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1 Inledning 

Reklam är idag en självklar beståndsdel i vår vardag. Den förekommer i så stor utsträckning att 

det är omöjligt att lägga märke till alla de försök att förmedla oss kommersiella budskap som 

äger rum. Ursprungligen kommer ordet reklam från latinets reclamo eller reclamatio som bland 

andra har betydelserna ’ropa högt’ eller ’genljuda’ (Qvarsell 2004:11). Ordet används vanligtvis 

för att beteckna någon form av massinformation som har för avsikt att påverka människor att 

köpa en produkt eller tjänst genom att bestämma de positiva kvaliteter som försäljningsobjektet 

har eller de positiva effekter köpet av densamma för med sig. Det besläktade ordet annons här-

stammar från latinets annuntio, som motsvarar svenskans ’tillkännage’ eller ’berätta’, och som i 

senare tids språkbruk ofta avser ’betalt utrymme i en tidning’. (Qvarsell 2004:11) 

Jag har för avsikt att i den här uppsatsen studera annonser som publicerats i svenska damtid-

ningar både i vår samtid och på 1960-talet. Annonserna under dessa två tidsperioder innehåller 

både skrift och bild och kan därför klassificeras som multimodala texter (se Björkvall 2009). En 

multimodal text är en text som innefattar flera kommunikationsformer, till exempel skrift, bild, 

tal, musik och rörliga bilder. Det är således fråga om ett utvidgat textbegrepp där text inte nöd-

vändigtvis bara är skrift, utan också kan vara element såsom bilder och/eller illustrationer. 

(Björkvall 2009:7–8) 

1.1 Syfte 

Till karaktären är reklam kommersiell och många gånger dagsaktuell och därför både speglar och 

skapar reklamen ofta samtidens populära och sannolikt inflytelserika uppfattningar och tankesätt. 

Precis som lämningar av mänsklig verksamhet i allmänhet, är också reklam bärare av infor-

mation om samtidens sociala och kulturella förhållanden. (Qvarsell 2004:11, 14) Syftet i uppsat-

sen är att genom att analysera damtidningsreklam från vår nutid såväl som från 1960-talet reda ut 

hur det samtida samhället reflekteras i reklamen såväl ur kvinnosynpunkt som ur livsåskådnings-

synpunkt i allmänhet. Under sextiotalet utvecklades reklambranschen i Sverige starkt då den så 

kallade kreativa revolutionen ägde rum (Korpus 2008:33), och det kan vara intressant att studera 

just den tidens reklam på grund av denna brytpunkt. Med hjälp av reklamanalyserna kommer det 
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att vara fascinerande att se hurdana förändringar som skett i damtidningsreklam under ett halvt 

sekel.  

Genom studien ämnar jag få svar på följande frågor: 

 Vilka värderingar och trender speglas i reklam från 1960-talet jämfört med dagens reklam? 

 Hur har kvinnobilden förändrats på ett halvt sekel? 

 Hur väl kan reklambranschens och marknadsföringens utveckling uppfattas genom stu-

dien av annonserna? 

Som teoretisk referensram i uppsatsen presenterar jag först relevanta skeden i Sveriges historia 

från 1900-talets början till vår tid. Sedan ger jag en inblick i reklam samt reklambranschens his-

toria, för att till sist redogöra för hur multimodala texter kan tas vid. 

1.2 Material 

Materialet för uppsatsen utgörs av fem damtidningsannonser ur upplagor av Damernas Värld 

från 1966 (nr 13 och 46) och 1967 (nr 18 och nr 22) samt fyra damtidningsannonser publicerade 

i tidningarna Femina (nr 8, 2012 och nr 10, 2013), Amelia (nr 24, 2012) och Damernas Värld (nr 

7, 2013). De valda annonserna gör reklam för hushållsprodukter, skönhetsprodukter, hårvårds-

produkter samt underkläder. Det fanns gott om annonser att välja bland och för att underlätta 

valet i de äldre tidningarna bestämde jag mig för att begränsa valet genom att fokusera på de 

annonser som marknadsför produkter som är välkända varumärken ännu idag. Genom detta har 

jag möjlighet att i fråga om vissa varumärken jämföra deras annonser från 1960-talet med dagens 

tryckta reklam. Tyvärr kunde denna princip inte tillämpas med alla annonserade artiklar, efter-

som min tillgång till svenska damtidningar från 1960-talet inte var särskilt omfattande. Dessutom 

märkte jag att det i dagens damtidningar inte förekommer reklam för hushållsartiklar så analyser-

na av de nutida annonserna blev bara fyra. 

1.3 Metod 

Min uppsats söker finna svar på de givna frågeställningarna genom multimodal textanalys, det 

vill säga textanalys som beaktar både skriftspråk och bildspråk, samt placeringen av och samspe-

let mellan dessa. Som utgångspunkt för mina multimodala reklamanalyser har jag Anders Björk-
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valls (2009) verk Den visuella texten – multimodal analys i praktiken. Efter en grundlig bildbe-

skrivning och en granskning av annonsernas metonymier och metaforer analyserar jag annonser-

na enligt metafunktioner presenterade av Anders Björkvall. Efter dessa multimodala analyser 

kommer jag att tolka varje annons var för sig och sedan göra en komparativ analys av annonser-

na från 1960-talet med deras motsvarigheter från 2010-talet. Slutligen, i den sammanfattande 

diskussionen, kommer jag att presentera de övergripande skillnaderna jag funnit mellan de äldre 

och de nutida annonserna, både med avseende på reklambranschens utveckling och på attitydför-

ändringar. Jag har som avsikt att redogöra för skillnader som talar om hur människors, särskilt 

kvinnors, livsstil förändrats sedan 1960-talet.  
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2 Det svenska samhället 

I det här kapitlet redogörs för förhållandena i Sverige under början av 1900-talet, på 1960-talet 

och, till sist, i denna tid. Fokus ligger på familjepolitik och kvinnor samt ekonomi. Eftersom jag i 

analysdelen har som avsikt att från annonserna få fram samhällsspeglingar, är det intressant att få 

en överblick av det svenska samhällets utveckling under det förra århundradet fram till våra da-

gar. 

2.1 Bakgrund till den svenska utvecklingen 

Början av 1900-talet i Sverige präglades av upplösningen av unionen med Norge och kampen för 

rösträtt. När rösträttsreformen antogs 1909 och den så kallade allmänna andrakammarrösträtten 

blev verklighet innebar det ett markant uppsving för socialdemokraterna. (Ohlmarks & Bæh-

rendtz 1999:493–498) Sociala lagstiftningar med förebild från Otto von Bismarcks Tyskland 

antogs redan före första världskriget och kan ses som en början på det välfärdssystem som Sve-

rige sedan började bygga upp (Johansson 1995:143). Under åren 1918–1919 genomfördes allmän 

rösträtt även vid kommunalval och i samband med det infördes allmän kvinnlig rösträtt. Efter 

valen 1921 bekräftades grundlagsändringen och därmed var demokratiseringen fullbordad. 

(Ohlmarks & Bæhrendtz 1999:500) Före 1921 var kvinnorna alltså utestängda från ett fullstän-

digt medborgarskap. Förutom rösträtt fick kvinnorna också möjlighet att själva bli valda till riks-

dagen. (Kvarnström 2009:210)  

Under 1920-talet rådde till stor del högkonjunktur och en del viktiga beslut genomfördes, exem-

pelvis skolreformen. Genast i början av 1930-talet drabbades dock även Sverige av den interna-

tionella depressionen och verksamheter reducerades med arbetslöshet som följd.  Valåret 1932 

blev socialdemokraternas genombrottsår med Per Albin Hansson i spetsen och nästan hela 1930-

talet samarbetade partiet med bondeförbundet.  (Ohlmarks & Bæhrendtz 1999:500–502) Väl-

färdssystemet började ta fart under 1930-talet då socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson 

utvecklade idén om ett ”folkhem”, vars uppgift skulle vara att ge trygghet åt alla. (Johansson 

1995:143–144) 

Under andra världskriget, precis som under första världskriget, var Sveriges målsättning att förbli 

neutralt (Ohlmarks & Bæhrendtz 1999:502–503). Även efter kriget utgjordes grunden för den 
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svenska utrikes- och säkerhetspolitiken av alliansfrihet och neutralitet. Denna politik medförde 

att Sverige stod utanför bildandet av både Kol- och stålunionen (1951) samt EEC (1957). Där-

emot hade Sverige medlemskap i frihandelsorganisationen Efta, som inte var politiskt lika bin-

dande. (Kvarnström 2009:308–309) 

2.1.1 Familjepolitik 

I början av seklet sjönk födelsetalet kraftigt, som en följd av en medveten barnbegränsning. Fö-

delsekontrollen började i de högre skikten och spred sig nedåt, och hade betydelse för den höjda 

sociala standarden som arbetades för. Från och med år 1935 började dock födelsetalen öka dras-

tiskt. En orsak sågs vara den förbättrade familjepolitiken; särskilt mödrarnas ställning förbättra-

des från och med trettiotalet. År 1939 blev det förbjudet att avskeda kvinnor på grund av trolov-

ning, äktenskap eller barnafödande. På 1930-talet infördes dessutom statliga bosättningslån, fri 

förlossningsvård samt fri hälsovårdskontroll vid mödravårds- och barnavårdscentraler. Vidare 

fick alla mödrar antingen en mödrahjälp eller en moderskapspenning som låg på 75–125 kronor. 

På 1940-talet infördes ett kontant bidrag för varje fött barn samt familjebostadsbidragen. De all-

männa barnbidragen och fria skolmåltiderna tillsammans med den nya familjepolitiken innebar 

en markant förbättring av levnadsstandarden i barnfamiljerna. Ökningen i barnafödseln tros dock 

bero på de goda ekonomiska konjunkturerna i allmänhet, samt det stora antalet personer i barna-

födande ålder. (Ohlmarks & Bæhrendtz 1999:510, 514–515) 

Efterkrigstiden medförde en ny kvinnorörelse. Kvinnorna drev bland annat frågor såsom rätten 

till den egna kroppen, sexualiteten och p-pillret samt frågan om vem som skulle ansvara för hem, 

barn och familj. Dessutom var kvinnorörelsen engagerad i fredsfrågan. Dessa frågor intresserade 

både män och kvinnor men drevs främst av socialdemokrater och liberaler. (Kvarnström 

2009:312) 

2.1.2 Ekonomi och näringsliv 

Under 1900-talets första hälft upplevde Sverige en markant ekonomisk tillväxt samt en omfat-

tande strukturförändring. Under decennierna efter andra världskriget genomgick den industriella 

världen en historiskt unik tillväxtperiod, och ur denna tillväxtsynpunkt började Sverige under 

samma period relativt sett gå tillbaka. (Krantz 2002:84) 
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Tjänstesektorns utveckling under 1900-talet har betytt dels expandering, dels tjänster av helt ny 

karaktär. Tjänster som tjänar produktionen och distributionen av varor inom handel, kommuni-

kation, transporter, post, telegraf, telefon, försäkring och kreditgivning var de mest framträdande 

i det utvecklade industrisamhällets tjänstesektor. Vid sidan om fanns också personinriktade tjäns-

ter såsom undervisning, sjukvård, juridisk och social rådgivning, hotell- och restaurangnäring. 

Samtidigt som tjänstesektorn har expanderat har en del tjänster av den äldre typen försvunnit 

som följd av strukturomvandlingen. Att tjänstsektorn ökat beror mycket på samhällets insti-

tutionalisering, med andra ord på det att institutioner (daghem, ålderdomshem, långvårdskliniker 

m.fl.) har tagit över tjänster som människor tidigare skött i hemmen. Forskning, informationsbe-

handling, datateknik och systemanalys har spelat en allt större roll för näringsliv och samhälls-

planering, och som följd har nya krav för tjänster fastställts. Detta har även lett till att allt fler i 

Sverige fått en högskoleutbildning samtidigt som akademiskt utbildade fått minskad prestige. 

(Norborg 1993:66–67) 

2.2 Sverige under 1960-talet 

Redan på 1950-talet hade alla riksdagspartier begärt att lagen skulle ändras så att även kvinnor 

kunde bli präster. Under år 1957:s kyrkomöte föreslog regeringskoalitionen bestående av social-

demokraterna och bondeförbundet genomförande av denna nya lag, men de kyrkliga ledamöterna 

motsatte sig i det närmaste enhälligt. Men året därefter tog kyrkomötet en positiv inställning till 

kvinnliga präster och de tre första kvinnorna blev vigda till präster år 1960. Detta ses som ett 

beslut som rev ned det sista officiella hindret för jämlikhet mellan män och kvinnor i statlig 

tjänst. (Ohlmarks & Bæhrendtz 1999:572)  

Sveriges välfärdssystem växte fram undan för undan och flera av reformerna för att bygga folk-

hemmet som Per Albin Hansson introducerat på 1930-talet drevs igenom just under 1950- och 

60-talen. De flesta besluten i riksdagen fattades utan större konfrontationer. Den enda större stri-

den gällde valet av nytt pensionssystem. (Johansson 1995:143) Vid andrakammarvalet år 1960 

stod frågan om allmän tilläggspension (ATP), samt ekonomi i allmänhet, i fokus. Socialdemo-

kraterna visade sig i högre grad representera folkets åsikt och fick behålla regeringsmakten. So-

cialdemokraterna genomförde bland annat en höjning i barnbidragen samt en förlängning av se-

mestern till fyra veckor. År 1962 fattades också det revolutionerande beslutet att införa en nio-



11 

 

årig obligatorisk grundskola. Även andrakammarvalet år 1968 slutade i socialdemokratisk triumf 

med över hälften av rösterna. (Ohlmarks & Bæhrendtz 1999:573–574) Valet år 1968 var det sista 

då Tage Erlander ledde sitt parti. Hans efterträdare var Olof Palme som satt som statsminister 

från 1969 ända fram till 1976. När socialdemokraterna då tvingades ge upp makten hade de be-

satt statsministerposten i 44 år i sträck. (Johansson 1995:74) På 1960-talet framlades också för-

slaget om att övergå från tvåkammarsystemet till enkammarriksdag. År 1967 kom man till preli-

minär enighet om saken och den nya ordningen trädde i kraft 1970. (Ohlmarks & Bæhrendtz 

1999:576) 

Trots att efterkrigstiden präglades av nedgång i Sverige, är det anmärkningsvärt att 1950- och 

1960-talen medförde flera framsteg särskilt i fråga om svenskarnas levnadsstandard. Bostäderna 

blev bättre, allt fler kunde skaffa bil och befolkningen hade alltmer fritid (Krantz 2002:84–85). 

Den förbättrade bostadsstandarden stimulerade byggnadsverksamheten och byggnadsindustrin 

och motoriseringen gav underlag för bil- och flygindustri. Under denna tid talade man om full 

sysselsättning, då framförallt storstadsregionerna hade brist på arbetskraft, men sysselsättnings-

graden varierade dock regionalt. (Norborg 1993:64, 72) I industrin var de äldre storföretagen 

utmärkande och bland de få som grundades eller växte sig starka under den här perioden fanns 

Åkerlund och Rausing samt Tetra Pak, båda från förpackningsindustrin. Förpackningsindustrin 

kom att bli viktig för handels- och distributionssidan då snabbköpen blev allt vanligare och af-

färerna samt varuhusen växte. Större och mer koncentrerade leveranser krävdes och hållbara 

förpackningar behövdes. Ikea började också sin expansion redan på 1950-talet och blev snart 

världsomfattande.  (Krantz 2002:84–85) Arbetet på såväl kontor som på verkstadsgolv kom att 

förändras i och med att datatekniken gjorde sitt intåg på 1960-talet, och industrirobotarna tätt 

därpå. (Norborg 1993:64)  

Trots att Sverige i början av 1900-talet fortfarande hade det knappt ur ekonomisk synpunkt, räk-

nades landet under 1960-talet som ett av de rikaste i världen betraktat genom BNP per person. 

Efter dess har tillväxten avtagit ur internationellt perspektiv, men Sverige hörde ännu i slutet av 

1990-talet till de främsta länderna då det gällde en jämn fördelning av företeelser såsom ekono-

misk och social välfärd, utbildning och hälsa. (Andersson-Skog 2002:15) 
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2.3 Sverige idag 

En relativt stor andel av de svenska kvinnorna arbetar; ungefär 80 procent av alla kvinnor mellan 

20 och 64 år. Utvecklingen för större delat ansvar för både försörjning och ekonomi började med 

eftertryck under 1970-talet, då barnomsorgen expanderades i Sverige.  (Om Sverige 2011:106) 

Sedan början på 1990-talet har man i Sverige, genom statlig dagvårdsfinansiering, ytterligare 

uppmuntrat småbarnsföräldrar att maximalt delta i arbetslivet. Antalet arbetstimmar har sedan 

dess ökat, särskilt bland kvinnor. Trots att skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner är bland 

de lägsta i hela världen, är kvinnans lön fortfarande bara drygt 90 procent av mannens. Bara två 

tredjedelar av de arbetande kvinnorna har fulltidsarbete, men bara en liten andel är hemma på 

heltid. Sveriges personalförmåner med en arbetsvecka under 40 timmar och femveckors semester 

är i jämförelse generösa. Sverige är även välkänt för sitt upp till 13 månaders föräldraledighet 

med 80 procents lön. (Sweden – Britannica Online Encyclopedia 2013) Fram till 1994, då en 

obligatorisk pappamånad infördes, var pappornas andel bland de föräldralediga liten på grund av 

löneskillnaderna (Kvarnström 2009:328). År 2011 togs drygt 20 procent av föräldraledigheten ut 

av män (Landguiden – Sociala förhållanden 2012). 

