att yttrandet, i detta fall Mercedes-Benz Magazine, som helhet 

riktar sig till kunder som äger en Mercedes-Benz som är högst fem år gammal. Det är dessa 

som utan egen ansträngning får tidningen hemskickad till dörren. Medelåldern på dessa 

personer är något Mercedes-Benz har tydliga siffror på, detsamma gäller deras geografiska 

spridning.71  Tyvärr var det ingen anställd på Mercedes-Benz Sverige AB som var bekväm 

med att lämna mer information än så.  

                                                           
67 Mral & Larsson (2004).Sid.19 
68 Telefonintervju med marknadsansvarig Victoria Heindorff-Meuller 
69 Lindqvist Grinde (2008).Sid.91. 
70 Mral & Larsson (2004).Sid.11. 
71 Telefonintervju med marknadsansvarig Victoria Heindorff-Meuller 
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5.4.3 Begränsande omständigheter (constraints)  

Begränsade omständigheter kan också benämnas retoriska villkor och är de möjligheter och 

begräsningar som infattas i varje retorisk situation.72 Begräsningarna återfinns både som 

fysiska och kulturella. Mercedes-Benz Magazine är en tryckt källa och kan således inte visa 

rörliga bilder eller ljud. Uppenbara begräsningar av den fysiska typen. De psykiska eller 

kulturella begräsningarna är allt som oftast de viktigaste att ta hänsyn till.73 De står att finna i 

publikens attityder gentemot talarens budskap. Talaren måste ta hänsyn till dessa psykiska 

begränsningar i fall han eller hon ska lyckas övertyga publiken. Begräsningarna är något 

talaren tvingas att förhålla sig till och begräsningarna må de vara psykiska eller fysiska är 

således en definierande del i varje talsituation. Att läsarna med största säkerhet redan kör 

Mercedes-Benz är en av de mest centrala av de psykiska begräsningarna. Mottagaren har en 

attityd gentemot Mercedes-Benz och deras produkter som Mercedes-Benz måste ta hänsyn till 

i sitt retoriska yttrande. Om kunden har valt varumärket för att representera personens sociala 

status gäller det att kommunicera i linje med kundens existerande förväntningar.  

5.5 En passande respons 

Ett av de karaktäristiska dragen av en retorisk situation är att den inbjuder till en passande 

respons. En passande respons är ett retoriskt yttrande som möter de krav situationen ställer.74 

En lyckad retorisk respons är till lika ett yttrande som med kraft adresserar det påträngande 

problemet.75 I fallet med Mercedes-Benz Magazine är det påträngande problemet som tidigare 

fastslagit en önskan om kundlojalitet. Syftet och motivet med Mercedes-Benz Magazine är att 

biltillverkaren vill förstärka sitt ethos, sitt varumärke, hos den redan existerande kundbasen. 

Till detta till synes övergripande syfte kan tillskrivas ett motiv om att nå ut med nya produkter 

till den nuvarande kunden.  

För att vara en passande respons behöver alltså tidningen väcka trovärdighet och sympati för 

sändaren hos kunden, det vill säga höja Mercedes-Benz ethos. Detta ska ske samtidigt som 

tidningen på ett passande sätt introducerar de nya produkterna för kunden.  

6. Deskriptiv analys av materialet  
De elva artiklar i Mercedes-Benz Magazine nummer 1 årgång 2013 som analyserats kommer 

beskrivas här i korthet. Beskrivningarna är utformade med fokus på dominerande visuella 
                                                           
72 Kjeldsen (2008).Sid.92 
73 Kjeldsen (2008).Sid.92 
74 Kjeldsen (2008).Sid.93 
75 Kjeldsen (2008).Sid.94 
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inslag, rubriker samt vad brödtexten i huvudsak påstår och argumenterar för. I kapitel 8, 

presenteras sedan den kritiska delen av retorikanalysen.  

1. Wild Thing. (sida 16-23) 

Den första längre artikeln i tidningen är en introduktion av en nylanserad modell från 

Mercedes-Benz vid namn CLA. Artikeln inleds med två uppslag, alltså fyra sidor, vilket täcks 

av två bilder. Bilden på det första uppslaget är i svartvitt vilket även gäller för artikelns övriga 

bilder, här syns den nya bilen från Mercedes-Benz i profil. I bildens förgrund i riktning mot 

bilens akter passerar en svart panter tätt följd av en kvinna klädd i aftonklänning. Kvinnan bär 

klackskor med tilltagna klackar har stora ringar till örhängen och håret är uppsatt i en stram 

knut. Vid kvinnans knän är en rubrik placerad, rubriken lyder: ”Wild Thing”. Längst ner på 

det första uppslaget lyder en ingress: ”Smidig som ett rovdjur. Mercedes-Benz nya 

fyrdörrarscoupé har en sensationell aerodynamik och design som flyttar gränser.” 

På det följande uppslaget deklarerar en rubrik: ”Djärv och helt förtrollande”. På uppslagets 

vänstra sida syns bilen snett bakifrån. På den högra sidan av uppslaget betraktar en kvinna och 

en panter varandra i bildens förgrund. Det rör sig om samma kvinna och panter som på 

föregående uppslag, kvinnan har dock bytt klänning men den är fortfarande svart och ser ut att 

vara av aftonklänningsmodell. Kvinnans övriga attribut så som smycken eller frisyr har inte 

förändrats.  Det tycks finnas en vind som griper tag i kvinnans klänning. På höger sida på det 

tredje uppslaget finns återigen en bild på bilen, kvinnan och pantern. Kvinnan har återigen 

bytt klänning, en klänning som allt jämt är svart och av typen aftonklänning. Bilen syns nu 

framifrån och kvinna och pantern återfinns på bilens högra sida. Pantern är riktad mot 

kameralinsen medan kvinnan har blicken riktad i backen. Även på denna bild tycks kvinnans 

klänning vara i någon form av rörelse. I bildens vänstra nedre hörn finns en rubrik till en 

bildtext som lyder: ”Omisskännlig”.  

Ovanför bilden på bilen, kvinnan och puman finns två mindre bilder. Här syns en närbild på 

en av bilens fälgar och en som visar bilens c-stolpe (där taket möter backluckan). Bilden på 

fälgen pryds av en rubrik till en bildtext och lyder: ”konsekvent”. Bilden på c-stolpen pryds 

av en rubrik till en bildtext och lyder: ”Dynamisk”.  

På den vänstra sidan av det tredje uppslaget finns en brödtext. I den förklarar författaren att 

bilens formgivning vid första anblick fick honom att associera bilen med ett rovdjur. Vidare 

förklarar han att bilen för honom känns ”ung, dynamisk och progressiv”. I brödtexten beskrivs 
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bilens design i ord, här framgår att bilens design är ”unik”. Författaren beskriver även hur 

bilens drag kan härledas till andra bilar från Mercedes-Benz samt hur det är möjligt att 

betrakta designen som ett konstverk på hjul. 

 

På det fjärde och sista uppslaget finns på vänster sida två bilder. På båda finns kvinnan från de 

tidigare bilderna och återigen i två nya aftonklänningar som även de är svarta. De största av 

de två är placerad överst och har bilen i bakgrunden, bilen ses snett framifrån. I bildens 

förgrund syns kvinnans överkropp som är riktad mot kameran, huvudet är dock vridet till 

profil och blicken ter sig vara fäst långt bort. Det finns en rubrik i bilden och den lyder: 

”Strålar av självförtroende”. På den undre bilden sitter kvinnan i bilens baksäte och bilden är 

tagen från bakdörrens öppning. Kvinnan sitter emellertid inte i baksätet på ett traditionellt 

manér, det vill säga lutad mot ryggstödet. Istället vrider hon fram sin högeraxel och visar en 

del av ryggen vilket gör att man ser mer av hennes klänning. ”Avantgarde” lyder bildtextens 

rubrik. Under den stora bilden och till vänster om den mindre finns en brödtext. Den 

innehåller löften från Mercedes-Benz desginchef om att Mercedes-Benz bilar i framtiden ska 

bli ”ännu mera stilrena, sinnliga och progressiva”. Mercedes-Benz bilar ska omges av en 

”fläkt av glamour” menar han.  