Sedan början av 1970-talet, då andelen kvinnor som riksdagsledamöter var en av sju, har antalet 

dramatiskt ökat (Kvarnström 2009:328). Idag är antalet kvinnor och män i riksdagen i det när-

maste samma. Antalet kvinnor som ministrar i regeringen är också ungefär hälften. (Om Sverige 

2011:106) Sverige fick sin första kvinnliga partiledare först år 1985 och inte förrän 1991 fick 

riksdagen sin första kvinnliga talman. Inom arbetsmarknaden infördes 1979 en jämställdhetslag 

som skulle ge kvinnorna samma befogenheter som männen. (Kvarnström 2009:329) Andra lagar 

om jämställdhet i Sverige är lagen om fri abort införd 1975 samt kvinnofridslagen från 1998. 

(Om Sverige 2011:107) År 2009 fick homosexuella par rätt att ingå äktenskap och redan innan 

äktenskapslagen blev könsneutral har homosexuella par haft rätt att få gemensam vårdnad om 

barn, bli adoptivföräldrar och ha möjlighet till assisterad befruktning. Sedan 1995 har rätten att 

ingå registrerat partnerskap funnits. (Landguiden – Sociala förhållanden 2012) 

Sveriges samhällsutveckling alltsedan 1930-talet har ansetts vara tämligen unik, och Sverige med 

sitt välfärdssamhälle har länge av svenskarna ansetts vara nästintill perfekt (Andersson-Skog 

2002:16). Det svenska samhället har anseende att vara välmående, fredligt och framför allt jäm-

likt. Trots att även svenskar anammat en alltmer individorienterad västerländsk kultur hålls jäm-
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likheten fortfarande högt i kurs. Barn till exempel uppfostras till att bli goda lagspelare. Sverige 

anses vara ett barnvänligt land där barn får synas och höras, och även barns åsikter tas på allva-

rigt. Jämlikheten är också ett stort ideal på arbetsplatserna, där hierarkin är tämligen osynlig och 

personer i olika positioner är ”du” med varandra och tilltalar varandra med förnamn utan onödiga 

titlar. Klädkoden är också i många sammanhang mindre strikt i Sverige än i andra länder. I inter-

nationella jämförelser ligger Sverige långt fram i fråga om jämställdhet mellan könen. (Landgui-

den – Seder och bruk 2012)     

Sveriges ekonomi under 2000-talet har varit förhållandevis bra. Trots att även Sverige drabbades 

av lågkonjunktur efter att IT-bubblan sprack vid millenniumskiftet, samt senare under den inter-

nationella finanskrisen, har den strama finanspolitik som gällt sedan 1990-talets sanering hjälpt 

att klara krisen utmärkt i förhållande till andra länder. Krisen i eurozonen har emellertid bidragit 

till att tillväxten minskat. Den borgliga regeringen, som suttit sedan 2006, valdes om 2010 och 

har fortsatt fokusera på att reformera arbetsmarknaden och på att kontrollera de statliga utgifter-

na. Regeringen har dock sedan valet 2010 saknat majoritet i riksdagen och har därmed haft svå-

righeter att genomföra fortsatt försäljning av statliga bolag på grund av oppositionens motsträvan. 

(Sverige: ekonomi, statistik och fakta – Landguiden 2012)  
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3 Reklam 

I det här kapitlet behandlas reklam i allmänhet samt textens och bildens samspel i reklam. Dess-

utom redogörs för olika beståndsdelar i tryckt reklam samt för reklamens utveckling under 1960-

talet.  

Reklam kan beskrivas som ett behagligt, personligt och effektivt sätt att upplysa mottagare om 

olika angelägenheter, till exempel om att ett företag lanserar en ny produkt. Att sättet är behag-

ligt kan förklaras genom att det är trevligare att ta emot information om den presenteras med 

tilltalande bilder och färger. Att man använder en personlig metod betyder att man med bud-

skapet tar hänsyn till de personer man vill nå genom att använda ett språk som tilltalar målgrup-

pen. Det effektiva sättet talar om att man inte använder mer resurser än nödvändigt för att få före-

tagets produkter eller tjänster sålda. (Mårtenson 1994:258) 

För dem som gör reklam är det viktigt att vara väl insatta i hur människor lever samt att vara 

lyhörda för förändringar i människors liv och tänkande. För att kunna tilltala människor på ett 

övertygande sätt måste reklamproducenterna ständigt beakta konsumenternas köpvanor och in-

ställningar till olika angelägenheter. Reklamproducenterna misslyckas med sitt uppdrag om de 

upprepar sig själva, så istället måste de hela tiden söka nya vägar för att skapa en god relation 

med konsumenten. (Hansson, Karlsson & Nordström 2006:95) 

För att inte slösa mer resurser än nödvändigt på reklamkampanjer är det viktigt att nå ”rätt” per-

son med ”rätt” budskap. Det är viktigt att veta vilka konsumenterna man riktar sig till är, vad de 

anser sig behöva och vad de har för önskemål. Ju tydligare konsumentgrupper som kan särskiljas, 

desto tillförlitligare reklambudskap kan skapas. För reklamens del räcker det inte längre med att 

dela in grupper enligt demografiska uppgifter såsom ålder, kön och yrke, utan ”livsstilen”, det 

vill säga psykologiska och sociala faktorer, påverkar konsumentgruppindelningen. Livsstilen har 

blivit en samlande benämning för hur människor konsumerar, använder medier, klär sig och an-

vänder sin fritid. (Hansson m.fl. 2006:96–97) 

Med intygsannonsering menas att till exempel en känd person rekommenderar den marknads-

förda produkten. Förutom kändisar kan dessa intygare vara experter, såsom läkare, som ofta an-

ses vara ärliga, seriösa och kunniga. Deras budskap internaliseras, åsikterna uttryckta av exper-
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ter accepteras med andra ord av mottagaren. En kändis kan också fungera som expert, exempel-

vis en känd idrottare upplevs som expert inom sin idrottsgren. Med kändisar kan mottagarna 

också identifiera sig, det vill säga mottagaren känner gemenskap med sin idol och upplever att 

den har samma mål som mottagaren själv har. Intygarna kan också vara vanliga, typiska konsu-

menter eller påhittade personer, såsom Ronald McDonald. (Mårtenson 1994:275–277) 

Texter, såsom reklam, kan delas in i olika diskurstyper. Reklam tillhör den argumenterande 

diskurstypen; dess avsikt är att överbevisa mottagaren om något. Argumenterande diskurser har 

som kännetecken att de skapar logiska sammanband mellan de olika elementen i texten. Logiska 

förbindelser mellan elementen etableras genom att använda ord som därför, för att och om – så. 

Reklamtexternas budskap är ofta av typen ”Du bör köpa den här produkten för att…” eller ”Om 

du köper den här produkten så…”. (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2008:71–73) Korpus 

(2008:20) påpekar även att det är en intressant företeelse hos annonser att de ofta övertalar utan 

att öppet argumentera. Även om det övergripande syftet är att övertala kan verbala annonsele-

ment till sin stil vara mer beskrivande eller berättande texttyper (Korpus 2008:20).     

Reklamtexter kan vara reklam för produkter, politisk reklam och attitydskapande reklam. I kate-

gorin produktreklam är reklam för märkesvaror det dominerande i medierna. Denna reklam är 

mest påkostad och har den mest avancerade retoriken i sin argumentering. Varorna marknadsförs 

inte med pris och kvalitet utan genom retoriska medel söker man förse produkten med egenska-

per som mer sällan kan återfinnas i bruksvärdet. Varumärksreklamens uppgift är att framställa 

varan som bättre än de andra varorna på marknaden. Då det finns flera andra produkter på mark-

naden med samma pris och kvalitet gäller det att skilja ut sig från de andra. För att nå de önskade 

mottagarna måste reklamen fånga deras uppmärksamhet bland all annan reklam. Uppmärksam-

heten kan fångas bland annat genom uttrycksmässiga medel med avseende på till exempel bild-

komposition, perspektiv, klippning, användning av ljud, musik och språkliga tecken på ett över-

raskande sätt. Det betyder dock inte att det är det mest högröstade uttrycket som lyckas fånga 

uppmärksamheten bäst.  (Østbye m.fl. 2008:82–83) 

3.1 Beståndsdelarna i tryckt reklam 

Reklamens bild-, text-, ljud- eller till exempel bakgrundselement har alla sina kommunikativa 

uppdrag. Ord anses kunna förmedla information mer specifikt än en bild, men även om exakthet 
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inte är bildernas starka sida kan de effektivt förmedla stämningar och subtila toner i olika si-

tuationer. Bildens uppgift i annonser är ofta att väcka uppmärksamhet (attention) medan rubri-

kens uppgift är att väcka intresse (interest). Brödtextens funktion är att väcka köplust (desire). 

Uppmaningar och kontaktinformation söker leda till någon slags handling (action) såsom in-

köpsbeslut. Dessa fyra uppgifter, attention, interest, desire och action är faser i AIDA-formeln 

som hjälper till att definiera de olika reklamelementens funktion i en annons. AIDA-formeln bör 

dock inte användas slaviskt, och man måste komma ihåg att bilder till exempel inte alltid bara 

förmedlar stämningar utan kan också ha en mycket informativ betydelse till exempel då man 

visar ett tvärsnitt eller ett schema av en apparat eller presenterar kläders utseende. I huvudsak är 

de olika beståndsdelarnas uppgift att stödja och komplettera varandra. I annonser ska man helst 

försöka undvika beskrivande verbalspråk utan utgångspunkten är att man då istället använder 

bildmaterial. Det finns nämligen risker med rikliga beskrivningar, såsom att texten sväller, vilket 

gör texten mindre tilltalande. Verbalspråklig beskrivning är också problematiskt på grund av 

begreppssystemens abstraktion. Mottagarnas tolkning av meddelandet kan variera stort och det 

finns risk för att läsaren upplever en viss formulering som exempelvis banal. (Turja 1993:142–

144) 

Rent allmänt är rubrikens uppgift att berätta det som är centralt och väcka intresse hos mottaga-

ren att läsa vidare. Så är det ofta även i reklam, men rubrikens funktion varierar beroende på 

kommunikationssituationen, mediet och målgruppen. Rubriken kan även sträva efter att väcka 

uppmärksamhet, efterfrågan eller att framkalla ett inköpsbeslut. Rubricering av reklam innefattar 

förutom huvudrubriker också under-, över- och mellanrubriker. Mellanrubrikerna medverkar till 

att kärninnehållet blir lätt att tillägna sig. En skicklig skribent får den viktiga informationen för-

medlad också till de läsare som inte läser brödtexten. Rubriken är också viktig för att göra bud-

skapet minnesvärt. (Turja 1993:145–146)  

Brödtextens funktion är att göra det möjligt att föra en dialog mellan annonsören och konsu-

menten (Turja 1993:146). Brödtexten utgörs av det huvudsakliga verbala avsnittet i en annons 

och en vedertagen engelsk benämning till detta är copy. Ett samlande begrepp för text som inte 

är copy, eller brödtext, är paratext. (Korpus 2008:20–21). Jag använder i mina analyser benäm-

ningen copy för att hänvisa till alla verbalspråkliga element och brödtext för att tala om en längre 

löpande text. Det debatteras mycket om hur långa brödtexter man kan anstränga läsarna med. 
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Om det inte finns anledning att föra en längre dialog med läsaren, behövs ingen brödtext. Bröd-

texten brukar oftast vara belastad med det ”hårdaste och smutsigaste” arbetet. Det är på brödtex-

tens ansvar hur länge konsumenten trivs tillsammans med texten. Ju längre konsumenten läser, 

desto säkrare är det att ett köpbeslut görs. Brödtextens centrala funktioner är att få läsaren att 

fokusera på informationen och bekanta sig med produkten. Läsaren måste också förväntas förstå 

och tro på budskapet. Brödtexten bör få läsaren att uppskatta den marknadsförda produkten och 

inspireras av det givna tillfället. Dessutom har brödtexten som funktion att få läsaren att tillägna 

sig information som sedan tillämpas i praktiken. Brödtexten måste på grund av sin konverseran-

de natur erbjuda läsaren tillfälle att å ena sidan forma frågor och å andra sidan få bekräftelse till 

sina uppfattningar om ämnet. (Turja 1993:146–147) 

Bilden har stor uppmärksamhetsvärde och det bör utnyttjas, inte bara genom att ge bilden själv-

ständiga informationsfunktioner, utan också genom att placera text i samband med bilderna. 

Bildtexten är ett effektivt medel att förmedla information genom och därför är det viktigt att i 

bildtexten inte bara nöja sig med att konstatera vad bilden föreställer, för det är slöseri av resur-

ser. Genom att erbjuda läsaren att fokusera på konkreta detaljer hjälper bildtexten till i att uppfat-

ta budskapet. Bildtexten gör budskapet mer lättuppfattat och trovärdigt. (Turja 1993:147–148)  

Det råder delade meningar om slogans. En del tycker att de hör till det förflutna, men sloganen 

har också flitiga anhängare. I bästa fall håller en slogan måttet i flera år, om inte årtionden. Då en 

bra slogan har fått en skicklig typografisk behandling kan den väcka uppmärksamhet i lika hög 

grad som rubriken. En slogan ger en känsla av vitalitet, varaktighet och igenkändhet även för nya 

varumärken. Det är lätt hänt att en slogan bara blir en massa tomma ord bestående av exempelvis 

uttryck som kvalitet, ledande eller störst. Även om dessa påstådda ord om företagets förträfflig-

het är sanna så är det bättre att i sin slogan försöka finna en motivering till sin utmärkthet. En 

slogan hjälper till att identifiera och komma ihåg företaget. Sloganen ger med fördel ett budskap 

i koncentrerad form för att underlätta förståelsen av basbudskapet. (Turja 1993:148–149) En 

payoff är nästan samma sak som slogan, men den förekommer alltid i samband med varumärket. 

Payoffen är ett kort ordmeddelande som kännetecknas av hög grad av stilisering. (Korpus 

2008:21) 

Varumärket och företagsnamnet har som funktion att framhäva innehavarens särprägel för att 

företaget eller produkten ska utmärka sig bland andra namn. Marknadsföring strävar efter att 
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skapa en positiv bild av produkten eller företaget och få denna gynnsamma uppfattning att bli 

förknippad med varumärket eller företagsnamnet. I bästa fall utvecklas varumärket eller före-

tagsnamnet till en mycket värdefull tillgång för företaget, som trots sin immateriella karaktär har 

stort marknadsvärde. Då varumärket eller företagsnamnet förekommer i reklam som identi-

fierbara logotyper har de en uppmärksamhetsväckande funktion. Logotypen väcker också de 

rätta associationerna. Med logotyp, eller namnmärket, menas en viss standardiserad uppläggning 

av namnet. I samband med logotypen används ofta en symbol. Symbolen och namnmärket är två 

skilda saker även om de ofta kan ses som en enhetlig helhet. Logotypen hjälper konsumenten 

med att identifiera företaget eller produkten i olika sammanhang samt att komma ihåg namnet. I 

situationer då konsumenten jämför och fattar beslut ger logotypen mervärde och konsumenten 

kan välja produkten eller företaget enbart på grundval av det visuella. (Turja 1993:149–150) Lo-

gotypen är tillsammans med huvudbilden ett av de vanligaste bildelementen i en annons (Korpus 

2008:21). 

3.2 Bilders betydelse i reklam 

Reklamens mål är alltså att sälja, och för att lyckas med detta räcker det inte med att tala om för 

konsumenterna att en produkt eller tjänst finns tillgänglig. För att nå sitt syfte måste reklamen 

möjligen påverka människors inställning till sig själva och till sin syn på tillvaron. Reklamen 

säljer således inte enbart produkter, utan också identiteter, drömmar, längtan och förhoppningar. 

Bilder är ypperliga instrument då man vill övertala människor och tilltala deras känslor och det 

är orsaken till att de används i så stor utsträckning i reklam. (Hansson m.fl. 2006:95) 

Då man utformar reklam är det en fördel att kunna tänka visuellt. Det visuella språket är näst-

intill universellt och med rätt bild kan det vara avsevärt mycket effektivare än med motsvarande 

budskap i text eller talat språk. Av mottagaren krävs inte lika mycket ansträngning för att anam-

ma en bild som för motsvarande textmassa och att framföra budskapet genom en bild är troligtvis 

också behagligare. Jämfört med att förlita sig på enbart en text behöver man med bilden inte hel-

ler ta hänsyn till mottagarens utbildningsnivå i lika stor utsträckning. Dessutom kan visuellt till-

talande annonser, förutom informationsvärde, också ha underhållningsvärde. (Mårtenson 

1994:259) 
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Den visuella kreativiteten är speciellt viktig i vissa reklamsituationer. Till exempel då produktens 

utseende är betydelsefullt för konsumenten, finns det anledning till att låta det bildmässiga domi-

nera. Det kan gälla till exempel bilar eller modenyheter. Också då syftet är att förmedla emotio-

nella associationer bör bilden betonas, till exempel då det är fråga om parfymreklam. På motsva-

rande sätt finns det situationer då texten, den så kallade copyn, med fördel får dominera. Dessa 

situationer gäller då fakta är viktigt för att nå reklamens målsättning eller om reklambudskapet 

har som avsikt att berätta en historia. Ju nyare produkten är, desto mer frågor har människor om 

den, och då kan det finnas anledning att betona texten. Ord är också att föredra då man vill få 

mottagarna att agera, detta gäller till exempel postorderreklam. För att en förstärkningseffekt, 

eller så kallad synergieffekt, ska uppstå är det viktigt att bild och text samordnas väl. Det bud-

skap som ges i rubriken och/eller i illustrationen bör förstärkas eller förklaras i brödtexten. Detta 

betyder att man ibland lyckas fånga sitt budskap i en visuellt mycket talande bild och därför inte 

behöver formulera budskapet i lika stor utsträckning i rubrik och övrig text. Om man däremot 

inte har en så uttrycksfull bild behöver man en utmärkt text. (Mårtenson 1994:265) 

3.3 Reklamen under 1960-talet 

Under 1960-talet övergick reklam mer och mer från att vara så kallad personorienterad reklam 

till att bli segmenterad reklam. Den personorienterade reklamens tid i Sverige infaller under pe-

rioden 1950–1965 och den segmenterade reklamens period är från 1965 till 1985.  

Personorienterad reklam förlitade sig på intygsannonsering, och under samma period började 

även psykologi användas för att utreda vad som får en konsument att köpa en produkt. Då kon-

sumtionen under den personorienterade perioden ökade i takt med att välståndet expanderade, 

fick också reklambranschen ett uppsving och dags- och veckopressen innehöll allt mer utrymme 

för reklam. Hälso- och skönhetsprodukter var ännu brett marknadsförda och livsmedel annonse-

rades också i stor utsträckning. Annonser i färg blev allt vanligare och särskilt de stora annonser-

na tenderade att vara i två- eller fyrfärg med bildelement som allt oftare var fotografier. Bilderna 

började också i allmänhet utgöra en allt större del av annonserna, men det var inte enbart i form 

av fotografier, även om de började vara dominerande. Reklamen blev märkbart intimiserad under 

den personorienterade perioden och den talade mer direkt till konsumenten. Fotografier på män-

niskor som förmedlade budskapet till konsumenten blev allt vanligare och direkta tilltal såsom Ni 
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eller Du förekom ofta. Verbala element där läsarna tilltalades förekom i hög grad och uppma-

ningar i form av imperativ var en märkbar genrekonvention. (Korpus 2008: 43–44, 68,75–76) 

Segmenterad reklam, särskilt under sextiotalet, fokuserade på livsstil och grupptillhörighet. Ut-

märkande för den segmenterade reklamens period var reklamens diversifiering. För att nå fler 

konsumenter expanderade reklamen till allt fler områden så att en kampanj, förutom annonsering, 

kunde inbegripa sådana element som butiksaktiviteter och produktplacering. Annonserna under 

perioden började allt oftare bli informativa och realistiska, vilket innebar lång copy och gärna 

fotografier. I regel hade annonserna under den här perioden både ord och bild och de upptog allt 

större tidningsutrymme. Annonsörerna drog fördel av överflödssamhället som hade uppstått då 

välståndet ytterligare hade ökat sedan den personorienterade perioden. Bilar kunde nu marknads-

föras till alla, och allt eftersom människors hälsa blev bättre minskade annonsplatserna för hälso-

produkter för att ge plats åt skönhetsprodukter. Annonserna blev allt mer talspråkliga och den 

verbala förtroligheten ökade gradvis. Annonsörerna är vi, och läsarna du eller ni, och annonser-

nas syfte blev i allt större utsträckning att föra en dialog med läsaren. De beskrivna perioderna 

avlöser naturligtvis inte varandra knivskarpt, utan de överlappar varandra och äldre företeelser 

fortsätter att existera trots att nya tendenser börjar dominera. (Korpus 2008:43–44, 83–84) 

Innan år 1965 var så kallade annonsbyråer dominerande i reklambranschen. Annonsbyråernas 

huvudsysselsättning var dock inte att producera reklam utan att förmedla annonserna mellan an-

nonsörerna och de annonserande tidningarna. De senare annonsbyråerna idkade även annonspro-

duktion om än i relativt liten utsträckning men denna produktion ledde till att reklamens språk 

utvecklades till en egen stilart som kan börja urskiljas senast under 1950- och 1960-talet. An-

nonsbyråernas inkomst kom från provisioner som betalades av tidningarna där annonserna in-

fördes. Ett domslut år 1965 som upphävde förbudet mot returprovisioner innebar dock att an-

nonsbyråerna kunde börja fakturera sina kunder för det arbete de utfört, det vill säga ta betalt för 

varje nedlagd timme. Detta ledde till att annonsbyråerna gradvis försvann och istället ersattes av 

reklambyråer. (Korpus 2008:31–34) 

Årtalet för domslutet, som sammanfaller med övergångsåret mellan de två perioderna, är viktigt 

ur reklamsynpunkt då det anses vara året för den kreativa revolutionens genombrott i Sverige. 

Svenska reklammakare influerades av USA, vars kreativa revolution började redan på 1950-talet, 

och från USA kom också så småningom de nya yrkesbeteckningarna copywriter och art director. 
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Copywriterns uppgift är att utforma språket för reklambudskapet och art directorn har ansvaret 

för den visuella utformningen av samma reklambudskap. (Korpus 2008:36, 44) 
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4 Tendenser i damtidningar 

I det här kapitlet presenteras några kritiska tankar om damtidningar och annonseringen i dessa. 

Dessutom redogörs för vilken sorts reklam som förekommer i både damtidningar från 1960-talet 

och 2010-talet. Dessutom ges en kort inblick i svenska damtidningar, främst de tidningar de ana-

lyserade annonserna är tagna ur, det vill säga Damernas Värld, Femina och Amelia.  

Ellen McCracken(1993:4), som kritiskt har studerat och tolkat amerikanska damtidningar i sitt 

verk Decoding Women’s Magazines – From Mademoiselle to Ms., har uppfattningen att reklam 

inte bara är nödvändigt för damtidningsindustrin, utan också formar innehållet i tidningarna. 

McCracken delar in damtidningsreklam i tre olika kategorier: omslaget, dold reklam och betalda 

annonser. Omslaget är viktigt för att dess uppgift inte bara är att sälja själva tidningen, utan ock-

så annonserna i tidningen som i sin tur får köparen att konsumera de annonserade produkterna 

och godta hela den i tidningarna utbjudna konsumtionsvanan. Mer lönande än att sälja lösnum-

mer till enskilda konsumenter, är att attrahera ”kvalitetsläsare” att exponeras för annonserna inuti; 

dessa läsare kan alltså också vara andrahandsläsare, som inte själva betalat för tidningen. Dold 

reklam är säljfrämjande av produkter i den redaktionella delen av tidningen på så sätt att materia-

let framstår som icke-kommersiellt och de betalda annonserna är det vi är vana vid att betrakta 

som reklam och som inbringar enorma inkomster till tidningarna. Dessa tre utgör tillsammans en 

komplex strukturell helhet vars huvudsakliga budskap är att kvinnor bör konsumera en viss typ 

av artiklar. Dessa budskap finns att läsa mellan raderna eller som bibemärkelser som har för av-

sikt att framkalla dålig självkänsla samtidigt som de roar och skapar välbehag. (McCracken 

1993:4, 14–15) 

Annonser är värdeladdade. Bakom de behagande och till synes harmlösa annonserna finns under-

texter som yttrar ideologi. Så förutom den öppet kommersiella uppgiften att sälja produkter, får 

annonser valda värdegrunder att framstå som sunt förnuft. Annonserna i damtidningar riktar sig 

till ett kvinnligt ideal. Om läsaren ännu inte ser sig själv som detta ideal, som innefattar såväl 

kön, klass som härkomst, är det åtminstone något att sträva efter. Annonsernas bilder och rubri-

ker fungerar ofta tillsammans för att tilltala läsaren, och bilderna presenterar ofta det eftertrakta-

de idealet. Annonserna och det redaktionella materialet i damtidningar fungerar många gånger 

som en helhet och det är inte obetydligt var i tidningen annonserna befinner sig. De mest attrak-
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tiva annonsplatserna är bakomslaget av tidningen samt baksidan på första omslaget och sidan 

bredvid denna.  Dessa annonsplatser har annorlunda papperskvalitet och fungerar som en slags 

port in i resten av tidningen. Vilka annonser som uppträder tillsammans har också stor betydelse. 

Då till exempel skönhets- och hushållsprodukter är annonserade jämsides med varandra ger det 

uppfattningen att de förmedlade idealen är besläktade; att exempelvis använda ett rengöringsme-

del som ”gör det hårda arbetet för dig” frigör läsaren att ägna sig åt skönhetsvård. (McCracken 

1993:96, 98–100, 104, 111) 

4.1 Reklam i damtidningar 

Damtidningsreklam för skönhetsprodukter på sextiotalet innefattar till exempel annonser för ar-

tiklar för ansikts-, kropps- och hårvård, smink samt specialområden såsom munhygien. Med Fin-

land som utgångspunkt var speciellt hårvårdsprodukter, tandvårdsprodukter, deodoranter och 

handkrämer väl representerade under 1960-talet. (Penttilä & Vilkki 1990:76–78) Även i Sverige 

är skönhetsartiklar vanliga som marknadsförda produkter. Dessutom annonseras livsmedel gärna. 

Hälsoprodukter är en stor annonsgrupp men redan under 1960-talet börjar annonserna för dessa 

bli färre på grund av bättre hälsa som följd av bättre levnadsstandard. Däremot fortsätter skön-

hetsprodukterna att annonseras flitigt. (Korpus 2008:68, 83) Reklamen för artiklar i skönhetsvård 

under 1950- och 1960-talen framhävde strävan efter social beundran. Kvinnan skulle behaga 

mannen och männens beundran var viktig för en lycklig kvinna. Reklamen poängterade hur vik-

tigt det var att kvinnan var vacker. Med hjälp av produkten skulle kvinnan uppnå männens be-

undran. Även i annonserna för skönhetsprodukter vädjade man till kvinnors oro att inte räcka till. 

Reklamen lät förstå att män finner motvilja i vissa egenskaper (till exempel fet hy och hårväxt) 

och därför bör dessa anlag motarbetas med hjälp av de annonserade produkterna. (Penttilä & 

Vilkki 1990:76–78, 90, 101)  
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Produktkategori 

1960-tal 2010-tal 

Antal 

totalt 

Antal 

genom-

snitt per 

tidning 

Antal % 
Antal 

totalt 

Antal 

genom-

snitt per 

tidning 

Antal % 

skönhetsvård 28 7,00 10,26 79 19,75 25,32 

hårvård 27 6,75 9,89 14 3,50 4,49 

hygien 48 12,00 17,58 9 2,25 2,88 

hushåll 20 5,00 7,33 0 0 0 

underkläder 9 2,25 3,30 5 1,25 1,60 

mode och kläder 34 8,50 12,45 47 11,75 15,06 

smycken 2 0,50 0,73 8 2,00 2,56 

duka 5 1,25 1,83 2 0,50 0,64 

livsmedel 40 10,00 14,65 41 10,25 13,14 

alkoholhaltiga drycker 1 0,25 0,37 14 3,50 4,49 

inredning och trädgård 10 2,50 3,66 13 3,25 4,17 

vitvaror 5 1,25 1,83 0 0 0 

hälsovård 8 2,00 2,93 22 5,50 7,05 

tidningar, böcker etc. 11 2,75 4,03 11 2,75 3,53 

tobak 7 1,75 2,56 0 0 0 

bilar 6 1,50 2,20 4 1,00 1,28 

resor och upplevelser 1 0,25 0,37 22 5,50 7,10 

annat 11 2,75 4,03 21 5,25 6,73 

Annonser totalt 273 68,25 100 312 78 100 

 

Tabell. Annonsfrekvens i damtidningar enligt produktkategori i fyra tidningar från 1960-talet (Damernas Värld nr 

13, 1966; nr 46, 1966; nr 18, 1967; nr 22, 1967) samt fyra tidningar från 2010-talet (Femina nr 8, 2012; nr 10, 2013; 

Amelia nr 24, 2012; Damernas Värld nr 7, 2013) 

 

I tabellen ovan kan man se hur många annonser som förekommer i damtidningar under 1960-

talet och hur många annonser som förekommer under 2010-talet utgående från de åtta damtid-

ningar som används som material i den här analysen. Lite överraskande kan man konstatera att 

det förekom nästan lika mycket reklam i 1960-talstidningarna som i de moderna tidningarna. Då 

måste man ändå ta hänsyn till att här bara presenteras antalsmässiga siffror, och inte till exempel 

hur mycket av tidningsytan som utgörs av reklam. Man kan se att 1960-tals annonserna domine-

rades av annonser för hygienartiklar. Hygienartiklar innefattar reklam för till exempel tandkräm, 

plåster och deodoranter. I kategorin hygienartiklar ingår hårborttagningsmedel. Då 1960-talets 

damtidningsannonsering bestod av hygienartiklar till nästan 18 procent består dagens annonse-

ring till knappt 3 procent av hygienartiklar. Hygienartiklars annonsering har alltså minskat gans-

ka drastiskt. Det man i de här tidningarna annonserade näst mest under 1960-talet var livsmedel. 
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Livsmedelsannonseringen utgjorde nästan 15 procent av all annonsering. Siffrorna i dagens dam-

tidningar ser ganska likadana ut; drygt 13 procent av annonserna marknadsför livsmedelsproduk-

ter. Livsmedel består av nästan allt ät- och drickbart som inte kan kategoriseras som alkoholhal-

tiga drycker eller hälsovård. 

Mode och kläder var också en stor annonskategori i 1960-talstidningarna. Mode består av förut-

om kläder, också skor och badkläder samt till exempel glasögon. Ungefär 12,5 procent av an-

nonserna i 1960-talstidningarna består av reklam för mode och kläder. I de nya tidningarna är 

siffran något högre; över 15 procent. De två nästkommande produktkategorierna, med avseende 

på annonsförekomst under 1960-talet, är skönhetsvårdsprodukter och hårvårdsprodukter. Produk-

terna för skönhetsvård står för drygt 10 procent av annonserna medan hårvårdsprodukterna står 

för knappt 10 procent. Skönhetsvårdsprodukterna innefattar toalettartiklar, smink och parfymeri-

varor, men hårvårdsprodukterna är alltså avskilda till sin egen kategori eftersom jag i den här 

uppsatsen har annonser för hårvårdsprodukter som material. I de nutida tidningarna förekommer 

reklam för skönhetsvård i drygt 25 procent av annonserna, vilket är den tydligt mest frekventa 

produktgruppen som annonseras. Däremot är knappt 5 procent av annonserna reklam för hår-

vårdsprodukter. Därmed är de mest annonserade produktkategoriernas topp tre i de moderna tid-

ningarna skönhetsvårdsprodukter, mode och kläder samt livsmedel. På basis av de fyra 1960-

talstidningarna som utgör materialet för tabellen ser annonseringen ut att stämma ganska väl 

överens med vad Penttilä och Vilkki (1990) samt Korpus (2008) i början av detta avsnitt faststäl-

ler om 1960-talsannonsering. Reklam för hygien- och hårvårdsprodukter var betydligt vanligare 

under 1960-talet än idag. Annonseringen av hushållsprodukter stod för dryga 7 procent av an-

nonsering under 1960-talet och var på basis av det här materialet den sjätte vanligaste produktka-

tegorin. Underklädesannonser, som också analyseras i denna uppsats, förekom inte i särskilt hög 

grad vare sig i de äldre tidningarna eller i de nya. I 1960-talstidningarna stod annonserna för un-

derkläder för 3,3 procent av det totala antalet annonser och i de nya tidningarna är siffran 1,6 

procent, vilket alltså är hälften så lite jämfört med annonseringen under 1960-talet.  

4.2 Bakgrund till de svenska damtidningarna 

Den svenska damtidningen Damernas Värld, fick sin början redan år 1940 under namnet Alla 

kvinnors flitiga händer (Damernas Värld – Arkivet 2013) men bytte strax namn till Damernas 
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Värld och nådde stor framgång direkt efter kriget. Damtidningarna Femina och Damernas Värld 

har alltsedan de lanserades på 1940-talet tävlat om de kvinnliga läsarnas uppmärksamhet med 

ämnen som koncentrerar sig på kvinnans intressen och problem. Då Femina under femtiotalet 

var först med att utnyttja den nya offsettekniken som möjliggjorde ett högklassigare fyrfärgs-

tryck, gjorde tidningen succé både hos läsarna och hos annonsörerna. Annonsörerna kunde få 

köa innan de fick tillträde till den köpstarka läsekretsen. (Engblom, Jonsson & Gustafsson 

2002:60)  

På 1960-talet utkom Femina och Damernas Värld en gång i veckan och de tävlade även med så 

kallade traditionella damtidningar såsom Husmodern och Svensk Damtidning. Populärpressen, 

som innefattar veckotidningar, specialtidningar, konsumenttidningar och serietidningar, var rela-

tivt framgångsrik under 1960-talet, men mest var det special- och konsumenttidningarnas för-

tjänst att upplagorna på populärpressen växte. En av veckopressens genrer var också så kallade 

familjetidningar, som dock i praktiken var kvinnotidningar. Dessa tidningar, bland andra Hem-

mets Veckotidning, Året Runt och Allers gjorde relativt bra ifrån sig under 1960-talet och det 

gjorde i största grad även Damernas Värld som genomförde en nylansering år 1960 under namn-

et Nya Damernas Värld. Nya Damernas värld hade ett exklusivare färgtryck och lyckades med 

hjälp av satsningar på mode och aktualiteter samt person- och kändisjournalistik nästan för-

dubbla sin upplaga och under flera år hålla positionen som största damtidning. (Engblom m.fl. 