På den högra sidan av uppslaget finns tre mindre bilder. En visar bilens förarmiljö, en visar en 

av bilens strålkastare och en bild visar panterns huvud. De två sistnämnda bilderna tillåter 

läsaren att se likheterna mellan panters ögon och bilens strålkastare. På sidan finns även en 

faktaruta med teknisk data, det vill säga teknisk information beträffande motorer, prestanda 

och medelförbrukningar. Det finns även en brödtext som ansluter till den på förgående sida. 

Här diskuteras designens aerodynamiska fördelar vilket bland annat påstås ha fördelar för 

bränsleförbrukningen. 

2) I takt med sin tid (sida 26-34)  

Tidningens andra artikel berör även den en nylanserad Mercedes-Benz. Denna gång handlar 

det om en uppdaterad E-klass. Artikeln inleds med en bild som täcker ett helt uppslag. I 

bildens förgrund syns en brun bil snett bakifrån, det är skymning och blött ute. I bakgrunden 

skymtar en tegelbyggnad med stora fönster och till höger går en man ihållandes ett paraply. 

En rubrik finns på den nedre delen av höger sida, den lyder: ”I takt med sin tid”.  Under 

rubriken följer en ingress: ”Mehdi Chouakri är gallerist i Berlin och handlar med skulpturer 
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och objekt från samtida konstnärer. Vi följde honom under en dag i den stora staden – i den 

kanske mest intelligenta bilen någonsin, Mercedes-Benz nya sedan med hybriddrift.” 

På det andra uppslaget finns fyra bilder. En av dem visar bilden snett uppifrån körandes i ett 

parkeringshus. under bilden finns ett citat: ” den går mjukt och tyst och från noll till hundra på 

7,1 sekunder”. De tre andra bilderna är mindre till sin storlek och är bilder på galleristen 

Mehdi. En porträtterar honom i sitt hem och två bilder porträtterar honom i hans yrkesroll på 

galleriet. Till bilden som visar galleristens hem finns en rubrik: ”formfulländad” och bildtext: 

” Mehdi Chouakri blandar gärna stilar. I sitt hem kombinerar han möbler i biedermeierstil 

med Eames-bord”. På bilden från hans hem bär han skjorta och blus, på jobbet bär han 

kostym. Brödetexen introducerar galleristen Mehdi Chouakri. Här framgår det att han är 

intresserad av design även då det gäller bilar och att han därför inte var sen att tacka ja till en 

provtur genom staden med den nya Mercedesen som även den presenteras vid namn, E 300 

BlueTEC HYBRID. Författaren konstaterar att galleristen Mehdi inte stör sig på vägarbeten 

då det att resa genom staden är att ”uppleva dess förändring”. Något som underlättas av att 

den nya Mercedesen är som en salong att glida fram i, bilen är mjuk och tyst.  

Det tredje uppslaget pryds av bilen, den är i rörelse och har fotograferats snett framifrån. 

”Bara en bil. och samtidigt stor konst”, lyder rubriken som är placerad lite till höger i botten 

av bilden.  

Det fjärde uppslagets vänstra sida är en annons för Mercedes-Benz MasterCard. Den högra 

sidan domineras av två bilder och ett citat.  På den ena bilden betraktar Mehdi ett konstverk 

som ser ut som en treuddigstjärna, den är blå med röda kanter.(liknar Mercedes-Benz 

treuddiga symbol) Under den stora bilden finns citatet:” skarpa kanter, fängslande blickfång: 

Den överdimensionerade treuddiga stjärnan ingår i serien anti-illusion av den schweiziske 

konstnären Philippe Decrauzat.” Till höger om citatet finns sidans minsta bild, fotografiet är 

taget från baksätet och man ser hur Mehdi kör i staden om natten. ”Omtänksamt” lyder 

bildtextens rubrik, själva bildtexten innehåller ett hyllande av bilens ”intelligent drive-paket”. 

Brödtexten som finns på sidan belyser bilens goda bränsleekonomi och godhet mot miljön. I 

övrigt innehåller texten information om Mehdis arbete som gallerist och hans yrkeskarriär 

samt om hans relation till staden Berlin. 

Sista sidan Innehåller två bilder, tekniskdata och brödtext. På den största bilden syns bilen i 

körandes snett framifrån, staden om natten syns i bakgrunden. ”Dynamisk” lyder bildtextens 

rubrik. I bildtexten kommenteras bildens design då den ”glider fram i natten”.  En bild av 
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förarmiljön finns också. Återigen är den skymmande staden i bakgrunden, ”Harmonisk” lyder 

bildtextens rubrik. Detaljernas samspel ger det gedigna helhetsintrycket konstateras det i 

bildtexten. I brödtexten behandlas Mehdis många resor runt i Europa samt det faktum att han 

är en designkännare. Hans hem har redan varit med på bild i två stora desginmagasin. Mehdi 

hyllar sedan bilens design och den möda som lagts på hur bilen tar hand om honom. I detta 

skede presenteras även de tekniska nyheter som ligger till grund för bekvämligheten bland 

annat ”drive-paketet”. Artikeln avslutas med att författaren förundras över Mehdis snygga 

kontor.   

3 ) En man utan gränser. (sida 36-40) 

Ingress: ”Jesse Turner är freerunner. Han springer uppför väggar, dyker och hoppar över 

murar, broar och tak. För första gången får vi nu se 22-årigen i en spektakulär video inspelad i 

den australienska öknen.”  

Första uppslaget består av två bilder och brödtext. Ovanstående rubrik och ingress ryms på 

den största av de två bilderna. Denna bild täcker hela vänster sida och en del av den högra. På 

bildens syn en man i svarta kläder som tycks göra en bakåtvolt. Han är i öknen och himlen i 

bakgrunden är blå. På den mindre bilden på höger sida syns mannen stående framför kameran 

med allvarligt ansikte och fokuserad blick. En blidtextrubrik lyder: ”Målmedveten- Jesse 

Turner är redan en efterfrågad stuntman världen över”. Brödtexten innehåller information om 

Jesse och det landskap han gärna springer och gör volter i, öknen. Det framgår i slutet av 

brödtexten att han ämnar spela in en video då han tävlar mot en Mercedes-Benz G 350, emuer 

och en känguru.  

På det andra uppslaget finns på den vänstra sidan en annons för Nokian Tyres. På den högra 

finns två bilder. En av bilderna täcker halva sidan, här syns Jesse ståendes på en hand med 

båda benen i luften. Till bilden finns ett citat som berättar om upplevelsen ifrån ett 

åskådarperspektiv. På den andra bilden har Jesse just hoppat från en klippa och ser ut att göra 

en volt. En bördtext finns och den beskriver kortfattat innebörden av freerunning och lite om 

Jesse Turners träning. Sista sidan innehåller tre bilder. En då Jesse står på en hand uppe på 

taket på en Mercedes-Benz G 350, en på en känguru och en på en voltande Jesse. En brödtext 

finns också på sidan och den beskriver varför Jesse började med freerunning . 

 

4) Skärpta sinnen (sida 42-43) 
Ingress: ”Intelligent Drive är ett system med kameror och sensorer som varnar för faror och 
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höjer säkerheten för både förare och fotgängare”.  

En schematisk bild pryder ett helt uppslag. I botten finns en brödtext. På bilden syns en 

inklippt Mercedes-Benz som från olika platser på bilens front projekterar ett rödrosa ljus över 

ett par framför bilen passerande människor. Detta rödrosa ljus ska förmodligen illustrera 

radarns synfällt och räckvidd. Av de framför bilen passerande människorna är två män och två 

är kvinnor. Männen bär kostym medan kvinnorna har kjol och kavaj. En stadssiluett syns i 

bakgrunden. Brödtexten informerar om Mercedes nya system som automatiskt bromsar bilen 

vid risk för kollision.  

5) Stjärnstatus. (sida 44-45) 

Ingress: ”Föregångarna till E-klass har imponerat på miljontals bilförare. De har briljerat med 

vägvisande innovationer, träffande smeknamn och framträdande filmroller.”  

Artikeln täcker ett uppslag. Längst ner längs hela uppslaget sträcker sig en tidslinje, cirka 5-6 

centimeter hög. Här visas alla generationer av Mercedes-Benz E-klass i profil. Ovanför denna 

tidslinje finns på höger sida en bild från filmen Betty Jones. På bilden syns en man, en kvinna 

och i bakgrunden finns en Mercedes-Benz. Ovanför bilden finns Ingress och rubrik.  