2002:197–200) 

På 1970-talet blev Femina allt mer socialt medveten och 1974 fick tidningen ny layout och del-

vis nytt innehåll. Det traditionella damtidningsmaterialet utökades med reportage och litterär 

läsning. Tidningen tog intryck från den amerikanska kvinnotidningen Ms. och framtoningen blev 

radikal med feministaktiviska perspektiv på könsrollsfrågor. Tidningen fick vänsterstämpel och 

profilen fann varken tycke hos läsarna eller ägarna; upplagan gick ned med en tiondel från 1974 

till 1975. I slutet av 70-talet försökte tidningen tvätta bort vänsterstämpeln i till exempel annons-

kampanjer där de deklarerade att ”Vi har tagit av oss de röda strumporna”. (Engblom m.fl. 

2002:199–200) 

Veckopressen fick på sextiotalet ökad konkurrens från övriga medier. TV konkurrerade om lä-

sarnas fritid men kom samtidigt med nya ämnen att hantera i tidningarna. Kvällspressen expan-

derade starkt under sextiotalet och veckopressen fick en stark konkurrent av till exempel sön-
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dagsbilagorna som började ges ut i mitten av 1960-talet. Kvällstidningarna tog upp sådana i 

veckopressen behandlade teman såsom tv-bevakning, kändisjournalistik, frågespalter och ho-

roskop. (Engblom m.fl. 2002:205) 

Under 1990-talet går damtidningarna vidare med sin segmentering. Med åldersindelning som bas 

och livsstilar som tillsats försökte förlagen få ut mer av marknaden. Amelia Adamo, som i början 

av 1990-talet räddade den för unga kvinnor riktade tidningen Vecko-Revyn från nedläggning, 

kom i mitten av 1990-talet på idén att göra en veckotidning för vuxna kvinnor i åldersgruppen 

25–40 år. Tidningen Amelia kom ut med sitt första nummer 1995 och gick redan efter två år med 

god vinst och fick snabbt flera konkurrenter. Även Cosmopolitan, som anses varit den tidning 

Amelia tagit efter, kom till slut ut på svenska, som tidningens fyrtiotredje internationella edition. 

(Engblom m.fl. 2002:335–336) 
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5 Att analysera multimodala texter 

I det här kapitlet behandlas först läran om betydelser, med andra ord semiotik, i allmänhet för att 

ge grund, bland annat terminologi, till sociosemiotik som behandlas i efterföljande kapitel. Efter-

som bildspråklig retorik i allra högsta grad används i reklam, behandlas också det ämnet här. 

Bildbeskrivning samt termerna metonymi och metafor, som jag konkret brukat i min analys av-

handlas också under separata rubriker. 

Ordet semiotik betyder teckenlära eller teckenteori och har sitt ursprung i det grekiska ordet för 

tecken: semeion (Kjørup 2004:9). I Hansson, Karlsson & Nordströms (2006:9) bok Seendets 

språk – exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori definieras semiotik 

som vetenskapen som ”undersöker den mänskliga betydelsefunktionen i vidaste mening, vill-

koren för kommunikation, dess lagmässighet och samband med hela samhället”. Vidare tilldelas 

semiotiken den alternativa beteckningen semiologi. Enligt Kjørup (2004:13, 16) kan man termi-

nologiskt skilja på semiotik och semiologi genom att definiera semiotik som teckenteori i all-

mänhet och semiologi som strukturalistisk teckenteori. Semiologin, eller den strukturalistiska 

varianten av semiotiken, grundlades av den schweiziske lingvisten och semiotiske föregångaren 

Ferdinand de Saussure (1859–1913). (Kjørup 2004:16) 

Den amerikanske banbrytande semiotikern Charles Sanders Peirces (1839–1914) delar in tecken 

i tre olika klasser. Dessa tre typer av tecken är ikoner, index och symboler. Tredelningen går ut 

på att kategorisera tecknen med utgångspunkt på vad de ursprungligen är lämpade att represente-

ra. Ikoniska tecken liknar det de framställer, indexala tecken har ett samband med det som föror-

sakat tecknet och symboler bygger på inlärda konventioner. De symboliska tecknen är kulturellt 

betingade, ursprungligen alltså inte till för att representera sitt objekt. Symboliska tecken är alltså 

konventionella, fastställda genom regler, och de återstående två är naturliga tecken. (Pharies 

1985:34–42) Flera av Peirces efterträdare i semiotiken har ifrågasatt Peirces indelning av tecken 

i naturliga och konventionella, eftersom de anser att alla tecken behöver läras in och därmed 

bygger på inlärda konventioner (Hansson m.fl. 2006:12, 22–23). 

Enligt de Saussure kan det verbala tecknet delas in i uttryck (form) och innehåll (idé). Koppling-

en mellan uttryck och innehåll är slumpmässig. (Saussure 1970:95) Senare har Saussures tecken-

begrepp fått en vidgad syn och i och med det har det kommit att användas även i samband med 
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icke-verbala tecken. Uttryck är det som kan ses, höras eller med andra sinnen uppfattas. Innehål-

let beror på uttryckets betydelse och tolkning. Ett tecken består alltså både av uttryck och av in-

nehåll. (Hansson m.fl. 2006:10–11) 

Sociosemiotiken introducerades som lingvistisk term av Michael Halliday i verket Language as 

Social Semiotic – The social interpretation of language and meaning (1978). Några av de centra-

la beståndsdelarna i språkets sociosemiotiska teori är till exempel text och situation (Halliday 

1978:108). Social växelverkan tar allt som oftast en lingvistisk form. Det är denna form som 

kallas text. Texten är en följd av ett obegränsat antal samtida och successiva val av betydelser 

som realiseras i ordval och formuleringar. Förhållandena, eller den sociala kontexten, där texten 

förekommer är situationen. I semiotiska termer är situationstypen uppstrukturerat i field, tenor 

och mode. Field syftar till den sociala aktiviteten där texten förekommer, tenor till deltagarnas 

inbördes roller och mode till vilken retorisk form som tas i bruk. Dessa tre situationsbundna va-

riabler anknyter var och en till det semantiska systemets ideationella, interpersonella och textu-

ella komponenter. Den ideationella komponenten relaterar till field, den interpersonella till tenor 

och den textuella till mode. (Halliday 1978:125) Gunther Kress och Theo van Leeuwen har tagit 

fasta på Hallidays systematisk-funktionella grammatik då de skrivit verket Reading Images – The 

Grammar of Visual Design (2006:vii). Kress och van Leeuwen har tillämpat Hallidays begrepp 

om ’metafunktioner’ i sin semiotiska praxis. Dessa metafunktioner är de ovannämnda kompo-

nenterna ideationell, interpersonell och textuell metafunktion. Metafunktionerna används i Kress 

och van Leeuwens modell för visuell kommunikation. Kress och van Leeuwens teorier om mul-

timodala texter introduceras på svenska i Anders Björkvalls bok Den visuella texten – mul-

timodal analys i praktiken (2009). Kapitel 6, som handlar om det utvidgade textbegreppet, utgår 

ifrån Björkvalls verk och metafunktionerna förklaras där närmare.   

5.1 Bildbeskrivning 

Alla typer av bilder kan inte analyseras efter samma kriterier, varje bildkategori har sina utmär-

kande förutsättningar som måste beaktas i en analys och tolkning. Oavsett om bilden tillhör ka-

tegorin reklam, modefotografi, seriestrippar, konst eller anatomiska bilder, är likväl uttrycken 

influerade av varandra. Och en bild tillhör naturligtvis inte uteslutande en kategori. (Eriksson & 

Götlund 2004:10–11)  
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Då man ska analysera en bild, vare sig det rör sig om ett konstverk, ett fotografi eller en reklam-

bild, är det innan man går in på en tolkning enligt Schroeder (2004:77) tillrådligt att börja med en 

beskrivning. En beskrivning innebär att man refererar en bilds byggstenar, det vill säga form, 

innehåll, genre, material, färg, ljus, linjer och storlek. Tolkningens och beskrivningens förhållan-

de är komplext, men meningen är att tolkningen uppstår utifrån beskrivningen. Beskrivningens 

första steg är att identifiera egenskaper såsom komposition, färger, färgton och kontrast. Nästa 

steg är att återge innehållet. För detta citerar Schroeder (2004:80) Terry Barret som i sitt verk 

Criticizing Photographs – An Introduction to Understanding Images (1996:20) talar om perso-

ners, objekts, platsers och händelsers identifiering och kategorisering. Näst i beskrivningen be-

handlas formen, det vill säga hur innehållet presenteras och hurdant format bilden har. Sedan 

beskrivs materialet, med andra ord vad det är för typ av bild och på vad för slags material det är 

publicerat. Därefter redogörs för bildens stil och genre. Genren placerar bilden inom en viss typ 

eller kategori och det är lätt hänt att det i detta skede av beskrivningen slinker in tolknings-

mässiga element. (Schroeder 2004:77–83)  

5.2 Metonymi och metafor 

För att uppnå önskade associationer i reklam kan man i praktiken använda sig av två olika tillvä-

gagångssätt. De två klassiska mönstren är metonymin, som bygger på närhet, och metaforen, som 

bygger på likhet. Dessa är transformerade tecken och de förekommer ofta i både bild- och ver-

balspråk. I båda är utgångspunkten en saksfär, med andra ord en realsfär, från vilken en trans-

formering sker till en så kallad bildsfär, det vill säga en koncentrerad, tillspetsad eller laddad sfär. 

En metonymi eller metafor refererar således inte till vilken bild som helst, utan till en bestämd 

bild som förändrats på sin väg mellan saksfär och bildsfär. Kännetecknande för metonymin är 

närhetsrelation och för metaforen likhetsrelation. Det som kännetecknar metonymin är att över-

föringen från saksfär till bildsfär bygger på närhet eller närbelägenhet. Om man till exempel gör 

reklam för öl skulle den metonymiska kopplingen kunna vara att ett ölglas relateras till ett för-

älskat par på en segelbåt. Ölglaset avbildas som ett naturligt element, precis som om det utan 

tvekan är med och förstärker den romantiska upplevelsen och ger därmed betraktaren en positiv 

konnotation beträffande öldrickande. För metaforen bygger överföringen från saksfär till bildsfär 

på likhet eller överensstämmelse, exempelvis då man i reklam kopplar samman öl med ett bru-
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sande vattenfall. Betraktaren upplever vattenfallets arketypiska manlighet och virilitet som egen-

skaper som finns i öl. Vattenfallet blir därmed metafor för ölet. (Hansson m.fl. 2006:35, 58–59) 
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6 Det utvidgade textbegreppet 

Anders Björkvall (2009:7) redogör för det utvidgade textbegreppet. Det utvidgade textbegreppet 

innebär att det som refereras till som text inte enbart behöver bestå av verbal text, om än alls, 

utan också kan inbegripa bildelement. Dess huvudpoäng är att i analys och tolkning ta in alla 

betydelsebärande element av en text. Björkvalls textbegrepp inkluderar med andra ord förutom 

verbal text också icke-skriftspråkliga element såsom bilder, illustrationer och textlayout. Ens 

tydligt skriftspråkliga texter skapar sällan betydelser utan bilder eller grafik. Varje tryckt text har 

till exempel ett särskilt typsnitt, som kan vara betydelsebärande i sig. Ofta har skrivna texter nå-

gon sorts illustration eller bild i samband med texten. Bildbetydelserna och skriftbetydelserna är 

alltid i någon mån kopplade till varandra. Också materialet där texten är skriven kan vara bety-

delsebärande. Texter har således materialitet, vilket är kännetecknande för dem. Med andra ord 

är de inskrifter på ett papper eller pixlar på en skärm, till exempel. En viktig utgångspunkt för 

resonemangen om det utvidgade textbegreppet är att texter i mer eller mindre grad är fast sam-

manhållna materiella enheter. Ingen komponent av texten kan ryckas loss eftersom alla kommu-

nikationsformer i en text måste inbegripas av textbegreppet. Texter som innefattar flera olika 

kommunikationsformer kallas i allmänhet multimodala. Multimodala texter kan innehålla ele-

ment såsom skrift och bild, tal och musik (som i radioreklam), rörliga bilder och musik (som i 

musikvideor), eller rörliga bilder, tal och ibland musik (som i film). (Björkvall 2009:7–8) 

Björkvalls multimodala analys anknyter till sociosemiotisk teori. Prefixet socio- indikerar på att 

teorin är socialt orienterad. Sociosemiotisk teori förutsätter att allt betydelseskapande är socialt 

motiverat och baserat på människors behov att skapa betydelser tillsammans med andra. De so-

ciala sammanhangen ger således förklaringar till varför språket och andra kommunikationssätt 

ser ut och fungerar som de gör. Efterledet -semiotik i sociosemiotik påvisar att teorin tar avstamp 

i olika typer av betydelser, då semiotiken klassificeras som läran om betydelser. Betydelseska-

pandet i ett sociosemiotiskt perspektiv är alltid funktionellt, med andra ord behöver människor 

forma betydelser, och i språket och andra kommunikationssätt skapas därför de bästa möjliga 

resurser för att göra det. Att ha en sociosemiotisk syn på text är till nytta till exempel för att be-

tydelser antas kunna uttryckas i både skrift och bild. Det är väsentligt att det inte är separata bil-

der eller skriftelement som analyseras, utan texten som sådan är den enhet, eller den helhet som 

utforskas. (Björkvall 2009:12–13) 
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Inom sociosemiotiken talar man istället för tecken om semiotiska resurser. Detta för att tecken 

kan betraktas som alltför statiska och givna. De semiotiska resurserna har inte statiska betydelser 

utan betydelsepotentialer. Dessa är tänkbara betydelser som kan uttryckas i olika kontexter. Se-

miotiska resurser består med andra ord av betydelsepotentialer och inte av fixerade betydelser; 

denna potential är dock inte oändligt vidsträckt. Vilka betydelser som helst kan således inte ut-

tryckas av en viss semiotisk resurs. Betydelsepotentialerna begränsas av sociala och kulturella 

konventioner. Man kan tänka på semiotiska resurser genom deras betydelseskapande möjligheter 

och begränsningar. En del uppgifter kräver verbalspråkliga beskrivningar för att vara tillräckligt 

tydliga, annan information däremot drar fördel av bilder eller illustrationer. Exempelvis är en 

kartbild många gånger mer lättillgänglig än en verbalspråklig vägbeskrivning. (Björkvall 

2009:15–16) 

Björkvall kategoriserar olika betydelsepotentialer i tre metafunktioner: interpersonella, ideatio-

nella och textuella. Den interpersonella metafunktionen är knuten till interaktion, det vill säga till 

att skapa och upprätthålla mänskliga relationer. Interaktionen kan bygga på exempelvis frågor, 

erbjudanden eller attityder. Den ideationella metafunktionen innebär att man utformar olika ver-

sioner av verkligheten då man kommunicerar, man kanske beskriver eller avbildar händelser 

eller realiteter. Med textuell metafunktion menas betydelser som har att göra med hur ideationel-

la och interpersonella betydelser förenas och tillsammans fungerar som texter i kommunikativa 

sammanhang. Ett meddelande bör knytas ihop på ett sätt så att det uppfattas som en meningsfull 

och motiverad helhet för att det ska kunna fungera som tänkt. (Björkvall 2009:11–12) 

6.1 Interpersonell metafunktion 

Den interpersonella metafunktionen har alltså att göra med interaktion, såsom olika kommunika-

tiva handlingar, närhet och distans samt attityder. I analys av multimodala texter innebär det att 

man tar hänsyn till exempelvis språk- och bildhandlingar, avstånd och attityder. I språkhand-

lingar kan man ha två grundläggande talarroller: givande och krävande. Interaktionen går alltså 

ut på att den med talarrollen ger eller kräver någonting. Det som man ger eller kräver kallas utby-

te och kan antingen vara varor och tjänster eller information. Om talarrollen är givande ger tala-

ren information genom ett påstående, eller varor och tjänster genom ett erbjudande. Den krävan-

de talarrollen kan kräva varor eller tjänster genom en uppmaning, eller information genom en 
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fråga. Även i bildhandlingar kan man ha roller som givande eller krävande, men man kan inte 

entydigt uppmana, påstå eller fråga, utan bildhandlingen är antingen ett erbjudande eller ett krav. 

Till exempel en person som ser rakt på läsaren kräver uppmärksamhet medan en person som 

tittar åt andra hållet bara är ett erbjudande för läsaren att betrakta denna. Bild- och språkhand-

lingar förekommer tillsammans i multimodala texter och är då mer eller mindre integrerade. Des-

sa integrerade bild- och språkhandlingar kan kallas kommunikativa handlingar. I dessa fall bidrar 

både det verbalspråkliga och det visuella till någonting mer än vad språk- och bildhandlingens 

betydelsepotential står för var för sig. De kommunikativa handlingarna förstärker alltså var-

andras betydelser. (Björkvall 2009:29–38) 

För att skapa betydelser i multimodala texter kan man genom vissa medel skapa symbolisk när-

het eller distans. Bilders objekt kan vara avbildade till exempel på mycket nära avstånd eller till 

och med på intimt nära avstånd. I dessa fall är den symboliska distansen personlig. Om den av-

bildade är på något längre avstånd, till exempel så pass att man får uppfattningen att den inte går 

att röra vid med utsträckt arm, är det fråga om social distans. Den sociala distansen kan vidare 

delas in i nära, medelavstånd och långt avstånd. Vid nära medelavstånd beskärs en person unge-

fär vid midjan, vid medelavstånd ungefär vid knäna och vid långt medelavstånd är de avbildade 

ganska noga i helfigur. Utöver personligt och socialt distanserade objekt förekommer personer 

avbildade i helkroppsbild som tar mindre än halva ytan av bilden i helhet. Dessa bilder är distan-

serade. (Björkvall 2009:40–45)  

För att verbalspråkligt skapa närhet eller distans kan man använda vissa språkliga semiotiska 

resurser. Ett av dem är tilltal.  Om man tilltalar läsaren med du skapar man en personlig, icke-

distanserad relation. Distansen skulle ha blivit längre om man använt det mer formella ni-tilltalet 

eller rentav Ni med versal. Distansen blir också stor om man undviker tilltal helt genom att till 

exempel använda passivformer. Långa meningar distanserar också medan korta skapar mindre 

distans. Då man ökar graden av interaktion i texten genom frågor eller uppmaningar minskar 

man samtidigt distansen. Också ordval påverkar hurdan distans man tar till läsaren. Smeknamn 

och slangord kan göra texten mer icke-distanserad medan titlar, efternamn samt fackord och spe-

cialiserade ord kan öka distansen. (Björkvall 2009:46–48)  

För att uttrycka attityder i bilder används till exempel olika perspektiv. Hur makt tilldelas läsaren 

i förhållande till den avbildade kan avgöras genom visuella perspektiv. Ett ovanifrånperspektiv, 
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eller ett så kallat fågelperspektiv ger läsaren makt i förhållande till den avbildade. Maktbalans 

råder då den avbildade och betraktaren möter varandra öga-mot-öga, det vill säga då personen på 

bilden varken är avbildad uppifrån eller nedifrån.  I ett underifrånperspektiv, eller så kallat grod-

perspektiv, är det den avbildade som tillskrivs makt. Förutom över- eller underlägsenhet och 

jämlikhet, kan också attityder som uttrycker engagemang uttryckas genom horisontella bild-

vinklar.  Människor kan avbildas i ett framifrån-perspektiv, bakifrånperspektiv eller ett sidoper-

spektiv. Fotografiska eller tecknade bilder som avbildar objekt framifrån på det horisontella pla-

net uttrycker attityder som är inkluderande, engagerade och accepterande. Objekt som är avbil-

dade bakifrån är tvärtemot exkluderande, oengagerade och inte accepterande. Människor som 

avbildas från sidan ligger i en glidande skala mellan rakt-framifrån och rakt-bakifrån-bilder. 

Dessa ligger med andra ord någonstans mittemellan. (Björkvall 2009:49–55) 

6.2 Ideationell metafunktion 

Navet i den ideationella metafunktionen utgörs av processer. Processerna har att göra med hur 

deltagare knyts antingen till dynamiska skeenden eller statiska tillstånd. I verbalspråket finns ett 

antal processtyper som kan uttryckas i tal eller skrift. Det kan röra sig om en materiell, mental, 

relationell eller verbal process. Mentala processer sker i människors eller andra varelsers inre, 

medan materiella processer sker i den yttre, materiella världen. En relationell process är statisk 

och den kan uttrycka tillstånd, till exempel varande eller ägande. Verbala processer har att göra 

med att någon säger något. (Björkvall 2009:60–62) 

Även visuellt kan man skapa ideationella betydelser. Man kan då skilja på två olika slags proces-

ser: narrativa och konceptuella. De narrativa processerna har att göra med förändringar av olika 

slag och berättas till exempel med hjälp av linjer som pekar åt olika håll, så kallade vektorer. 

Vektorerna kan i bilder formas av kroppsställningar, till exempel en arm som pekar i en viss 

riktning, eller en blick som riktas mot ett bestämt håll. Dessutom klassificeras visuella verktyg 

såsom fartränder och dylikt i allra högsta grad som vektorer. De narrativa processerna innefattar 

följande processtyper: aktionsprocess, händelse, reaktionsprocess, mental process och verbal 

process. I varje process finns deltagare, såsom aktör, mål eller upplevare. I en aktionsprocess kan 

aktionen i fråga vara antingen enkelriktad eller dubbelriktad. Om en ensam aktör deltar i proces-

sen som utgår från aktören själv och slutar vid ett mål, är det fråga om en enkelriktad aktionspro-
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cess. Om däremot processen har två eller flera aktörer vars utgångspunkt och även slut är oklara 

kan man tala om en dubbelriktad aktionsprocess. Ett exempel på en dubbelriktad aktionsprocess 

är till exempel en bild där två personer skakar hand med varandra. Det som uttrycks är då att 

processen både börjar och slutar hos båda aktörerna som skakar hand. Om det förekommer pro-

cesser där aktörer saknas men som leder till ett visst slut, eller mål, är det fråga om händelser. 

Reaktionsprocesser kan också vara dubbelriktade; de kan ha två eller flera reaktörer. Processerna 

skildrar hur objekten reagerar på något fenomen. Nära relaterad till reaktionsprocessen är den 

mentala processen, som skildrar vad som sker i objektets inre. Reaktionsprocesser visar således 

någon slags reaktion som kan vara följd av en mental process, medan mentala processer kan vara 

svårare att visualisera i sig. Verbala processer slutligen är visualiseringar av utsagor. Enklast sker 

detta förstås genom pratbubblor. (Björkvall 2009:63–68) 

Konceptuella processer är representationer av olika statiska tillstånd och dessa illustrationer kan 

till exempel vara kartor eller figurer. Dessa processtyper kan indelas i analytiska, symboliska och 

klassificerande processer. Analytiska processer visar hur delar är relaterade till en helhet. En 

karta är ett exempel på detta men även en persons identitet, genom vilka kläder denna bär kan 

vara en analytisk process, där personen är bärare och kläderna attribut. I en symbolisk process 

skildras hurdan en bärare är genom till exempel ett symboliskt attribut. Ett kristet kors nära en 

person kan få den symboliska betydelsen att personen är kristen, eller en svensk flagga avbildad 

tillsammans med en idrottare representerar den symboliska processen att personen är svensk. I 

klassificerande processer illustreras fenomen med över-, mellan- och underordnade element. 

(Björkvall 2009:71–73) Sådana illustrationer kan lätt ge en uppfattning av företeelser som omfat-

tar komplicerade relationer, till exempel en organisationsstruktur eller ett släktträd.  

6.3 Textuell metafunktion 

Den textuella metafunktionen har att göra med kompositionen av textelement. Med komposition 

menas placering av textelement samt huruvida element är framskjutna i relation till andra, och 

hur olika semiotiska principer kan förena och separera dessa element för att skapa kohesiva, me-

ningsfulla texter. Textelements inbördes relationer kan ha betydelsepotential med hänsyn till 

placeringen av elementen i det visuella rummet. Det visuella rummet syftar till exempelvis ett 
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tidningsuppslag, en webbsida som visas på en datorskärm, en bild eller ett pappersark.  (Björk-

vall 2009:84–85) 

6.3.1 Informationsvärde 

Textelementets betydelsepotential skiftar beroende på var i det visuella rummet de placeras i det 

vertikala respektive horisontella planet. Placering av textelement brukar knytas till dess informa-

tionsvärde. Vänster–höger-dimensionen har att göra med informationsvärdena given–ny där den 

givna, redan kända, informationen brukar stå till vänster medan den nya, utvecklingen av den 

givna informationen, till höger. Vänster–höger-dimensionen har också betydelsepotential i skrift- 

och talspråket. Även i skrift och tal tenderar det bekanta komma först följt av den nya informa-

tionen. Eftersom man läser från vänster till höger, kommer således den givna informationen till 

vänster och den nya till höger. För att åtskilja den givna och nya informationen i multimodala 

texter kan man använda olika visuella medel, till exempel linjer eller markerade avstånd. Given–

ny-kompositionen utnyttjas också mycket i reklam. Ett paradexempel är reklam med ”före” 

och ”efter” bilder. ”Före” bilden kan till exempel vara en överviktig människa, som representerar 

det givna, och således är placerad till vänster. ”Efter” bilden i egenskap av det nya är placerad till 

höger och föreställer vanligen samma människa i betydligt smalare form, ett resultat av den 

marknadsförda produkten. (Björkvall 2009:87, 89–92, 94–95) 

Hög–låg-dimensionen hör ihop med hur idealiserad eller reell informationen presenteras som. 

För beskrivning av denna dimension kan man också använda skalan generell–specifik. Ett text-

element som står att finna högt i en text syftar ofta till betydelser som ’ideal’ och ’idealiserad’, 

men även ’generell’ och ’visionär’. ’Reella’ och ’specifika’, samt ’välgrundade’ och ’jordnära’ 

informationsvärden inläggs nederst placerade element. Kompositionsprincipen hög–låg kan rela-

teras till himmel och jord. Jorden är tämligen konkret, man kan stå på den och ta på den. Himlen 

uppfattas som hög och är därmed mindre reell och mer generell. Den kan bara granskas på av-

stånd, vilket bidrar till att det blir mer ospecifikt flyktigt och idealiserat. Eftersom himlen kan ses 

som en början på något okänt, står den också för möjligheter. Också hög–låg-dimensionen an-

vänds mycket i reklam. (Björkvall 2009:90, 95–96) 

Utöver de ovannämnda kompositionerna förekommer i viss mån även en så kallad centrum–

periferi-komposition. I denna komposition kretsar alla textelement kring ett centrum. Dessa om-
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kringplacerade element är på något sätt relaterade till den centrala informationen, och de befinner 

sig i periferin. Alla kompositionsprinciper kan kombineras i multimodala texter men allt som 

oftast dominerar en av principerna. (Björkvall 2009:99–100) 

6.3.2 Visuell framskjutenhet 

Textelement i en multimodal text kan få olika inbördes hierarki beroende på graden av visuell 

framskjutenhet. Enligt den semiotiska principen är en text mer betydande ju mer framskjuten den 

är.  För att tilldela ett textelement visuell framskjutenhet finns ett antal olika resurser som man 

kan utnyttja. Några av dessa är storlek, typsnittsvariation, färg, fokus, förgrund/överlappning och 

kulturella symboler. Den främsta av dessa resurser är storlek. Ett stort textelement, vare sig det är 

en text eller bild, presenteras som viktigt. Vad gäller skrift är rubriker ett tydligt exempel. Rubri-

ker och annan skrift kan också använda fetstil, eller andra kontrasterande typsnitt, för att få vi-

suell framskjutenhet. Då man använder ett avvikande typsnitt är det fråga om resursen typsnitts-

variation. Färg är en kraftfull resurs för visuell framskjutenhet som kan tillämpas i både skrift 

och bild. Till exempel en klarröd tröja i en annars färglös miljö ger framskjutenhet, likaså en röd 

rubrik om resten av skriften är tryckt i svart.  

Att ge ett textelement i en multimodal text fokus är att ge det framskjutenhet. Det rör sig oftast 

om fotografiskt fokus, där det viktigare får tydligare konturer än det som uppvisas som mindre 

viktigt.  Att placera ett element i förgrunden av den multimodala texten ger i allmänhet visuell 

framskjutenhet. Användningen av förgrund hör för det mesta samman med överlappning, vilket 

också är en mycket använd resurs för visuell framskjutenhet. Den sista resursen är kulturella 

symboler. Barn är ett exempel på en kulturellt laddad symbol som drar till sig uppmärksamhet. 

Avbildningar av kända personer och textelement som aktualiserar något från kulturarvet är andra 

exempel. Trots att en texts element placeras på en skala från ’viktig’ till ’mindre viktig’ är det 

bra att komma ihåg att alla textelement har viss betydelse, annars skulle de inte finnas med över-

huvudtaget. Dessutom är det som presenteras som viktigt kanske inte det läsaren anser vara det 

mest väsentliga. (Björkvall 2009:100–103) 

6.3.3 Avgränsning och sambandsskapande 

Då man har att göra med hur textelement kan presenteras antingen som åtskilda och avgränsade 

eller som besläktade och samhöriga, talar man om avgränsning och sambandsskapande. För att 
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avgränsa eller skapa samband kan man använda sig av olika resurser, till exempel inramning, 

överlappning, avstånd, visuellt rim och kontrast. Alla textelement är i grunden avgränsade, efter-

som just avgränsningen är det centrala i definitionen av textbegrepp, men man kan för att stärka 

avgränsningen använda kraftiga hjälpmedel. För sambandsskapande använder man däremot sva-

gare redskap. (Björkvall 2009:105) 

Den starkaste formen av avgränsning av ett textelement sker med hjälp av inramning. Med in-

ramning avgränsas textelement gentemot andra med hjälp av inramande linjer eller andra tydliga 

åtskiljare, till exempel färgplattor. De avgränsade elementen får då betydelsepotential så-

som ’avstånd’, ’olikhet’ och ibland ’individualitet’. Inramning kan även användas för sambands-

skapande. Textelement inom samma ram har betydelsepotentialen av ’gemenskap’ i förhållande 

till de element som är utanför inramningen. Överlappning som resurs har också sambandsska-

pande betydelsepotential. Överlappning pekar på någon slags ’sammanhållning’ men inte i så 

hög grad att elementen skulle kunna placeras inom samma ram. Avstånd är en resurs där det fy-

siska avståndet i ett visuellt rum kan stå för betydelsemässigt avstånd.  Jämfört med inramning är 

avstånd en resurs för avgränsning och sambandsskapande som inte är lika kraftfull. (Björkvall 

2009:105–108) 

För att skapa samband mellan textelement är visuellt rim en användbar resurs. Visuella rim an-

vänder sig ofta av färger för att olika textelement ska harmonieras med varandra. Textelement 

med liknande färger rimmar således och på så sätt skapas ett samband mellan dem. Förutom färg 

kan bland annat form användas för att skapa visuella rim. Färg kan också användas i den sista 

resursen kontrast, till exempel kan röd färg användas för att kontrastera mot en annars vit eller 

tämligen färglös bakgrund. Visuellt rim och kontrast är allt som oftast två sidor av samma mynt. 

(Björkvall 2009:108–109) 
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7 Analys av 1960-talsannonser 

I det här kapitlet analyseras fem olika damtidningsannonser ur Damernas Värld utkomna 1966–

1967. Annonserna har valts på grundval av vilka varumärkesannonser jag kunnat hitta även i 

nutida damtidningar. Således kommer jag att i följande kapitel analysera annonser vars varumär-

ken motsvarar dem jag analyserat i det här kapitlet. 

7.1 Flytande Ajax 

Annonsen för Flytande Ajax (bilaga 1) är en helsidesannons i svartvitt med undantag för en del 

rubriceringar i rött typsnitt. Den största ytan av annonsen upptas av ett fotografi, som är behand-

lad så att en illustration föreställande en tornado är tillfogad. Ett vitt transparent ”spår” av torna-

don leder från tornadon via golvet och upp mot taket. På detta vita ”spår” är texten gör rent som 

en vit tornado tryckt. Ovanpå fotot står ordleken tack för renast... skrivet med röda bokstäver. 

Under fotografiet är reklamens copy med rubriken Flytande Ajax med ammoniak löser upp och 

lyfter bort all smuts i ett enda svep. Under själva brödtexten är sloganet Flytande AJAX med 

ammoniak – tack! med stort typsnitt i rött tryck. Annonsen innefattar även en tecknad avbild av 

produkten Flytande Ajax. Den avbildade flaskan är placerad till höger om copyn men överlappar 

också en liten del av fotografiet med sin flaskhals och kork. Av texten FLYTANDE AJAX FÖR 

ALL RENGÖRING på flaskans etikett är texten FLYTANDE AJAX åter tryckt i rött. Under flas-

kan står det med relativt litet typsnitt Nu också i EKONOMISTORLEK. 

Fotografiet upptar ungefär två tredjedelar av annonsen och föreställer ett kök, som ”den vita tor-

nadon” just gjort rent. Mitt på bilden poserar en kvinna i helkroppsbild med en glad min och med 

blicken på ”den vita tornadon”. Hon har vänster hand uppe i luften och i höger hand håller hon 

en trasa. Hon har mellanblond page och på sig har hon en kortärmad blus, kjol, ett förkläde och 

låga pumps. Copyns brödtext lyder: 
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Ammoniak, för generationer husmödrar det viktigaste av rengöringsmedel, ger Flytande 

Ajax en förvånande rengöringseffekt. Ni tvättar köksgolvet eller de målade ytorna, bad-

karet eller bilinteriören, fönster eller speglar med Flytande Ajax. Ni gör ren kastruller, 

kakel, panel porslin och persienner. Med outspädd Flytande Ajax tar Ni bort fläckar av 

läppstift, tjära, gummi, olja och annat fett. 

Gnidning, sköljning, eftertorkning? Behövs inte. Ni behöver inte heller påpeka att det är 

nystädat. Det syns och känns på den rena friska doften. Flytande Ajax är milt och drygt i 

all sin kraft. Följ bara den enkla doseringsanvisningen på flaskan. Köp hem Flytande 

Ajax idag, i vanlig storlek eller ekonomistorlek.  