På den högra sidan finns två bilder, en på Paul Newman ståendes bredvid en Mercedes-Benz. 

Samt en bild på Will Smith körandes en Mercedes-Benz. En brödtext finns som beskriver E-

klassens utveckling och olika filmer den deltagit i.  

6) En exklusive dröm ha blivit verklighet.  (sida 46-48) 

Ingress: ”En hypermodern anläggning i strömlinjeformat stål och glas. Det nya Hedin Bil 

AMG Performance Center i Göteborg är en dröm som vd Anders Hedin förverkligade åt sig 

själv i 50-årspresent”. 

På det första uppslagets vänstra sida finns en bild visandes tre stycken svarta bilar från 

Mercedes-Benz i ett stort inglasat rum. Ovanför bilden finns rubrik och ingress. Till höger om 

ingressen finns en mindre bild på en bukett blommor. På den högra sidan finns ytterligare en 

bild. Den föreställer en byggnad av säregen form med mycket stora fönster. På den högra 

sidan finns även en brödtext. Den beskriver ett nyöppnande av en svensk återförsäljare för 

Mercedes mest exklusiva modeller, AMG. Ytorna som byggts för syftet hyllas av bland annat 

VDn för Mercedes-Benz Sverige AB, Jörg Himmelman.  

På nästa uppslag finns på höger sida en annons för motorolja. Den vänstra sidan börjar med 

ytterligare brödtext. Denna innehåller tankar från ägaren till den nya byggnaden, Anders 
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Hedin. Här framgår motivationen bakom bygget och dess kostnader och förhoppningar om 

framtiden. Här finns också en bild på en exklusive Mercedes-Benz. Samt en bild på Anders 

Hedin och Himmelman.  Texten avlutas med att Anders Hedin påtalar att tjusningen med 

bilförsäljningen är att möta människor.  

7) Det perfekta ljudet. (sida 50-53) 

Ingress: ”Arkitekter och ljudtekniker, akustikdesigners och sångare har enorma möjligheter 

att skapa musik som låter bättre än någonsin förr. Men ingen anser att man uppnått det 

perfekta ljudet. Och det finns goda skäl för det.”  

Det första uppslaget täcks helt av en bild. Den visar färger av olika kulörer som tycks flyga i 

luften. Rubrik och ingress finns på uppslagets högra sida. Längst ner på uppslagets vänstra 

sida finns en bildtext: ”Tonkonst. Med sin serie sonic sculptures undersökte konstnären 

Martin Klimas hur musik kan visualiseras. Han droppade färger på membranet på en 

högtalare och satte sedan på musiken. Detta blev resultatet när han spelade Sirius av 

Karlheinz Stockhausen.”  

På det andra uppslaget finns på vänster sida en bild på en operasångerska samt en bild som 

liknar bilden från det första uppslaget, det vill säga färg som flyger. På uppslagets vänstra sida 

finns också en brödtext. Här diskuteras fördelar med olika typer av arkitektur på konserthus. 

På den högra sidan av uppslaget finns en bild på mer flygande färg samt en bild på artisten 

Lady Gaga. I brödtexten överläggs förutsättningarna ur ett arkitektoniskt perspektiv kring 

ljudkvalitet för moderna konserter som till exempel rock och pop i jämförelse med de 

klassiska konserttyperna likt opera. 

8) Legendarisk rallybrud jubilerar (sida 54-58)  

 

Ingress: ”I oktober 1962 vann skånskan Ewy Rosqvist det legendariska rallyt Gran Premio i 

Argentina – körandes en Mercedes 220 SE. Ett halvt sekel senare firas hennes insats på Nacka 

strandsmässa i Stockholm.”  

På det första uppslaget finns fyra bilder. En fyller hela den vänstra sidan. Bilden visar Ewy 

sittandes vid ett bord med ett dricksglas i handen. Runt henne står en stor folksamling. På den 

högra sidan finns tre bilder. Här finns en bild med Ewy i förarstolen. En då folk tittar in i bilen 

från båda långsidorna. Och en bild föreställer de två tävlande (Ewy och Ursula) tillsammans 

utanför bilen. På det andra uppslaget utgörs den vänstra sidan av en annons för vinkryssning. 
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Den högra sidan börjar med en brödtext som beskriver historien om Ewy Rosqvist. Bland 

annat framgår det hur hon misstänktes endast vara en reklampelare utan en chans att vinna. 

Farligheterna och svårigheterna hon och kartläsaren stod inför under rallyt beskrivs också. En 

bild finns också på sidan, den visar en Mercedes-Benz körandes på en grusväg.  

Det tredje uppslagets högra sida utgörs av en annons för pooler. På den vänstra sidan finns två 

bilder. En visar hur Ewy passerar målgången körandes i sin Mercedes-Benz. Den andra bilden 

visar motorhuven på samma bil fast 50 år senare. På motorhuven ligger en hjälm, ett pris och 

bredvid står en 50 år äldre Ewy. Brödtexten som finns på sidan beskriver deras popularitet i 

Argentina efter vinsten av rallyt och hur Ewy levt sedan dess. Ett citat finns också på sidan: 

”Aldrig tidigare hade någon deltagare vunnit varenda av de sex deletapperna och Ewy och 

Ursula blev omåttligt populära i Argentina”.  

9) Hans och Hennes (sida 66-69)  

Ingress: ”Hon tycker att bilen ska vara enkel att vända. Han tycker att den ska vara snygg. 

Eller är det tvärtom? Både kvinnor och män ställer krav på bilen. Vi frågare ett par vad de 

egentligen tycker. Den här gången handlar det om en SL R129 från 1998”.  

På det första uppslaget finns tre bilder. Den största spänner sig över båda sidorna och finns till 

höger om rubrik och ingress. På bilden syns en svart Mercedes-Benz av cabrioletmodell. 

Bilden visar bilen sett snett framifrån. Till höger i bildens förgrund går en man och en kvinna 

som håller varandra i handen. Mannen är klädd i en svart jacka, grå kostymbyxor och bruna 

läderskor. Kvinnan är klädd i en mörkblå kappa, svarta tights och svarta skinnskor med klack. 

Kvinnan och mannen ser ut att vara mellan 30 och 40 år gamla. Deras blick möter aldrig 

kameran utan är fixerad åt höger. Den näst största bilden finns under rubrik och ingress. På 

denna bild sitter kvinnan i passagerarstolen med öppen dörr, hon tittar åt höger. Mannen står 

vid förardörren och tittar ner i bilens sittbrunn. På den tredje bilden syns bilens förarmiljö. På 

uppslagets högra sid finns två faktarutor. Dessa innehåller information om mannen respektive 

kvinnan, här framgår bland annat deras ålder och yrken. På den vänstra sidans nedre del finns 

en brödtext. Den innehåller en bakgrund om de två personerna och en namngivning av den 

”klassiska Mercedesen”. Personernas yrke och hemvist presenteras och även var 

provkörningen ägt rum. De två personerna jobbar båda inom media. Kvinnan är klippare på tv 

och mannen är regissör för PR-filmer. De är sambos och bor i München men är nedflugna till 

Milano för provkörningen. Det framgår även att paret äger en tibetansk terrier tillsammans. 

Han fick dock stanna hemma. Bilen paret ska provköra är nämligen försedd med ljust läder 
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och har en crémevit matta. Hunden som kvinnan intygar förvisso inte är någon ”slarver” 

kunde ändå ha lämnat spår i en sådan ”elegant miljö”. 

På det andra uppslagets vänstra sida finns två bilder. På den ena står de två personerna nära 

varnadra och mannen ser ut att krama kvinnan som då ler. På den andra bilden sitter de två 

personerna i bilen. Mannen i förarsätet och kvinnan i passagerarsätet, hon ler.  Ett omdöme 

signerat kvinnan finns citerat intill bilden: ”Stor, rätlinjig och elegant. Denna klassiker är 

sofistikerad i stället för vräkig.”  

På den högra sidan av uppslaget finns två bilder. En bild visar bilen rakt bakifrån med 

personerna sittandes i. Kvinnan sitter i passagerarsätet och tittar bakåt, rakt in i kameran. 