 

Annonsen är tryckt på ett matt, ganska strävt papper, ett material som påminner om dagstidning-

ars blad, om än aningen tjockare. Stilen i annonsen är vardaglig och folklig, den strävar inte efter 

att vara glamorös eller konstnärlig. Fotografiet är ganska dynamiskt i och med den ditsatta torna-

don och kvinnans rätt så energiska kroppsställning och ansiktsuttryck. Kvinnan på fotografiet är 

utan tvekan det centrala i annonsen. Hon representerar den i copyn nämnda ”husmodern” av sin 

tid. Genom sin gest med handen i luften åskådliggör hon för betraktaren den renhet Flytande 

Ajax har åstadkommit i hennes kök. Kvinnan på bilden poserar och trots att hon är en vacker 

kvinna, är det ingenting man med fotot försöker framhäva. Genom att placera kvinnan mitt i kö-

ket med en trasa i handen iscensätter hon ett samband. Åskådaren förstår att det är hon som an-

vänder Ajax och att hon just nyttjat rengöringsmedlet för att göra rent i köket. Reklamens mål-

grupp, även med tanke på annonseringsmediet, är naturligtvis kvinnor. Om man vill avgränsa 

målgruppen ytterligare, skulle man kunna precisera till ”husmödrar”, det vill säga de kvinnor 

som ansvarar för skötseln av hemmet.  

7.1.1 Metonymi och metafor 

Tornadon i bilden kan tolkas vara en metafor för Flytande Ajax då det i själva verket även görs 

en liknelse mellan rengöringsmedlet och en tornado i texten som är tryckt på bilden: gör rent 

som en vit tornado. Bilden försöker alltså skapa en konnotation att Flytande Ajax rengör med en 

kraftfullhet som en tornado som lämnar efter sig ett skinande vitt intryck. Att bilden på Ajax 

flaskan överlappar bilden på köket med kvinnan i kan ses som en metonymi för att existensen av 

en Flytande Ajax flaska faktiskt har att göra med att köket är så skinande rent samt att kvinnan 

har ett så glatt ansiktsuttryck.  
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7.1.2 Metafunktioner 

Då man börjar se på den interpersonella metafunktionen kan man först konstatera att kvinnan på 

bilden är fotograferad rakt framifrån på ett långt medelavstånd. Hon är således på socialt distan-

serat avstånd med öga-mot-öga-perspektiv. Betraktaren är därmed jämställd med kvinnan. Kvin-

nan ser inte rakt på betraktaren och kan på så sätt inte anses kräva på samma sätt som en person 

som ser rakt in i kameran. Däremot erbjuds läsaren betrakta kvinnan och kanske uppfatta det som 

inträffar i hennes kök som något slags ideal som också läsaren borde sträva efter. Det faktum att 

kvinnan poserar och har ett slags ”se här!”-uttryck, talar dock för att det finns ett litet krav i 

kvinnans uppsyn trots allt. Den relativt långa distansen mellan den avbildade kvinnan och läsaren 

förstärks av copyns brödtext. Brödtexten innehåller förvisso korta och till och med fragmentera-

de meningar (Behövs inte.), vilket anses minska distansen. Tilltalspronomenet däremot är Ni med 

stor begynnelsebokstav, vilket är den mest formella typen av direkt tilltal, och således skapar 

detta tilltal distans mellan avsändaren och läsaren. Copyn innehåller dock interaktiva element 

såsom frågor (Gnidning, sköljning, eftertorkning?) och uppmaningar (Köp hem Flytande Ajax 

idag [...]). Sloganen Flytande AJAX med ammoniak – tack! ber om att få, eller kanske till och 

med kräver, Flytande Ajax. Därmed kan sloganen uppfattas som ett krav, men inte ett krav på 

läsaren, utan kanske mer ett krav som läsaren kan identifiera sig med. Kvinnan på bilden är som 

sagt på öga-mot-öga-perspektiv gentemot betraktaren och därmed är hon varken under- eller 

överställd läsaren. Istället kan hon antas vara en person läsaren kan identifiera sig med i och med 

att hon är jämbördig med målgruppen. Kvinnan är dessutom avbildad rakt framifrån, vilket gör 

henne engagerad och inkluderande.  

Ideationell metafunktion har alltså att göra med processer. I annonsens copy finns flera verbal-

språkliga processtyper representerade. I rubriken Flytande Ajax med ammoniak löser upp och 

lyfter bort all smuts i ett enda svep förekommer en materiell process där Flytande Ajax är aktör 

och smutsen är målet som löses upp och lyfts bort av aktören. Likaså finns materiella processer 

beskrivna i brödtexten. I den första meningen Ammoniak, för generationer husmödrar det vikti-

gaste av rengöringsmedel, ger Flytande Ajax en förvånande rengöringseffekt är ammoniak aktör 

och Flytande Ajax målet, som får förvånande rengöringseffekt. Efter detta följer en rad materiel-

la processer där Ni, det vill säga läsaren, är aktör och målet är de ytor som ska göras rent eller 

fläckarna som ska tas bort. Det finns också en verbal process inbäddad i en mental process ut-
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tryckt i brödtexten. Meningen Ni behöver inte heller påpeka att det är nystädat uppger att Ni 

alltså läsaren inte behöver göra någonting, det vill säga påpeka, alltså verbalt yttra, att det är ny-

städat. En annan mental process som uttrycks i texten är den följande meningen Det syns och 

känns på den rena friska doften men meningen har ingen konkret aktör i och med att subjektet är 

det formella subjektet det. Flytande Ajax är milt och drygt i all sin kraft är däremot exempel på 

en relationell process där Flytande Ajax är bärare och mild och dryg är attribut som medlet ”har”.  

Rent visuellt kan bilden tolkas som ett uttryck för en aktionsprocess. Det är lite svårt att avgöra 

huruvida det är kvinnan eller tornadon som är aktör, eller om de representerar skilda processer. 

Man skulle i denna reklam för Flytande Ajax dock kunna utgå ifrån att båda är aktörer i samma 

process vars mål är att få ett skinande rent kök. De båda gör alltså rent i köket. För tornadons del 

är det genom fartranden, som den lämnar efter sig, klart för läsaren att den är en aktiv aktör. 

Kvinnan uttrycker genom sin min även en reaktionell process som representerar positiv över-

raskning på grund av Flytande Ajax rengörande effekt. Kvinnans blick är vektorn som är riktad 

mot tornadon. Flytande Ajax, representerad av tornadon, är således fenomenet hon reagerar på. 

Detta förstärks i brödtextens ordval ’förvånande’ i meningen Ammoniak, för generationer hus-

mödrar det viktigaste av rengöringsmedel, ger Flytande Ajax en förvånande rengöringseffekt. 

Bilden uppenbarar även konceptuella processtyper. Den avbildade kvinnans kläder, i synnerhet 

förklädet, skapar henne en identitet som husmor. Även trasan i handen är ett attribut som ger 

kvinnan identitet.  

Det mest utmärkande som har att göra med den textuella metafunktionen är att annonsen har 

rikligt med visuellt framskjutna element, såsom rubriker. Annonsen har inte mindre än fyra text-

element i skrift med större typsnitt än själva brödtexten i copyn. Dessa textelement har också 

betonats med fetstil och några av dem med röd färg. Till exempel texten Flytande AJAX på illust-

rationen av tvättmedlets flaska är tryckt i rött i kontrast till den i övrigt nästan helt svartvita an-

nonsen. Flaskan är också ett framskjutet element i och med att den överlappar den stora bilden. 

Produktbilden kan därför anses vara viktig. Tornadon i bilden är också överlappande; den är 

påklistrad på bilden i efterhand. Kvinnan i sin tur överlappar det vita ”spåret” som tornadon läm-

nat efter sig. Hon kan därmed tillsammans med tornadon anses vara framskjutna i bilden då själ-

va köket bara utgör bakgrunden.   
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Placeringen av de olika elementen i annonsen ger dem visst informationsvärde. Det givna, till 

vänster, är i den här bilden kvinnan, trots att hon är placerad någotsånär i mitten på bilden. Text-

en gör rent som en vit tornado till vänster av kvinnan kanske inte direkt skulle tolkas som given 

information, men är ändock placerad på det givnas plats. Det är som om man först blir presente-

rad detta konstaterande och sedan uppvisad beviset, själva tornadon. Tornadon, som är placerad 

till höger om kvinnan, är således det nya. Att det är något nytt som presenteras förstärks av kvin-

nans presenterande gest och blick. Både kvinnans hand och blick är alltså vektorer som syftar i 

riktning mot tornadon. Rakt under tornadon, alltså också till höger i annonsen, kan man finna 

Flytande Ajax-flaskan, som således också är ny information. Därmed skulle copyn till höger om 

illustrationen på flaskan kategoriseras som given information.  

Om man ser på annonsens hög–låg-dimensioner kan man komma fram till att textelementen är 

placerade enligt ganska vedertagna principer. Bilden, med andra ord det mer generella och idea-

liserade, är placerad överst och copyn, det mer specifika och reella, finns att hitta nederst på an-

nonsen. Allra högst på annonsen förefinns texten tack för renast... Denna ordlek kan således tol-

kas vara ett sorts ideal då det man eftersträvar är renhet och det allra bästa är ju om man når su-

perlativa karakteriseringar såsom renast. I och med att det är en rubrikaktig kvickhet är den inte 

heller särskilt specifik, så det är definitivt på den generella delen av skalan generell-specifik som 

denna text befinner sig på. Jämförelsevis är den allra nedersta rubrikaktiga texten Flytande AJAX 

med ammoniak – tack! mer specifik eftersom denna slogan specificerar namnet på den annonse-

rade produkten samt upplyser om att den även innehåller ammoniak. Också illustrationen på 

Ajax-flaskan är specifik information åtminstone om man ser på illustrationen av tornadon som är 

placerad i bilden ovanpå precis ovanför Ajax-flaskan, och som representerar den mer idealisera-

de och generella metaforen för rengöringsmedlet.   

De ovannämnda sloganerna tack för renast... och Flytande AJAX med ammoniak – tack! samt 

produktnamnet FLYTANDE AJAX på den illustrerade flaskans etikett är även sambandsskapande 

textelement. De är alla tryckta med röda bokstäver och de är således element som visuellt rimmar 

med varandra. De är alltså besläktade och samhöriga. Tack för renast... och Flytande AJAX med 

ammoniak – tack! är båda sloganer eller reklamfraser som annonsören möjligen ville få memore-

rade i mottagarnas medvetande. Att sedan själva produktnamnet kombinerat med produktens 

logotyp är satta i samma samband lär vara helt naturligt eftersom marknadsföringens avsikt ju är 
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att få sitt namn och sitt varumärke känt. Dessa rödtryckta texter har också som funktion att kon-

trastera den i övrigt svartvita annonsen. Den illustrerade Ajax-flaskan överlappar också bilden i 

ett sambandsskapande ändamål; bildens tornado och den skinande renhet som bilden i övrigt ger 

budskap om betonas genom överlappningen höra ihop med Ajax-flaskan, det vill säga det annon-

serade rengöringsmedlet. 

7.1.3 Tolkning  

Den analyserade annonsen är ganska typisk för sin tid. Den försöker vara informativ och realis-

tisk genom att ha en ganska informativ copy samt genom fotografiet. Fotot är trots allt inte helt 

realistiskt på grund av att den behandlats så att en illustration av en tornado är ditsatt i efterhand. 

Bilden dominerar, och således kan man vara av den åsikten att de emotionella associationerna är 

viktiga i annonsen. Även produktens utseende är poängterat genom Ajax-flaskans avbild i nedre 

delen av annonsen. I copyn finns fakta, men också där spelar man med associationer såsom att 

renheten syns och känns [...]. Reklamen talar möjligtvis till målgrupper som vill ha ett rent hem 

men som vill ha tid över till annat. Med Flytande Ajax är det möjligt att få ytorna rena utan gnid-

ning, sköljning eller eftertorkning.  

Kvinnan på bilden kan betraktas som en budskapsförmedlare och därmed kan reklamen anses 

vara intimiserad, vilket var en vanlig tendens under den personorienterade perioden. Annonsen är 

fortfarande i svartvitt, vilket troligen är en kostnadsfråga. Annonsören har dock försökt få färg på 

annonsen genom röda typsnitt. Annonsens brödtext talar direkt till konsumenten med tilltalet Ni, 

således kan inte annonsen kategoriseras som den mest moderna, då det på sextiotalet började bli 

vanligare med tilltalet ni med liten begynnelsebokstav eller det mer förtroliga du. (Korpus 

2008:84) Det märks på annonsen att det är en reklambyrå som stått för utformningen, eftersom 

den innehåller text och bild i en väl disponerad relation. Ordleken tack för renast… pekar också 

på reklambyråspråk, då reklamtext ofta leker med ord (Korpus 2008:186). Dagens konsument ser 

troligtvis ordleken som aningen klumpig och lösryckt. 

Det som man i övrigt lägger märke till i reklamen som gammaldags är svartvitheten. Svartvita 

bilder förekommer även i dagens reklam men det är då en konstnärlig strategi, men i det här fal-

let troligtvis en kostnadsfråga. Även den relativt långa copyn är sällsyntare idag än på sextiotalet. 

Den tecknade bilden hör också till ovanligheterna i dagens reklam. Illustrationer används dock 
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idag också, men då ofta som en visuell strategi. En annan viktig anmärkningsvärd detalj är sälj-

argumentet ammoniak. I dagens reklam skulle detta knappast vara en egenskap som skulle beto-

nas som en fördel. Detta på grund av dagens miljötänkande, som inte var på långa vägar lika 

långt gången på 1960-talet. Med nyheter från världen om förödande tornadon skulle kanske inte 

dagens copywriter använda tornado som en metafor för ett rengöringsmedel. Det väcker inte sär-

skilt positiva associationer idag men kan på 1960-talet ha ansetts vara en exotisk företeelse.  

En av de mest iögonfallande egenskaperna i annonsen är den stereotypiska kvinnobilden. Det är 

inte ovanligt att kvinnor förekommer i nutida reklam för hushållsprodukter men sällan med ett 

förkläde på. Detta skulle den nutida kvinnan kanske reta sig på. Kvinnan ser aktiv ut, men inte 

som att hon just städat i sina pumps, därmed fungerar förklädet bara som en slags symbol för att 

kvinnan på bilden är den person som ansvarar för hushållet. I det här fallet ger annonsen intryck 

av att det är Flytande Ajax som skött det hårda arbetet. Också att i copyn referera till ”husmödrar” 

som de enda som behöver bekymra sig om städning är främmande i dagens reklam. Flera av an-

nonserna på 1960-talet, liksom denna, betonar produkternas lätthanterlighet, vilket kan antas vara 

uppskattat hos jobbelastade hushållerskor. Fritid började bli vanligare och allt mer uppskattat och 

lättanvändhet var helt klart en trumf hos hushållsprodukter. Den lämnade kvinnorna tid till annat 

än hushållsarbete, till exempel läsning av damtidningar och skönhetsvård. Om man vill göra en 

lite mera kritisk tolkning ställer reklamen samtidigt nya krav och väcker nya behov hos målgrup-

pen. Brödtextens anmärkning att man inte behöver påpeka att det är nystädat ger uppfattningen 

att städning är någonting som måste göras för att få respekt. Annonsen låter alltså förstå att alla 

hem är, eller åtminstone borde vara, i prima skick, vilket kan tänkas ha satt press på kvinnorna 

som förväntades vara förutom goda husmödrar, också vackra och representabla fruar.  

7.2 Sunsilk schampo 

Annonsen för Sunsilk schampo (bilaga 2) är en svartvit helsidesannons med ett fotografi av en 

ung man och en kvinna i närbild i fokus. Det avbildade paret upptar ungefär två tredjedelar av 

hela annonsen, men själva fotot upptar hela annonsen. Inom fotots beskärning finns ganska rik-

ligt med bakgrundsutrymme, men det kan naturligtvis hända att mannen och kvinnan är klistrade 

på bakgrundsutrymmet. Bakgrunden är neutralt ljusgrå och man kan inte avgöra fotografiets 

plats på basis av den. Den nedre delen av annonsen tas upp av mannen och kvinnan, det som blir 
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kvar utgörs av den grå bakgrunden. Kvinnan är till höger och hon är mest central av de två. 

Mannens huvud befinner sig längre ned, fotograferad på sidoperspektiv, och han snusar på kvin-

nans hår. Snett ovanpå kvinnans huvud, i höger hörn av annonsen är en bild på de annonserade 

produkterna, fyra olika varianter på Sunsilk schampo, placerad. Ovanför mannen är copyn place-

rad. Copyns innehåll är följande:  

”Vilken kalasbrud! 

Vilken fruktansvärd tur man har! 

Varför just jag? 

Vad har man gjort för gott i denna onda värld för att ha en sån jättetur som jag? 

Kan det vara mitt vackra utseende? Mina friska vita tänder? Min otroligt stora charm? 

Min goda smak? 

Hur som helst: denna fining släpper jag aldrig. Inte ikväll i alla fall.  

Vilket hår! Nytvättat! Som silke och guld. 

Kanske tvättat med Sunsilk Guld. 

Eller citron. Man vet ju inte. Det finns visst fyra att välja mellan. Säger dom som vet. 

Jag ger tusan i hockeyträningen i morron. Bättre att koncentrera sig här...” 

 

Någon annan text, till exempel rubriker, finns inte i annonsen, om man inte tar hänsyn till 

schampoflaskornas etiketter på bilden av produktgruppen.  

Även den här annonsen är tryckt på matt dagstidningsliknande papper. Bilden försöker skapa en 

känslostark atmosfär och copyn tillsammans med den förstärker detta budskap. Annonsen har 

därmed en konstnärlig ambition att väcka känslor hos läsaren. Bilden är relativt statisk; det hän-

der inte särskilt mycket i den. Paret ser inte ut att posera, utan bilden ger mer intryck av att vara 

ett situationsporträtt. Mannens ansikte är vänt mot kvinnans hår som han luktar på med slutna 

ögon. Kvinnans ansikte är riktad rakt mot kameran men blicken riktas till sidan i riktning bort 

från mannen. Mannen och kvinnan har av både skrift och bild att döma en romantisk relation till 

varandra. Trots att det är uppenbart att det är mannens ord vi ser i copyn, är det kvinnor reklamen 

riktar sig till. Målgruppen är unga kvinnor som vill ta hand om sitt utseende.  
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7.2.1 Metonymi och metafor 

Annonsen har använt sig av en liknande metonymi som gavs som exempel i avsnitt 4.2 (Hansson 

m.fl. 2006). Här är Sunsilkprodukterna relaterade till paret med något slags kärleksförhållande. 

Även om annonsen inte försöker ge intryck av att produkterna finns med på fotografiet och den 

givna miljön, är det tydligt att den ger budskapet att produkterna är en av orsakerna till den ro-

mantiska stämningen i bilden. Produkterna är placerade alldeles intill kvinnans hår, för att det 

inte ska gå obemärkt att hennes hår är tvättat med dem. Att mannen har borrat in näsan i kvin-

nans hår är uttryckligen en följd av att kvinnan använder de annonserade produkterna. Detta för-

stärks ytterligare i copyn. Därmed kommunicerar annonsen att produkterna förstärker den ro-

mantiska upplevelsen samt ger läsaren en positiv konnotation i fråga om produkterna. 

7.2.2 Metafunktioner 

Paret i annonsen är avbildade på nära avstånd. Närhet och distans hör till den interpersonella 

metafunktionen och skapar genom annonsens bild symbolisk närhet, fastän varken mannen eller 

kvinnan har ögonkontakt med kameran. Mannens ögon syns inte ens; man kan enbart förnimma 

ett slutet ögonlock. Eftersom ingen ögonkontakt finns, kräver inte heller personerna något av 

läsaren. De erbjuder däremot mottagaren att betrakta dem. Den nära distansen gör annonsen mer 

personlig och copyn förstärker denna betydelse. Skriften talar inte direkt till läsaren utan ger in-

trycket att vara något mannen tänker för sig själv. Således används inte tilltal såsom du eller ni. 

Däremot skapar skriften en icke-distanserad relation genom att använda mycket korta, och i viss 

mån ofullständiga, meningar. Exempel på dessa är Som silke och guld och Eller Citron. Copyn 

har också rikligt med utrop såsom Vilken kalasbrud! och Vilket hår! Copyn innehåller också 

många frågor, men de är inte där för att öka interaktionen utan är det är mannens inbördes reso-

nemang som läsaren får vittna om. Det finns mycket talspråklig ortografi bland orden, till exem-

pel Säjer, dom och i morron. Dessa gör också annonsen mindre distanserad såsom benämningar-

na som mannen använder för kvinnan såsom kalasbrud och fining. Dessa kan kanske inte katego-

riseras som smeknamn men hör till de mer talspråkliga uttrycken, på gränsen till slang, åtminsto-

ne för över fyra årtionden sedan. Bildperspektivet på paret är varken uppifrån eller nedifrån. Per-

sonerna i annonsen eller mottagaren är alltså inte satt i en maktposition gentemot den andre. 

Kvinnan är avbildad i ett framifrån-perspektiv vilket uttrycker inkluderande, engagerande eller 

accepterande attityd. Mannen, som är porträtterad i sido-perspektiv är däremot något mera oen-
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gagerad i förhållande till läsaren, vilket kan vara ett uttryck för att han helt koncentrerar sig på 

kvinnan.  

Som uppgetts tidigare, händer inte särskilt mycket i annonsens bildmaterial. Av den ideationella 

metafunktionen kan man därmed utesluta aktionsprocess och händelse. Däremot förekommer 

mental process och i viss mån reaktionsprocess i fotografiet. Detta görs klart för mottagaren ge-

nom copyn som är en visualisering av en utsaga eller tanke. Man kan kanske påstå att denna ut-

skrivna tanke till största delen utgörs av mental process. Vi får veta vad som rör sig i den unga 

mannens huvud. Utropen, till exempel Vilken kalasbrud! och Vilket hår! däremot kan ses som 

reaktioner som denna unga kvinna vållar. Dessa mentala och reaktionella processer leder till 

mannens slutsats Jag ger tusan i hockeyträningen i morron. Bättre att koncentrera sig här…; en 

reaktion på de intryck han fått av kvinnan. Att mannen i nuet ”ger tusan” kommer inte att märkas 

förrän imorgon och kan därför tolkas vara en mental process. Likaså kan koncentration vara en 

mental process men ligger någonstans i medelväg mellan mental och materiell process. 

Om man tittar på kompositionen av textelementen i annonsen, det vill säga begrundar den textu-

ella metafunktionen, märker man att kompositionen inte är helt traditionell. Copyn, som alltså 

beskriver den unge mannens tankar, är placerad upp till vänster och representerar således given 

information. Längst upp till höger är bilden på de annonserade produkterna placerad. Produkter-

na representerar alltså det nya i annonsen, vilket inte är något konstigt. Vilken aspekt i mannens 

reflexioner som är given är däremot mera svårtolkat. Man kan möjligen förklara det med att hela 

annonsen är framlagd ur mannens perspektiv och därmed är mannen och hans tankar det givna. 

Eftersom kvinnan är till höger om mannen får hon tillsammans med produkterna stå för det nya, 

det är trots allt hon som anses använda produkterna. Då hög–låg-dimensionen tas i beaktande 

kan man komma fram till att annonsen är knapp på element som kan beskrivas 

la’, ’specifika’ eller ’jordnära’. Hela reklamen bygger på känslomässiga associationer och när-

mast information eller fakta kommer man då man ser på den lilla bilden av produkterna. Av den 

kan man tyda att flaskan längst fram föreställer Örtschampo. Även copyn har bäddat in fragment 

av fakta som upplyser om att det finns fyra olika Sunsilk schampon att välja bland, exempelvis 

Sunsilk Guld och Sunsilk Citron. Hög–låg dimensionen kan tolkas som så att mannen, som är 

placerad ett snäpp nedanför kvinnan, står för det reella i annonsen. Kvinnan får därmed represen-

tera idealet, likaså produkterna. Copyn hör också till det mer idealiserade, man kanske kunde ge 
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det aningen drömmande utlägget betydelsen ’visionär’. Med lite eftertanke kan man dock konsta-

tera att prat- och tankebubblor i regel alltid förekommer ovanför den som talar eller tänker, och 

således följer placeringen av copyn denna konvention.  

Annonsens enda textelement med skrift är copyn, som inte innehåller några rubriker eller typ-

snittsvariationer. Förutom det förekommer text endast på produktbildens etiketter. Därmed är 

inget skriftligt element i texten framskjutet. Man kan däremot se copyn och produktbilden som 

överlappande med det hela annonsen täckande fotografiet. Dessa kan följaktligen ses som fram-

skjutna. Paret är så pass tätt intill varandra så att inget synligt utrymme finns emellan dem och 

deras konturer utgör på sätt och vis en inramande linje som ger dem en betydelsepotential av 

gemenskap: de är en sammanhörande enhet. Att produktbilden är placerad så pass nära kvinnans 

hår ger också intrycket att man försökt poängtera sambandet med kvinnans idealiserade hår och 

produkterna. 

7.2.3 Tolkning 

Det som är det mest påfallande med annonsen för Sunsilk schampo är att målgruppen är förhål-

landevis ung. Denna slutsats kan man dra av annonsens för tiden tämligen nyskapande och mo-

derna stil. Copyn är relativt kort och bilden tar upp hela annonsen, vilket de mer moderna annon-

serna gjorde under 1960-talet. Skriften är talspråklig och har en tydlig budskapsförmedlare, som 

dock inte öppet marknadsför produkten, utan låter förstå att han i sidomening bara råkar nämna 

hårvårdsprodukternas namn. Denna typ av copy i form av en människas tankesförlopp framstår 

som något nytt i annonsvärlden. Det som är typiskt 1960-tal i annonsen är dess svartvithet och 

hur man lyft fram essensen av mannens beundran till helt nya sfärer genom att låta mannen vara 

den som för talet. Mannen som budskapsförmedlare gör annonsen modern och helt i sin tid. 

Kvinnan framstår i reklamen som den som har maktposition och som slutligen avgör huruvida 

mannen godtas som kavaljer. 

Också avsaknaden av högdragna Ni-tilltal och den i övrig mycket talspråkliga skriften gör så att 

annonsen känns nymodig. Denna moderna sorts reklam kan ha tänkts tilltala den yngre läsarkret-

sen. Det framgår också mycket tydligt att paret som skildras i annonsen är ungt. Det låts förstå 

att de ännu inte officiellt är ihop och även detaljer som morgondagens hockeyträning insinuerar 

att det rör sig om unga människor. Det talspråkliga uttryckssättet förstärker dessa uppfattningar. 
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Annonsen spelar också tydligt på den modernare uppfattningen att det är acceptabelt att ha en 

intim relation med en människa som man nödvändigtvis inte är bunden till på något sätt. Dessa 

uppfattningar är sannolikt anammade främst av den yngre publiken. Att annonsen är riktad till 

yngre läsare påvisar att det rör sig om segmenterad reklam som tydligt vänder sig till en viss typ 

av människor. Dessa unga kvinnor, som Sunsilkannonsen är riktad till, förväntas vilja tillhöra 

den gruppen unga kvinnor som unga män anser vara kalasbrudar och finingar, det vill säga så-

dana kvinnor som får charmiga, snygga och sportiga killars odelade uppmärksamhet. För att till-

höra denna grupp bör man absolut vara fräsch med nytvättat, glansigt och vackert hår.  

7.3 Vyzo hårborttagningscrème 

Annonsen för Vyzo hårborttagningscrème (bilaga 3) är en svartvit helsidesannons riklig med text. 

Texten är uppdelad i tre spalter som är åtskilda med lodräta streck. I de två första spalterna finns 

en svartvit bild tillsatt i vardera. De är båda i samma storlek och den första föreställer en kvinnas 

ben. Tittaren kan på det strax under midjan beskurna fotografiet uppfatta att kvinnan sitter och att 

hon har på sig badrock. I sin hand håller hon en Vyzo-tub mot sin vad på ett sätt som troligtvis 

ska föreställa preparatets applicering, men i grunden verkar syftet vara att uppvisa produktens 

utseende i och med att kvinnans handtag om tuben liknar ett pincettgrepp arrangerad så att hela 

texten på tuben syns. Den andra bilden föreställer en relativt ung kvinna och en man. Mannen 

står bakom kvinnan och lutar sig över kvinnan i en gest som ser ut att vara för att kyssa henne. 

Kvinnan har en ärmlös topp på sig och blottar sin hårlösa armhåla då hon håller upp armen för att 

omfamna mannen. Kvinnan har tidsenlig svart makeup kring ögonen samt en välfriserad page 

och trots att hennes ansikte är nästan helt vänd mot läsaren är hennes blick fokuserad någonstans 

till höger om betraktaren. Mannen är mörk och av bilden att döma mycket lång. Bildens mörka 

bakgrund gör det svårt att uppfatta annat än mannens huvud och ansiktets profil. Blicken är vänd 

nedåt mot kvinnans ansikte och läsaren kan bara uppfatta ett av mannens ögonlock. Kvinnan är 

beskuren strax nedanför bröstet. Då bilden betraktas närmare märker man att det är svårt att av-

göra ifall bilden faktiskt är ett fotografi eller en illustration, bland annat på grund av bildens star-

ka svartvita kontraster. Det starkaste intrycket är att det rör sig om ett fotografi. Sammanlagt tar 

bilderna upp cirka en femtedel av hela annonsen.  
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Copyn är därmed det absolut dominerande. Annonsens rubrik, högst upp på sidan, lyder Miss-

prydande hårväxt hör inte ihop med ELEGANS och är avgränsad från brödtexten med ett snirk-

ligt avgränsande streck under ordet ELEGANS. Efter själva brödtexten följer produktens logotyp 

Vyzo i stort typsnitt efterföljt av symbolen för registrerat varumärke samt tillägget med lanolin i 

en kursiv, lite mindre och annorlunda font. Under detta, i mindre font, men skrivet med versaler, 

står LUKTFRI HÅRBORTTAGNINGSCRÈME. Denna produktinformation är placerad längst ned 

till höger av annonsen och upptar utrymmet under den mellersta och den högra spalten med skrift. 

Hela annonsen är omsluten i tunnstreckad inramning med rundade kanter. De mest framstickan-

de elementen i annonsen är rubrikens ord ELEGANS samt varumärkets namn nederst på sidan.  

Själva brödtexten är efter ett inledande stycke indelad under fem olika rubriker: BEHAGLIGT – 

HUDVÄNLIGT, REGELBUNDEN VÅRD, MÅNGA TITTAR PÅ ERA BEN, ÅRET OM samt DEN 

MODERNA METODEN. Texten är så pass lång att det inte är praktiskt att återge den i sin helhet 

här. Den inledande delen av brödtexten behandlar elegans och hur hårborttagning är en lika vital 

del av elegans som att ”se över” händer, hår och hy! Rubriken BEHAGLIGT – HUDVÄNLIGT 

redogör, såsom rubriken tillkännager, för hur behaglig och hudvänlig Vyzo hårborttagnings-

crème är, mer än ett vanligt hårborttagningsmedel… Under rubriken REGELBUNDEN VÅRD 

understryks hur viktigt det är för en välvårdad kvinna att regelbundet hålla generande hårväxt 

borta. MÅNGA TITTAR PÅ ERA BEN är en rubrik vars brödtext fokuserar på hur korta kjolar 

och tunna strumpor drar blickarna till benen och poängterar att tunna strumpor har en farlig för-

måga att snarare avslöja än dölja generande hårväxt. Under rubriken ÅRET OM betonas att 

hårborttagning är viktigt även på vintern eftersom den minskar risken för all skvallrande varm-

under-arm-doft. Texten som hör till rubriken DEN MODERNA METODEN behandlar Vyzos 

lättanvändhet samt förmånlighet och smärtfrihet jämfört med andra, gammaldags, hårborttag-

ningsmetoder. 

Annonsen är tryckt på strävt papper såsom de andra hittills analyserade annonserna. Den visuella 

framställningen är saklig, den efterliknar en tidningsartikels utseende med sina tre spalter och sin 

till synes sansade stil. Bilderna håller god smak och är inte särskilt uppseendeväckande även om 

bilden på paret skulle kunna vara omslaget på ett Harlekin-roman till exempel. Den uppvisar ett 

slags ideal med ett vackert par och en beundrad kvinna. Också bilden på benen visar naturligtvis 

upp ett par välskapta ben, vilket ju är kutym i reklam. Bildernas syfte är att visa upp potentiella 
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användningsställen för hårborttagningsmedlet, då de vanligaste områdena för hårborttagning hos 

kvinnor kan anses vara benen och armhålan. Annonsen vänder sig till kvinnor i alla åldrar, sär-

skilt till dem som är måna om den elegans som annonsen går in för. På grund av den andra bil-

dens teckningskaraktär är det svårt att bedöma vilken ålder paret på bilden har och målgruppen 

kan också därför anses vara alla kvinnor, i alla fall alla de som är noga om att se bra ut. 

7.3.1 Metonymi och metafor 

Bägge bilderna i annonsen väcker konnotationer med hjälp av metonymi. Den första bilden med 

benen är mycket tydlig då tuben för det annonserade medlet hålls precis intill vaden. Därmed är 

det ganska klart att konnotationen som man strävar efter att ge är att benens släthet är en konse-

kvens av användandet av preparatet. Då läsaren enbart kan se benen, representerar bilden mer än 

vad den visar. Läsaren gör troligtvis associationen att benen tillhör en elegant kvinna, möjligen 

samma kvinna som förekommer i den andra bilden. Den andra bilden inbegriper visserligen inte 

någon bild på produkten men eftersom bilden av tuben finns i den första bilden och preparatet 

redogörs för grundligt i copyn är det uppenbart att bilden har som avsikt att ge intryck av att den 

hårlösa underarmen är ett resultat av användningen av den marknadsförda produkten. Då copyn 

även påpekar att preparatet är väldoftande och minskar risken för armsvett förstärker bilden den i 

skrift givna uppfattningen, i och med att betraktaren ser hur mannen lutar sig över kvinnans axel 

med näsan tämligen nära armhålan. Detta ger konnotationen att kvinnan är fräsch och väldoftan-

de, även under armen. 