Ovanför denna bild finns ett citat, denna gång är det ett från mannen: ”när det verkligen gäller 

kan SL accelerera från 0 till 100 utan ansträngning” På den andra bilden syns mannen 

tittandes bakåt. Denna gång är bilden tagen från bilens sida. På den högra sidan finns även en 

faktaruta, denna gång innehållande bilens tekniska data. I denna faktaruta ryms även vissa 

historiska detaljer rörande bilmodellen. På den högra sidan finns även brödtext, den är 

uppdelad i två stycken. Det ena stycket innehåller synpunkter på bilen från kvinnan och det 

andra innehåller synpunkter på bilen från mannen. Rubriker till synpunkterna utgörs av 

kvinnans respektive mannens namn, Saskia och Bernd. 

Kvinnan hyllar bilen på basis av att den inte är vräkig utan bekväm och stilren. Hon körde 

dock aldrig bilen. Mannen menar att han är imponerad av bilens design, den påminner honom 

om James Bond. Den är ”cool och elegant”. Mannen menar sig också vara imponerad av 

bilens fartresurser, vändcirkel och de användarvänliga knapparna.   

10) Intensiva Istanbul (sida 70-78)  

Ingress: ”Det finns ingen del av Istanbul som har förändrats lika mycket som nöjeskvarterens 

Beyoglu. Här möts Asien och Europa, det osmanska överflödet och den strama modernismen. 

Och här blandas böneutroparnas röster med beatsen från klubbarna”. 

På det första uppslagets vänstra sida finns en bild som visar insidan av vad bildtexten menar 

vara en moské. På den högra sidan visar en bild insidan av en restaurang. Rubrik och ingress 

är placerad på den högra sidan. 

På det andra uppslagets vänstra sida finns två bilder, den ena visar en vit Mercedes-Benz på 

en trång gata omgiven av höga äldre byggnader. Den andra bilden visar någon form av 

musikaliskt framträdande på en mindre scen.  På den högra sidan finns även en brödtext. 
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Denna brödtext innehåller fakta om vilken som är den trendigaste delen av staden Istanbul, 

stadsdelen Beyoglu. ”På dagen är det konst och kreativitet som präglar kvarteren och på 

natten firas livet” konstaterar artikelförfattaren. Restaurangers, musikarrangemangs och 

butikers märkbara närvaro påtalas. I Istanbul finns allt menar författaren, till exempel 

beslöjade kvinnor intill sminkade transvestiter och tiggande barn utan för lyxbutikerna. 

Istanbul är” konstasernas stad”. I brödtexten presenteras också Gül Güngör, en kvinna i 

trettioårsåldern som är evenemangschef på Babylon, en av Europas främsta arrangörer av 

livekonserter hävdar artikelförfattaren. På det andra uppslagets högra sida finns två bilder, en 

på en marknad och en på Gül Güngör. I brödtexten framgår det att Gül har studerat juridik 

och att hon vill bo vid Bosporen. Hon älskar allt med Istanbul. I brödtexten på den högra 

sidan presenteras också Ara Güler. En man som är född 1928. Han syns dock inte på bild. 

Han påstås vara en känd fotograf och att han allt som oftast går att finna vid ett visst kafé, 

Café Ara. Han delar gärna med sig av intressant fakta om stadens utveckling och spektakulära 

händelser.  

På det tredje uppslaget kommer en ny rubrik: ”En renodlad smaksak”. Här finns sju bilder, en 

av bilderna visar en bit av staden under skymning. En bild visar kocken och restaurangägaren 

Musa Dagdevirens och en visar restaurangägaren Didem Senol. Ett recept tillhörande Musa 

Dagdevirens beskrivs liksom var hans restaurang är lokaliserad. Didem Senol är utbildad 

pyskolog och tillika restaurangägare, på hennes restaurang äter många konstnärer.   

Av de fyra återstående bilderna visar tre av bilderna turkiska förrätter och en bild visar en vit 

Mercedes-Benz framför en byggnad vars vägg är täckt med en konstnärlig målning.  

Det fjärde uppslagets högra sida är uppdelad i tre fack. Det översta ger tips om vad man bör 

se, bo och testa.  Facket i mitten innehåller en rekommendation om att resa med båt på 

Bosporen. Det tredje och nedersta facket innehåller en bild på en restaurang och ett citat från 

en författare som hyllar Bosporen. Det femte uppslagets vänstra sida är även de indelat i tre 

fack. Ett är rubricerat ”viktig information” och ger etikett och trafik tips. Ett fack tipsar om att 

uppleva turkiskt bad och massage. Det tredje och sista facket tipsar om lämpliga kollektiva 

transportmedel för den som vill uppleva Istanbuls asiatiska del.  

11) Vintervisning (sida 80-81) 

Ingress: ”Inspiration. Under tre intensiva dagar förvandlas Kungsträdgården till den svenska 

modebranschens nav.”  
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Artikeln består av ett uppslag och innehåller sex stycken bilder. Den vänstra sidan innehåller 

två varav den största som även innehåller rubrik och ingress visar hur en kvinna hjälper en 

annan att fixa frisyren. Den andra bilden är mindre till sin storlek och visar skyltdockor 

placerade i glaslådor bärande olika klädesplagg. En brödtext finns nere till höger på sidan. 

Den beskriver att bilderna är tagna under Mercedes-Benz fashion week som anordnades 

mellan den 28 och 30 januari 2013. I brödtexten benämns också några av de klädföretag och 

designers som medverkade vid tillställningen. Nämns gör också att den nya CLA-modellen 

från Mercedes-Benz premiärvisades under arrangemanget. 

På uppslagets högra sida finns fyra bilder från evenemanget. En bild visar hur champagneglas 

fylls med dryck. En visar frontpartiet på en bil från Mercedes-Benz. En visar en kvinna 

gåendes framför en sittande publik. Och den fjärde och sista bilden visar designern Minju 

Kim som erhöll ”H&M Design Award”. Runt Minju Kim står fyra modeller (som 

förmodligen bär designerns verk).  

7. Analys och resultat 

Mercedes-Benz Magazine är fylld av artiklar som alla har enskilda budskap, idéer som 

Mercedes-Benz vill förmedla till sina kunder. För att bättre kunna förstå budskapet som en 

helhet och på så sätt kunna besvara uppsatsens frågeställningar blir det nödvändigt att försöka 

sammanställa de dominerande dragen i tidningens artiklar och i synnerhet deras bruk av 

bilder. Vissa artiklar har explicita teser om Mercedes-Benz produkter medan vissa av 

tidningens artiklar är betydligt diskretare i sitt budskap och således även i sin retoriska 

strategi. Om man ser till formen kan man i tidningen finna fyra olika typer av artiklar. Dessa 

fyra olika typer av artiklar skulle kunna benämnas som modellpresentationsartiklar, 

livsstilsartiklar, historieartiklar och nyhetsartiklar.  

7.1 Modellpresentationsartiklar 
Modellpresentationsartiklarna delar flera egenskaper gemensamt sinsemellan. Det mest 

uppenbara är att det är en enskild bilmodell som behandlas. De tre presenterade bilarna 

tillskrivs också en specifik men gemensam kontext då de genomgående framställs 

tillsammans med människor i ung medelåder.  I två av artiklarna I takt med sin tid (sida 26-

34) och Hans och Hennes (sida 66-69) läggs även mycket energi på att presentera de i 

artiklarna och på bilderna närvarande människorna. Deras yrken (gallerist, PR-regissör och tv-

klippare) och hemvist (Berlin och München) framgår redan i ingresserna allternativt i 

inledningen av brödtexterna.  I artikeln om CLA-modellen, Wild Thing. (sida 16-23) 
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presenteras förvisso aldrig den aftonklänningsbärande kvinnan men hon är istället 

tillsammans med pantern ett dominerande visuellt inslag.  

De retoriska dimensionerna i Mercedes-Benz framställningssätt i modellpresentationsartiklar 

kan förstås genom en rad olika retoriska teorier. De aktuella personerna kan till att börja med 

fungera som auktoriteter. Auktoritetsargumentet fungerar genom att auktoriteten genom sin 

prestige kan fungera som stöd för ett påstående.76 Social prestige tillskrivs personerna 

antingen beroende på deras kompetens, deras ämbete eller den rang de innehar i ett 

samhälle.77 De aktuella personernas hemvist, yrken, klädstil och ålder är sådana aspekter som 

möjliggör för publiken att identifiera personernas prestige, deras status, anseende och 

inflytande. Beskrivningarna låter publiken veta att dessa individer inte är vilka som helst. De 

är unga, välutbildade och jobbar inom kultur och media. De känner till det moderna samt 

stilfulla och är därför lämpliga auktoriter att uttala sig om estetik och design. Åtminstone 

enligt Mercedes-Benz. För det personerna gör är att i huvudsak uttala sig om bilarnas elegans, 

stilrenhet och sofistikerade design.  Alla modellpresentationsartiklar argumenterar 

genomgående i verbaltexten för att bilen i fråga är av unik design, stilren, dynamisk och 

elegant. 

De visuella påståendena och tillika den visuella argumentationen i 

modellpresentationsartiklarna låter sig inte sammanfattas lika lätt. Bilder är som tidigare 

nämnt i större utsträckning än det skrivna eller talade ordet öppna för alternativa tolkningar.78 

Bilderna i modellpresentationsartiklarna kan i ljuset av detta tänkas äga flera olika retoriska 

funktioner. Ett sätt att betrakta bilderna kan ske med hjälp av den retoriska figurläran.79 Den 

kvinnliga modellen som bär aftonklänning och pantern som också figurerar i artikeln om den 

nya CLA-modellen kan till exempel förstås som metaforer. Metaforer är som bekant den trop 

som bygger på likhet.80 Bilens egenskaper uttrycks således genom dess likhet med kvinnan 

och pantern. Bilen är elegant, vacker eller kanske åtråvärd likt kvinnan men också aggressiv, 

dynamisk och exotisk lik pantern.  Denna tolkning är förvisso en av flera möjliga eftersom 

bilder är flertydiga. Det ter sig dock troligt att det visuella budskapet och verbaltextens 

budskap samverkar till att en misstolkning nästan blir omöjlig. Ingressens inledning lyder 

nämligen ”Smidig som ett rovdjur”.  

                                                           
76 Perelman(2004). Sid.133. 
77 Perelman(2004). Sid.133. 
78 Kjeldsen (2008).Sid.293. 
79 Kjeldsen (2008).Sid.283. 
80 Lindqvist Grinde (2008).Sid.124. 
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De andra modellpresentationsartiklarnas bilder kan givetvis förstås på samma sätt. Då det 

gäller bilderna i artiklarna I takt med sin tid (sida 26-34) och Hans och Hennes (sida 66-69) 

som avhandlar den nya E-klassmodellen respektive den äldre SL-klassmodellen har bilderna 

dock troligen mer en retorisk effekt liknande den av figuren evidentia. På bilderna finns 

nämligen ingen panter som lockar till djupare tolkning utan bilderna betraktas som en 

oskyldig och tillfällig spegling av verkligheten. Tolkas bilderna på detta sätt blir deras 

retoriska funktion att i samverkan med brödtexten beskriva de personerna som det berättas om 

i artiklarna. Läsaren får till exempel i artikeln om den uppdaterade E-klassmodellen genom 

brödtexten veta att mannen på bilden är en berest och välutbildad gallerist boende i Berlin. 

Genom bildernas funktion som verklighetsspeglingar berättas ytterligare detaljer om honom, 

läsaren tillåts se att hur gammal han är, vilka typer av kläder han använder och till och med 

hur han dekorerar sitt hem. Detsamma gäller i fallet med paret från München som presentars i 

artikeln om den äldre SL-klassmodellen. I artikeln framgår det tydligt i brödtexten att bilen 

provkörs av paret som båda jobbar inom media och att de för provkörnings skull spenderar en 

”weekend” i Milano. Bilderna sett som medierad evidenta tillför mer detaljer till brödtextens 

berättelse. På bilderna tillåts läsaren att se att de båda är smala, att de inte bär dåligt 

matchande kläder och genom deras leenden förmedlas idéen om att paret är lyckliga. I denna 

bemärkelse fungerar bilderna i dessa artiklar i samverkan med brödtextens beskrivningar som 

paradigm, exempel som påvisar att framgångsrika människor i medelådern kör Mercedes-

Benz. Bildernas funktion som medierad evidentia gör att budskapet uppfattas som en tillfällig 

spegling av en händelse, ett faktum. Bilderna får i denna egenskap också en funktion i att kan 

bidra i att etablerar den prestige som krävs för att personerna ska kunna funka som 

auktoriteter. Bilderna förmedlar berättelsen om hur personerna som lämnar sina omdömen om 

Mercedes-Benz produkter vet hur man bör klä sig, leva lyckligt och föra sig stilfullt.    

Ett annat sätt att betrakta den retoriska funktionen av dessa detaljerat beskrivna människor 

kan vi finna hos Hedlund och Johannesson. De menar nämligen att en bra reklam är en som 

ger mottagaren en möjlighet att leva sig in i en viss roll.81 Personen i reklamen, han eller 

hennes tillgångar oavsett om det är fysiska eller psykiska gör det möjligt för mottagaren att 

fantisera eller drömma sig in i den värld eller verklighet som projekteras av reklamen. Ett av 

de mest kända lyckade exemplen på denna typ av reklam menar Hedlund och Johannesson 

vara ”The Marlboro Man”.82 Denna fiktiva karaktär ägnade sig åt de manligaste av ting, han 

                                                           
81 Hedlund & Johannesson (1993).Sid.179. 
82 Hedlund & Johannesson (1993).Sid.176. 
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fiskade, levde med hästar och åt bönor han bakade själv över lägerelden. ”The Marlboro 

Man” var som all retorik ett försök att lösa ett påträngande problem. Filtrerade cigaretter 

ansågs i 50-tales USA som något feminint. Genom att visa att en riktig man likt ”The 

Marlboro Man” rökte filtrerade cigaretter kunde den amerikanska mannen inte bara röka 

filtrerat utan att skämmas utan även känna sig manlig i processen. Just där och då när kunden 

tände sin Marlborocigarett kunde han känna sig som mannen som levde efter sina egna regler. 

Mercedes-Benz Magazine erbjuder också mottagaren att inta en viss roll i denna bemärkelse. I 

modellpresentationsartiklarna fall erbjuds mottagaren möjligheten att se sig själv som en 

relativt ung, kultiverad och världsvan person. En person som kör den ”exklusivaste bilen”, 

”äger ett galleri”, ”har en snygg kvinna eller man” eller ”tar flyget till Milano över en 

weekend”.  Denna retoriska strategis möjligheter och logik blir än mer tydlig om vi påminner 

oss om ett faktum som avhandlades i början av uppsatsen. Nämligen att varumärken har en 

social innebörd och att varumärkena ger oss möjlighet att uttrycka vilka vi är och hjälper oss i 

vårt identitetssökande.83 Mercedes-Benz låter genom modellpresentationsartiklarna kunden 

veta att den som vill uttrycka för andra att personen ifråga har känsla för exklusivetet, det 

trendiga, finess och god smak kan göra detta genom varumärket Mercedes-Benz.  

Modellpresentationsartiklarnas retoriska möjligheter kan även ses i ljuset av Burkes 

identifikationsbegrepp. Känner läsaren en närhet gentemot människorna som framställs i 

tidningen på grund av deras, ålder, yrke och intressen finns en möjlighet för sändaren att 

vinna sympati hos publiken. Att skapa en ”vi-känsla” med publiken är ett sätt att skapa 

förtroende.84 Genom att påvisa att läsarens intressen är intressanta och värdera dessa intressen 

högt hyllar sändaren läsarens insikt och ställningstaganden. Ett klassikt retorisk grepp för en 

talare som vill höja sitt ethos.85 Detta förutsätter förvisso att publiken besitter intressena eller 

på någon annan nivå beundrar personerna eller deras egenskaper.   

Gemensamt modellpresentationsartiklarna är även hur personerna som figurerar i artiklarna 

bär kläder som domineras av svarta eller mörkblå inslag. Återkopplar vi detta faktum till 

Mrals tankar kring vad vissa kulörer kan föda för associationer kan man påminnas om att då 

marknadsförare traditionellt vill förmedla exklusivitet så väljs dämpade färgval.86 Även 

bilarna i modellpresentationsartiklarna är i en mörk färgskala. CLA-modellen är svart liksom 

SL-Klassmodellen medan E-Klassmodellen är mörkbrun. Alla bilder i artikeln om CLA-

                                                           
83 Mral & Larsson (2004). Sid.11. 
84 Karlberg  & Mral (1998).Sid.33.  
85 Kjeldsen (2008).Sid.133. Se även Ad Herennium. 1:8. (hyllning av tidigare beslut) 
86 Mral (2009) (opubl.manus).Sid.19. 
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modellen är därtill monokroma, de är i svartvit. I bakgrunden på första bilden i artikeln samt 

på en bild mitt i artikeln om CLA-modellen hänger också ett silverglittrande draperi. Just 

silver menar Mral vara en färg som marknadsförare ofta brukar i hopp om att signalera 

exklusivitet.87  Då Mercedes-Benz Magazines modellpresentationsartiklar ställs bredvid 

varandra syns inga spår av motsägelser. Oavsett vilken bilmodell från Mercedes-Benz som 

kunden har valt är det en som är elegant, exklusive och designmässigt fulländad.  

 

7.2 Livsstilsartiklar 

Livsstilsartiklarna är de artiklar i tidningen som inte har någon tydlig korrelation till 

Mercedes-Benz produkter eller organisation. Till dessa artiklar kan man räkna 

personporträttet av den unga och aktiva freerunnern (3. En man utan gränser. (sida 36-40). 

Artikeln om arkitekturens inverkan på ljudkvalitet vid konserter (7 Det perfekta ljudet. (sida 

50-53) Resereportaget om Istanbul (10. Intensiva Istanbul (sida 70-78). Samt artikeln rörande 

Mercedes-Benz fashion week (11. Vintervisning (sida 80-81). 

Trots den bristande korrelationen i artiklarna till Mercedes-Benz produkter blir likt väl 

personer, händelser, institutioner och intressen förenade med Mercedes-Benz eftersom 

biltillverkaren väljer att dela med sig av dem via sin tidning. Som tidigare nämnt så formas en 

sändares ethos genom de retoriska val han gör, genom de synpunkter och argument han 

väljer.88 Genom ett uppmärsammande av vissa personer och intressen meddelar Mercedes-

Benz Magazine att dessa ämnen är viktiga och intressanta. Här återfinns den potentiella 

vinsten i formandet av en ”vi-känsla” mellan sändare och mottagare. Burke menade som 

tidigare nämnt att identifikation kan handla om något så enkelt som att politikern inleder sitt 

tal till bonden med att framföra att han själv varit en bondpojke.89 I Mercedes-Benz fall är 

dock bondpojken utbytt mot andra aspekter och värderingar Mercedes-Benz tror sig dela med 

sina kunder. Totalt kan vi finna fem punkter som Mercedes tycks vilja lyfta fram.  

1. Ungdomlighet 2. Konst 3. Bildning.4. Kultur 5. Målmedvetenhet  

 

Exempel på en idealisering av det unga och samtidigt målmedvetna finner vi i artikeln om den 

22-åriga freerunnern Jesse Turner (3. En man utan gränser. (sida 36-40). Ungdomlighet och 

bildning finner man även i resereportaget från Istanbul (10. Intensiva Istanbul (sida 70-78). 

                                                           
87 Mral (2009) (opubl.manus).Sid.19. 
88 Kjeldsen (2008).Sid.125. 
89 Burke, Kenneth, A rhetoric of motives, Univ. of Calif. Press, Berkeley, 1969.Sid.XIV. 
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Här möter läsaren den unga kvinnliga evenemangschefen Gül Güngör som är juristutbildad 

och den lika unga och kvinnliga restaurangägaren Didem Senol som är utbildad psykolog. 

Den senares restaurang besöks dessutom dagligen av många konstnärer. Konst är även det 

som pryder artikeln om (7) Det perfekta ljudet. (sida 50-53) som handlar kulturyttringar som 

opera och arkitektur.  Målmedvetenhet besitter även de ljudtekniker som är i jakt på det 

perfekta ljudet. Både målmedveten och kulturmedveten var säkerligen även kläddesignern 

Minju Kim som vann ”H&M Design Award” under Mercedes-Benz fashion week vilket 

redogjordes i artikel nummer (11. Vintervisning (sida 80-81). 

Rent hypotetiskt borde man kunna tro att den välutbildade barnlöse unga människan med 

lyckad karriär och med känsla för det trendiga skulle finna läsningen intressant. Hon eller han 

torde kunna identifiera sig med sändaren av artiklarna och en ”vi-känsla” skulle kunna skapas. 

Vi som är lite ”mera bildade” lite ”yngre och mer dynamiska”. Vi som intresserar oss för 

”kultur och konst”. Det ter emellertid väldigt långsökt, nästan rent av omöjligt att alla 

Mercedes-Benz ägare egentligen är välutbildade unga människor med lyckad karriär och med 

förkärlek och kunskap om det kulturella. Medelåldern på de personer som gör sitt första 

nybilsköp i Sverige är över femtio år gamla.90 De arbetar förmodligen inte alls med kultur 

eller media utan troligare på kontor med bokföring, blanketter och bokslut. Om Mercedes-

Benz Magazines läsare ska kunna identifiera sig i de ”vi-känslor” som återfinns i artiklarna 

måste de troligen alltså vilja det. De måste känna ett behov av att vara kulturellt orienterade 

och lite mer bildade, mer trendiga och mer dynamiska än andra människor. Hedlund och 

Johannesson erbjuder ett perspektiv som kan ge strategin en förklaring. Precis som barnet vill 

ha den senaste telefonen eller tröjan som kompisarna har vill även vuxna människor till varje 

pris passa in menar Hedlund och Johannesson.91 Det handlar om att visa för andra att man har 

känsla för smak och kvalitet.  

7.3 Historieartiklar 
Historieartiklarnas gemensamma nämnare är att de avhandlar historiska händelser. Hit räknas 

artikeln om E-klassmodellens utveckling och vilka filmer den medverkat i (5. Stjärnstatus. 

sida (44-45) Hit hör också artikeln om Ewy Rosqvist rallyframgångar körandes en Mercedes 

(8. Legendarisk rallybrud jubilerar (sida 54-58). I artikeln om E-klassmodellens utveckling 

uppvisas visuella exempel från filmer då modellen medverkat och i brödtexten avhandlas 

modellens innovationer och smeknamn.  Längst ner på sidorna figurerar en tidslinje som 

                                                           
90 http://www.sydsvenskan.se/bil--trafik/provkord/nar-snalheten-bedrar-sakerheten/ (hämtat 2013-05-25) 
91 Hedlund & Johannesson (1993).Sid.148. 

http://www.sydsvenskan.se/bil--trafik/provkord/nar-snalheten-bedrar-sakerheten/
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uppvisar alla generationer E-klass i profil. Noterbart är att artikeln genom sin filmkoppling 

precis som modellpresentationsartiklarna och livsstilsartiklarna kan ses som en hyllning av 

kulturen, eller åtminstone av populärkulturen i detta fall. De enskilda exemplen då E-klassen 

figurerar i västerländsk film hopas och argumenterar på så sätt för att Mercedes-Benz och film 

hör ihop.  

Den största och första bilden i artikeln finns på sida 44 och är tagen ur filmen Betty Blue. I 

bilden finns tre element: En ung man, en ung kvinna och en Mercedes-Benz. Varken kvinnan 

eller mannen möter kameran med blicken utan tycks eftertänksamt begrunda något.  Mannen 

tittar åt vänster och kvinnan tittar åt höger. Kvinnan sitter på bilen medan mannen sitter en bit 

bort. Bildens karaktäristiska drag är i denna bemärkelse slående lik den första bilden (sida 66) 

i modellpresentationsartikeln Hans och Hennes (sida 66-69) rörande Mercedes-Benz SL. 

Skillnaden mellan bilderna kan begränsas till platsen, årtiondena och det faktum att kvinnan i 

det senare fallet sitter i bilens passagerarsäte och inte på motorhuven. Detta föreslår att det 

finns en röd tråd, en homogenitet i hur Mercedes-Benz vill framhäva sina produkter. De gör 

det genom att kontextualisera bilarna genom närvaron av vissa typer av mäniskor. Den 

retoriska funktionen kan i historieartiklarna precis som modellpresentationsartiklarna 

förklaras i termer av auktoritet, identifikation, paradigm eller inbjudande till roll. Buskapet är 

homogent och är en bekräftelse gällande Mercedes-Benz samhörighet med elegans, 

exklusivitet och status.  

Den andra historieartikeln handlar om svenskan Ewy Rosqvists rallyframgångar och om ett 

jubileumsfirande av hennes triumf i Argentina 1968. En triumf som ingressen poängterar 

uppnåddes i en Mercedes-Benz 220 SE. Den läsare som vill veta mer om bilen blir emellertid 

besviken. Artikelns fokus ligger istället på Ewy Rosqvist och det legendariska rallyt. 

Detsamma gäller artikelns visuella inslag. Artikeln är säregen i förhållande till de andra 

artiklarna i den bemärkelsen att en kvinna syns bakom ratten. I linje med de övriga artiklarna 

är emellertid bilderna på en ung Ewy Rosqvist dominerande. Av de fem bilderna på Ewy 

Rosqvist som finns med i artikeln är det endast en som visar en äldre Ewy. Denna bild är av 

mindre storlek och återfinns dessutom längst bak i artikeln. Detta kan tolkas som om 

Mercedes-Benz via medierad evidentia hellre vill återge berättelsen om den kända unga 

framgångrika rallyföraren som körde Mercedes-Benz än den äldre kvinnan som firar ett 50 

årsjubileum av triumfen. Ungdomlighet, målmedvetenhet och kändisskap lyfts genom detta 

val fram som det intressanta. Ett val som innebär att berättelsen inte står kontrast till de övriga 

artiklarnas påståenden om vilka som kör Mercedes-Benz. Det faktum att Ewy Rosqvist är 
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svensk och kvinna (i rollen som förare) är det som bryter mönstret. Möjligheterna för 

identifikation och riskerna för åtskillnad kan därför påstås vara i linje med övriga artiklar. 

7.4 Nyhetsariklar 

Den fjärde och sista typen av artiklar som återfinns i Mercedes-Benz Magazine är de som kan 

definieras som nyhetsartiklar. Det som dessa artiklar har gemensamt är att de avhandlar något 

nytt som berör Mercedes-Benz. I denna kategori finner vi artikeln om den nyöppnade 

försäljningshallen för Mercedes mest exklusiva bilar, AMG (6. En exklusive dröm ha blivit 

verklighet (sida 46-48). Samt artikeln om Mercedes-Benz nya säkerhetssystem som via radar 

varnar föraren för fotgängare (4. Skärpta sinnen (sida 42-43). De två artiklarna är på många 

sätt olika varandra. Artikeln som behandlar den nya bilhallen är till och börja med större i sin 

omfattning. Artikeln låter läsaren veta att bilhallen var ett dyrt och komplext bygge. 

Bygganden är exklusiv med ”inbyggda hyllor, svart klinkers, golvvärme, påkostad belysning 

och smarta finesser i verkstaden”. Artikeln avhandlar även lite historia om de speciella bilarna 

av AMG-typ som ska säljas i den nya hallen. Mot slutet handlar artikeln om mannen bakom 

bygget och ägaren till den nya bilhallen, Anders Hedin. Han citeras mot slutet i artikeln där 

han menar att möjligheten till att möta människor är det bästa med att sälja bilar.  

Artikeln om bilhallen handlar alltså mycket om hur byggnaden är exklusiv, arkitetritad och ”i 

framkant”. I denna bemärkelse kan den tolkas som ytterligare ett paradigm som vittnar om hur 

Mercedes-Benz prioriterar dessa aspekter. Det säger något om deras karaktär och påverkar 

således deras ethos baserat på hur eftersträvansvärda dessa prioriteringar anses vara hos den 

tilltänkta publiken. Artikeln behandlar också bilhandlaren Anders Hedin som är VD för Hedin 

Bil som har byggt bilhallen. Som nämnt ovan framgår det att han tycker att möta människor är 

det bästa med att sälja bilar. Detta kan betraktas vara en ethosstärkande åtgärd eftersom det 

visar välvilja gentemot publiken. Alla är ju människor och Anders Hedin tycker att det bästa 

med hans jobb är att få möta just människor. Minimal risk för åtskillnad här med andra ord. 

Men samtidigt kanske inte publiken känner sig övertygade om att det är just de Anders Hedin 

vill träffa. Om Anders Hedin uppfattas som trovärdig och sympatisk, om han tillskrivs ett 

högt ethos av publiken kommer detta även kunna stärka Mercedes-Benz ethos i stort. 

Redogörelsen av Anders Hedin fungerar nämligen som ett paradigm, han är ett exempel på att 

Mercedes-Benz försäljare är sympatiska.  

Den andra så kallade nyhetsartikeln handlar om ett nytt säkerhetssystem vilket kommer finnas 

som extrautrustning Mercedes-Benz E-klass och kommande generation S-klass. Systemet har 
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som syfte att minimera risken för olyckor genom att varna föraren för hinder och i vissa fall 

kan bilen själv bromsa för att undvika till exempel fotgängare. Systemet fungerar genom att 

radar, kameror och ultraljudssensorer ständigt övervakar bilens färdväg. Nyhetsartikeln om 

detta säkerhetssystem är i många avseenden den som skiljer sig mest från tidningens övriga 

artiklar. I synnerhet för att den i första hand argumentar för Mercedes-Benz produkter med 

utgångspunkt i en säkerhetstopik. Den schematiska bilden som pryder artikeln innehåller dock 

element som inte står i kontrast till tidningens övriga inslag. Bakgrunden består av en stad och 

fotgängarna som illustrerar radarns vanligvis osynliga synfält och räckvidd bär kostym eller 

motsvarande. Möjligheterna för identifikation och risken för åtskillnad på basis av stadsmiljön 

och klädesvalen kan därför påstås vara i linje med övriga artiklar. 

8. Diskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att försöka kartlägga vad Mercedes-Benz argumenterar för 

genom sin tidning Mercedes-Benz Magazine, hur det argumentar för det och vilken publik de 

då vänder sig till.   

De frågor som uppsatsen har ämnat besvara har varit: 

1. Vilken tes eller teser driver Mercedes-Benz Magazine? 

2. Vad kan Mercedes-Benz retoriska val innebär då det gäller identifikation och åtskillnad? 

I modellpresentationsartiklarna drivs av förståerliga skäl olika teser eftersom artiklarna 

avhandlar olika modeller från Mercedes-Benz. I artikeln om den nya CLA-modellen drivs inte 

tesen för att E-klassmodellen är exklusiv. PR-regissören argumenterar inte heller för den 

specifika tesen att CLA-modellen är elegant då han tillsammans med sin flickvän påtalar sin 

uppskattning för den äldre SL-modellen. Det finns i denna bemärkelse många olika teser i 

Mercedes-Benz Magazine. Det är emellertid möjligt att argumentera för att Mercedes-Benz 

Magazine i sin helhet, läst från sista till första sidan, driver några få mer övergripande teser. 

En av dessa teser skulle kunna lyda: Mercedes-Benz bygger exklusiva, eleganta och snygga 

bilar. Artiklarnas drivna teser är i detta avseende inte bara att förstå som enskilda påståenden 

utan en hopning av paradigm som vittnar om en mer övergripande sanning. Vittnesbörder som 

alla talar om samma upplevelse, känslan av exklusivitet och elegans vid mötet med en bil från 

Mercedes-Benz. Livsstilsartiklarna genomför också de övergripande gemensam 

argumentation. Tillsammans föreslår de att ”Vi” som kör Mercedes-Benz är lite mera ”bildade 
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och målmedvetna” lite ”yngre och mer dynamiska”, vi intresserar oss för ”kultur och konst”. 

Livsstilsartiklarna tillskriver på detta sätt varumärket Mercedes-Benz värderingar som anses 

nobla och eftersträvansvärda. Historieartiklarna delar i viss mån karaktäristik med 

modellpresentationsartiklarna i och med att de placerar Mercedes-Benz bilar i en viss 

kontext. I historieartikeln om Ewy Rosqvist får läsaren betrakta Mercedes-Benz bil 

tillsammans med en äventyrlig, målmedveten ung kvinna som blev superkänd i Argentina. I 

historieartikeln om E-klassens utveckling visar bilderna det unga paret från filmen Betty Blue 

medan brödtexten förklarar hur en Mercedes-Benz 300 TD blev John Lennons sista bil. 

Mercedes-Benz vill omge sitt varumärke med kändisskap, ungdomlighet och stil.  

Egentligen är det bara en artikel som står ut och det är en av nyhetsartiklarna. Inte den som 

berör den nya bilhallen för 150 miljoner kronor med ” svart klinkers, golvvärme och påkostad 

belysning” utan den som informerar om Mercedes-Benz nya säkerhetssystem. Den artikeln är 

säregen eftersom den argumentar för Mercedes-Benz produkt och varumärke utifrån en 

säkerhetstopik, ett retoriskt val artikeln är ensam om i tidningen. Mercedes-Benz förmedlar att 

deras bil är bra för att den är säker. Men eftersom artikeln är ensam om detta budskap är det 

svårt att motivera att tesen ”Mercedes-Benz bygger säkra bilar” är av övergripande karaktär. 

De övergripande teserna som drivs i Mercedes-Benz Magazine kan därför begränsas till två. 

1). Mercedes-Benz bygger exklusiva, eleganta och snygga bilar.  

2) ”Vi” som kör Mercedes-Benz är lite mera ”bildade och målmedvetna” lite ”yngre och mer 

dynamiska”, vi intresserar oss för ”kultur och konst”. 

Identifikation sker då publiken uppfattar det som att talaren delar deras intressen och motiv. 

För att publiken ska kunna identifiera sig med Mercedes-Benz via Mercedes-Benz Magazine 

krävs att publiken värdesätter estetik och kultur. Modellpresentationsartiklarna argumenterar 

i huvudsak för Mercedes-Benz bilar är utifrån en estetiskttopik. Bilarna är vackra, eleganta, 

exklusiva och desginmässigt fulländade. Aspekter som miljövänlighet och låg 

bränsleförbrukning nämns förvisso i två artiklarna. Även två av bildarnas accelerationstider 

har förmedlats. Men dessa egenskaper förmedlas på ett sätt som framställer dem som mindre 

viktiga, allt som oftast framgår dessa egenskaper i slutet av artiklarnas brödtexter.  

En principiell tanke inom retoriken är att ett arguments styrka bestäms av publiken. 

Argumentets effektivitet är beroende mottagarens övertygelser, deras traditioner och deras 
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egna metoder för att resonera.92 Personen som tycker att estetik och elegans är det viktigaste 

kriterierna kommer säkerligen finna argumentationen i Mercedes-Benz Magazine relevant och 

uttömmande. Dessa kommer uppfatta Mercedes-Benz som förnuftiga, moraliskt riktiga och 

välvilligt inställda mot publiken baserat på de topiker biltillverkaren framhåller som viktiga. 

Mercedes-Benz kommer av denna del av publiken tillskrivas ett högt ethos, denna del av 

publiken kommer kunna identifiera sig med biltillverkaren. I sin argumentation för bilarnas 

skönhet, elegans och exklusivitet använder emellertid också Mercedes-Benz premisser som 

stöd vilka även de möjliggör identifikation men också riskerar åtskillnad. En kund kan till 

exempel tycka att en bils utseende är av betydelse, en viktig topik, men kan tycka att stödet i 

form av en PR-regissörs eller en gallerists subjektiva tyckande är irrelevant och således ett 

tecken på bristande förnuft hos Mercedes-Benz. Mercedes-Benz skulle hos denna del av 

publiken inte tillskrivas ett högt ethos, deras premisser riskerar att resultera i åtskillnad. 

Samma situation gäller vid Mercedes-Benz bruk av metaforer. Att likna en bil med en 

fotomodell och en panter förutsätter att publiken upplever topikerna som relevant(smidighet 

och design) men också att publiken inte invänder mot premisserna. Publiken kan till exempel 

uppleva att fotomodellen inte alls speglar skönhet utan istället är ett tecken på hur samhället 

objektifierar kvinnor. Det samma gäller då Mercedes-Benz liknar sin bil med konst, vilket 

sker både i I takt med sin tid (sida 26-34) och Wild Thing. (sida 16-23). Ska bilen tillskrivas 

några positiva värden måste publiken besitta en positiv föreställning av konst. De måste gilla 

den tes, det påstående som Mercedes-Benz liknar sin produkt med.  

Åtskillnad riskerar även Mercedes-Benz i värdesättandet och hyllandet av ungdomlighet, 

konst, bildning och kultur. Det ter sig inte troligt att Mercedes-Benz kunder alla är unga 

välutbildade människor som arbetar med konst, inom media eller med mode. I fall denna del 

av Mercedes-Benz kunder ska kunna identifiera sig med biltillverkaren via Mercedes-Benz 

Magazine måste de vilja identifiera sig med de personer, yrken och intressen som framställs. 

Rimligheten föreslår att Mercedes-Benz inte påstår att de har varit eller är som sina kunder. 

De säger istället att de är lite bättre, lite mera världsvana. Som nämnt redan i inledningen 

uppstår alltid reklam där det finns konkurrens, där man bokstavligt eller symboliskt behöver 

överrösta de som säljer liknade varor eller tjänster.93 Man måste uppträda som om man hade 

något unikt som man är ensam om, bara då har man en chans att höras i det allmänna sorlet på 

                                                           
92 Perelman (2004).Sid.163. 
93 Mral & Larsson (2004).Sid.19. 
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marknaden.94 Strategin som Mercedes-Benz nyttjar förutsätter att kunderna besitter någon 

form av beundran för egenskaperna biltillverkaren tillskriver sig. De kunder som kan 

identifiera med Mercedes-Benz är de som känner sig, känner ett behov av att känna sig, eller 

vill uttrycka för andra att de är mera kulturellt orienterade, lite yngre, mer bildade, mer 

trendiga och mer dynamiska än andra människor. Dessa egenskaper genomsyrar om än på 

olika sätt alla tidningens artiklar. Mercedes-Benz är således väldigt tydliga med vilka 

egenskaper och värderingar de ser hos sina kunder. Om Mercedes-Benz kunder faktiskt äger 

dessa egenskaper och värderingar ter de sig biltillverkaren ha funnit och brukat lämpliga 

argument i sin jakt på ökad kundlojalitet.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Hedlund & Johannesson (1993).Sid.39. 
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8. Sammanfattning  
Denna uppsats är av typen kritisk retorikanalys och syftet har varit att försöka kartlägga vad 

Mercedes-Benz argumenterar för genom sin tidning Mercedes-Benz Magazine, hur de 

argumenterar för det och vilken publik som kan tänkas identifiera sig med budskapet. För att 

uppfylla detta syfte har uppsatsen försökt besvara två frågor.   

1.Vilken tes eller teser driver Mercedes-Benz Magazine? 

2.Vad kan Mercedes-Benz retoriska val innebära då det gäller identifikation och åtskillnad? 

För att kunna besvara frågorna har de topiker och premisser Mercedes-Benz Magazine nyttjar 

i sin argumentation studerats. De teoretiska utgångspunkterna har varit ethos och 

identifikation.  Resultatet av studien föreslog att de övergripande teserna Mercedes-Benz 

Magazine förmedlade var två till antalet och kunde sammanfattas enligt följande: 

 

1). Merceeds-Benz bygger exklusiva, eleganta och snygga bilar.  

2) ”Vi” som kör Mercedes-Benz är lite mera ”bildade och målmedvetna” lite ”yngre och mer 

dynamiska” och vi intresserar oss för ”kultur och konst” 

Ovanstående teser och de stöd Mercedes-Benz Magazine angav för dessa teser har sedan 

fungerat som utgångspunkt för en diskussion utifrån de retoriska begreppen identifikation och 

åtskillnad. I denna diskussion föreslås att den publik som tycker att estetik och elegans är det 

viktigaste kriterierna vid köp av bil troligen kan identifiera sig med avsändaren. Detsamma 

gäller för den delen av publiken som känner sig, känner ett behov av att känna sig, eller vill 

uttrycka att de är mera kulturellt orienterade, lite yngre, mer bildade, mer trendiga och mer 

dynamiska än andra människor. Kunder som inte är unga, bildade, trendiga enligt Mercedes-

Benz definition och heller inte ser upp till dessa egenskaper riskera att känna sig exkluderade. 

För dessa finns risk för åtskillnad. 
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