7.3.2 Metafunktioner 

Om man ser på den interpersonella metafunktionen som fokuserar på annonsens interaktion kan 

man konstatera att den långa copyn innefattar talarroller som är både givande och krävande. Den 

verbalspråkliga texten både erbjuder information men kräver också genom frågor till läsaren så-

som i frågan Har ni sett en elegant kvinna i aftonklänning som inte sett till den detaljen? Sedan 

kan man vara av olika åsikt om huruvida copyn erbjuder eller kräver läsaren att prova på prepa-

ratet till exempel i följande meningar: Stryk bara på Vyzo. Ni behöver Vyzo[…]. Men ni måste 

själv pröva Vyzo för att verkligen känna hur härligt enkel hårborttagningen är. Bildernas perso-

ner däremot kräver ingenting av läsaren då ingen av personerna ser rakt på läsaren. På bilden på 

benen ser läsaren inte ens personens huvud, än mindre ansiktsuttryck och därmed har bildernas 
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personer inga krävande talarroller. Då distansen i copyn och bilderna betraktas kan det konstate-

ras att copyn i tidsenlig stil skapar avstånd genom tilltalet Ni med stor begynnelsebokstav. Att 

skriften innehåller rikligt med både frågor och uppmaningar kan bedömas kompensera denna 

distansering då graden av interaktion ökas. Meningarna i copyn är till största delen normallånga 

och ordvalen är sedvanliga. Ett par fragmentariska meningar finns att finna, exempelvis följande 

mening utan subjekt Riskerar heller aldrig att intrycket av en ärmlös aftonklänning eller som-

marklänning störs av missklädsam hårväxt. Brödtextens sista fras är den ofullständiga meningen 

Med Vyzo! Bilderna i annonsen uttrycker social distans. Eftersom kvinnan är beskuren strax 

ovanför midjan är distansen nära medelavstånd. Vad beträffar bilden på benen är det svårare att 

avgöra den symboliska distansen. Eftersom bilden är beskuren vid midjan kan man kanske dra 

slutsatsen att också den bilden har distansen nära medelavstånd. Man kan emellertid också på 

grund av bildens fokus på benen och dess blottläggande karaktär bedöma att den trots allt är rela-

tivt personlig till sin distans. Eftersom båda bilderna är avbildade rakt framifrån kan man säga att 

det råder maktbalans mellan läsaren och de avbildade. Vad gäller de avbildades engagemang kan 

man påstå att det i bilden på paret är kvinnan som är inkluderande och engagerande medan man-

nen inte är det i lika hög grad. Om bilden på benen måste man säga att den avbildade närmast 

måste ses som exkluderande eftersom tittaren inte ser annat än benen. 

Då man betraktar annonsens processer, med andra ord den ideationella metafunktionen kommer 

man snart fram till att skriften på grund av sin omfattande längd innehåller ett flertal processer 

vars aktörer är såväl den allmänt eleganta kvinnan, läsaren samt produkten Vyzo. Då den elegan-

ta kvinnan framställs påstår copyn att hon alltid har säkerhet och stil vilket beskriver en relatio-

nell process det vill säga en statisk process som beskriver tillstånd såsom ägande eller varande. 

En del materiella processer tilldelas också den eleganta kvinnan exempelvis då copyn skildrar 

hur En välvårdad kvinna med stil vårdar sin garderob regelbundet…sköter sin hy och sitt hår. 

Dessa aktioner sker alltså i den yttre materiella världen och kan alltså uppfattas med synen jäm-

fört med de mentala processerna som sker i aktörens inre. Till den eleganta kvinnans mentala 

processer hör till exempel att de anser det lika självklart att regelbundet ta bort missklädsam 

hårväxt som att ”se över” händer, hår och hy! samt att de Riskerar heller aldrig att intrycket av 

en ärmlös aftonklänning eller sommarklänning störs av missklädsam hårväxt. 
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Processerna som tilldelas läsaren har mest att göra med mentala processer bland annat att tänka 

sig, märka, vara noga, låta någonting bli någonting och behöva såsom i följande meningar: Kan 

ni tänka Er att uppträda […], Ni märker genast att det är mer än ett vanligt hårborttagningsme-

del och Var noga med att regelbundet hålla generande hårväxt borta - låt det bli en naturlig 

ingrediens i Er personliga hygien. Ni behöver Vyzo beskriver en process som uttrycker tillstånd 

därmed klassas processen som relationell. Men läsaren är även aktör i en del materiella processer 

såsom att stryka på och pröva som i meningarna Stryk bara på Vyzo och Men Ni måste själv 

pröva på Vyzo för att verkligen känna hur härligt enkel hårborttagningen är. Själva produkten 

tilldelas naturligtvis egenskaper som ju är relationella processer såsom Vyzo är lätt att använda 

samt Det är ganska naturligt att Vyzo blivit det mest omtyckta hårborttagningsmedlet i hela Eu-

ropa. Vyzo tar även del av en del materiella processer exempelvis Det hjälper Er att vara och 

känna Er fräsch hela dagen… och [Vyzo]verkar snabbt och effektivt. 

Då aktionsprocesserna i bilderna tolkas kan man i bilden av benen finna processen där hårbort-

tagningsmedel appliceras på benen. Där är kvinnan aktören som applicerar medlet och hårbort-

tagningsmedlet är metoden som används och också den aktör som orsakar att håret avlägsnas. 

Processen är alltså flerfasig, men det vi ser är en agerad applicering där kvinnan är aktör. Bilden 

kan också ses som en dubbelriktad aktionsprocess där kvinnan visar åskådaren tuben med hår-

borttagningsprodukten och läsaren ser den. Uppvisandet av produkten kan också ses gränsa till 

symbolisk process då man genom att placera tuben intill kvinnans ben strävar efter att ge bety-

delsen att kvinnan är användare av produkten. I den andra bilden förekommer en dubbelriktad 

process där paret omfamnar varandra i en process där mannen ser ut att vara i akt att ge kvinnan 

en kyss någonstans i ansiktet.  

Vyzo-annonsens textuella metafunktion följer tidningsartiklars mönster där det skrivna är indelat 

i spalter. Spalterna läses från vänster till höger och därmed är den sedvanliga vänster–höger-

dimensionen brukad i annonsen. Det givna, det vill säga det någotsånär kända ligger till vänster 

medan det nya, där den givna informationen utvecklas, infinner sig till höger. Det talas först om 

den eleganta kvinnan generellt och sedan går texten in på mer specifika detaljer. Produktens lo-

gotyp Vyzo och övrig produktinformation är placerat längst ned aningen till höger och således 

kan denna produktinformation kategoriseras som ny information. Bilden på benen ligger till 

vänster om bilden på paret där kvinnans armhåla blottas och man kan därmed tolka det så att 
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hårborttagningen från benen är givet men att avlägsna håren under armarna inte är lika självklart. 

Också det skrivna styrker denna uppfattning eftersom det i detalj informerar om hur viktigt det är 

att ta bort håren under armarna medan inställningen till att åtminstone synliga hår på benen inte 

är önskvärt, verkar vara mera självklart. Dessutom kan bildernas placering tolkas som att an-

vändningen av medlet leder till romantik av det slag man kan se på den andra bilden. 

Annonsens två mest iögonfallande element är orden ELEGANS i rubriken och varumärkets namn 

Vyzo längst ned. Med tanke på hög–låg-dimensionen kan man därmed framhålla att elegans är 

det idealiserade i annonsen och att produkten Vyzo är det man velat framstå som reellt i re-

klamen. Elegans är alltså det läsaren väntas sträva efter och Vyzo är det konkreta medlet för att 

uppnå detta ideal. Bilden på benen ligger aningen lägre ned än bilden på paret och i och med det 

kan man göra analysen att paret är det idealiserade medan själva hårborttagningshandlingen är 

det reella eller det specificerade.  

Som det redan från föregående stycke går att slutleda, är de mest framskjutna elementen i an-

nonsen rubrikens ELEGANS samt produktnamnet Vyzo. Dessa ords typsnitt är olika, men deras 

fontstorlek är ungefär samma. Förövrigt är hela rubriken Missprydande hårväxt hör inte ihop 

med ELEGANS framskjutet i relation till den övriga copyn med undantag av produkt-

informationen Vyzo med lanolin LUKTFRI HÅRBORTTAGNINGSCRÈME längst ned i annonsen 

som också i sin helhet är ett framskjutet element. Också de mindre rubrikerna i brödtexten är 

framskjutna genom typsnitt i versaler och i fetstil. I och med att bildernas storlek är i skala med 

kolumnernas bredd kan man inte påstå att de är speciellt framskjutna i annonsen utan de följer 

strikt mönstret för annonsens visuella rum.  

Rubriken och särskilt ordet ELEGANS är avgränsade från den övriga copyn med ett dekorativt 

streck. Detta inte bara avgränsar rubriken från brödtexten, men också understryker, det vill säga 

skjuter fram ordet ELEGANS ytterligare. Det faktum att ordet ELEGANS och produktnamnet 

Vyzo båda är skrivna i nästintill samma storlek, om än i annorlunda typsnitt får dessa två element 

att visuellt rimma med varandra. Elegans och Vyzo hör alltså ihop, de har ett samband. Också de 

två bilderna rimmar visuellt med varandra. För det första är de enda bilderna i annonsen, och för 

det andra är de exakt lika stora. Reklamen har med dessa två bilder velat skapa ett samband; hår-

borttagning med Vyzo leder till både släta ben och armhålor men framförallt till romantik och 

beundran.  
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7.3.3 Tolkning 

Det mest slående i denna annons för Vyzo hårborttagningscrème är dess oerhört långa copy. 

Denna typ av annonser med långa copyn förekommer förvisso även idag för vissa produkter, då 

ofta i reklam för hälsokostsprodukter. Precis som denna 1960-talsannons försöker dessa hälso-

kostsannonser efterlikna utseendet av tidningsartiklar och därmed kanske strävar efter någon 

slags seriositet. Annonsen för Vyzo leker inte med överlappningar eller iögonfallande fram-

skjutenhet utan följer strikt ramarna för hur en tidningsartikel ser ut. Svartvitheten fungerar alltså 

bra i det här sammanhanget även om valet även kan ha ekonomiska grunder. Inte heller leker 

annonsen med ord och därmed kan man kanske dra slutsatsen att målsättningen med annonsen är 

att inte se ut som reklam utan man vill framstå som något mer förnuftigt, något som erbjuder 

fakta och saklig information.  

Utseendet är alltså tekniskt sett sakligt med fem rubriker och brödtext, men hur är det med inne-

hållet? Innehållet erbjuder till synes verklighetsförankrad information om elegans. Annonsens 

definition av elegans är trots allt ingen helt objektiv tolkning, utan är bara ett synsätt på vad ele-

gans är. När det gäller beskrivningen av produkten är det naturligtvis ingenting konstigt med att 

det i marknadsföringssyfte förekommer enbart lovord. Produkten är enligt annonsen behaglig 

och hudvänlig, snabb, skön och effektiv samt lättanvänd.  

Annonsen får läsaren att känna oro över huruvida hon är elegant eller inte. Förutom att brödtext-

en försöker övertyga läsaren att inse att den marknadsförda produkten är oumbärlig för en ele-

gant kvinna, framhåller den också att det är viktigt att vårda sin garderob och sköta om sitt hår 

och sin hy. Så förutom att annonsen får kvinnorna att oroa sig över ”missprydande hårväxt”, 

väcker den även oro över att de möjligtvis försummat andra områden inom skönhetsvård såsom 

kläder, hår och hy. Annonsen vädjar till målgruppen genom närapå skrämseltaktik genom att 

vädja till kvinnornas ängslan över ifall de är tillräckligt välvårdade; ifall de har tillräckligt släta 

ben och svettluktsfria armhålor. Dessutom hänvisas till konkurrerande hårborttagningssystem 

som gammalmodiga, dyra och smärtsamma. Bilderna talar också för att de uppräknade egenska-

perna för elegans måste fyllas för att få en mans beundran. Därmed kan man säga att just denna 

annons lätt kan framkalla dålig självkänsla i enlighet med Ellen MacCrackens beskrivning av 

damtidningsreklam. 
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Det som är typiskt för 1960-talsreklam i Vyzo-annonsen är dess vädjan till kvinnors grupptillhö-

righet. Läsarna förväntas vilja tillhöra de eleganta kvinnorna. Under 1960-talet var det inte heller 

helt ovanligt att rikta fokus på kvinnornas oro att inte räcka till. Också mannens beundran, som 

är något som 1960-talsreklam riktat till kvinnor satte värde på, förekommer i reklamen som en 

konsekvens för användningen av den marknadsförda produkten. Detta mest genom att visa upp 

bilden på den eleganta kvinnan med släta armhålor och hur uppskattad hon är av sin man. Ty-

piskt för 1960-talsreklam är också att annonsen är mycket informativ och i alla fall till synes rea-

listisk. Den talar också direkt till konsumenten i form av tilltalet Ni, men har alltså ännu inte gått 

över till att hänvisa till läsaren som antingen ni eller du. Detta möjligtvis för att nå också de äldre 

och kanske mer konservativa konsumenterna.  

7.4 Nivea Creme  

Annonsen för Nivea Creme (bilaga 4) är svartvit och ungefär i storlek A5. Grovt sett kunde man 

dela in annonsen i tre partier i olika storlekar. Den störta av dessa partier befinner sig högst upp 

och tas till hälften upp av ett fotografi på en ung kvinna i de sena tonåren och till andra hälften av 

rubriken på annonsen. Den unga kvinnan har just applicerat rikligt med kräm på sin panna och 

sina kinder och med hjälp av ett ansiktspapper antingen applicerar hon eller avlägsnar hon pro-

dukten från sin hy. Hon har ett pannband på sig vilket indikerar på att hon håller på med sina 

badrumsrutiner och inte vill att hennes hår ska komma i vägen för ansiktsvården. I höger hand 

håller hon alltså i något som ser ut som ett ansiktspapper och i vänster hand håller hon i en spe-

gel. Hennes ansikte är i riktning mot spegeln men det ser ut som att hennes blick går förbi den. 

Hon har en glad min och tittaren får intrycket att hon inte är ensam. Nedtill är fotot beskuret vid 

bysten nedtill och klipper av lite av hjässan upp till, och bildvinkeln är ganska precis framifrån. 

Rubriken på annonsen som man alltså kan klassificera tillhöra samma parti med bilden har inne-

hållet Så skönt att ingen behöver snåla med det!. Rubriken ligger intill bilden och har inte sär-

skilt mycket utrymme på bredden och är därför utbredd i fem rader. Rubriken är också inramad 

med streck som ger intrycket av att vara handdragna i och med att de inte är raka och dessutom 

överskrider hörnen, och därmed korsar de lodräta och de vågräta linjerna varandra en aning. 

Denna part med bilden och rubriken upptar ungefär halva annonsen. 

Omedelbart under det ovan beskrivna partiet finns copyns brödtext: 
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Alla i familjen behöver det. T.o.m. pappa (efter rakningen t.e.x.). Så skönt att vi inte be-

höver snåla med Nivea Creme! 

Det är ingen dyr creme. Man kan vara så generös med den som huden behöver. Tvål och 

vatten är grunden för all hudvård, men tvättning avlägsnar hudens naturliga fett. Därför 

behöver vi en creme som ersätter förlorade hudämnen och håller hyn frisk och smidig: 

Nivea Creme med Eucerit Y. 

Den finns i stor familjeburk, för badrummet. I mellanstorlek, för sovrummet, och i liten 

burk – lagom för handväskan. 

 

Under copyn befinner sig det tredje partiet i annonsen där det finns ganska rikligt med tomrum. 

På detta utrymme är, tillsynes slumpmässigt, Nivea cremes logotyp tillsammans med en tecknad 

bild av Nivea burkar placerad. Illustrationen av burkarna och logotypen är omgiven av samma 

typ av inramning som copyns rubrik. Under inramningen står NIVEA AB GÖTEBORG arrangerat 

så att textens bredd är i skala med ramens nedersta vågräta linje. Om man tittar närmare på an-

nonsen märker man att logotypen tillsammans med illustrationen av burkarna är placerade så att 

den lodräta avgränsningslinjen till vänster ligger i linje med rubrikens vänstra lodräta av-

gränsningslinje.  

Annonsen är tryckt på strävt, tunt papper, alltså på papper av enklare kvalitet än vissa andra delar 

av tidningen har. Stilen är folklig och oglamorös, ett av reklamens mest framstående argument är 

ju produktens förmånlighet. Den unga kvinnan på bilden ser glad, frisk och välmående ut, hon 

har en lekfull blick. Reklamens målgrupp är bred men riktar sig kanske främst till unga tjejer 

samt familjemödrar eftersom de kan tänkas läsa damtidningen annonsen är tryckt i. Reklamen är 

bara en variant av annons i en bredare kampanj; i ett annat nummer av Damernas Värld (nr 18, 2 

maj 1967) förekommer en annons med exakt samma grafiska utseende, men med en man som 

förmedlare rubricerad Skulle det vara omanligt? Även denna annons kan tänkas vara riktad till 

kvinnor, eftersom den är tryckt i Damernas Värld. Kvinnorna kan antas ha varit de som för det 

mesta skött inköpen av dagligvaror och de förväntades möjligen handla även deras mäns hud-

vårdsprodukter.  

7.4.1 Metonymi och metafor 

Den unga kvinnan på bilden har klickar av vit kräm på sina kinder och sin panna. På grund av 

Nivea logotypens närhet och copyns hänvisning till Nivea Creme, tar läsaren för givet att krämen 
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på kvinnans ansikte är just Nivea Creme. Metonymi är således använd för att väcka associationer 

i Nivea-annonsen. Den unga kvinnan, som ser frisk och sund ut, förknippas också med det mark-

nadsförda preparatet. Därmed har reklamen genom metonymi lyckats uppnå konnotationen att 

Nivea Creme hör till en välmående livsstil som leder till vacker, frisk hy. Läsaren förknippar 

automatiskt copyns budskap som den unga kvinnan på bildens utsaga, även om det är något som 

aldrig fastställts i annonsen. Copyns närhet till bilden får det bara framstå som att det är den unga 

kvinnan som uttalar sig, det är alltså fråga om ännu en metonymi i annonsen.  

7.4.2 Metafunktioner 

Vad beträffar interpersonell metafunktion kan man för det första säga att den unga kvinnan inte 

tittar rakt på läsaren och därför inte kan anses kräva uppmärksamhet. Istället erbjuds tittaren se 

på bilden och därmed ta del av kvinnans badrumsrutiner. Den unga kvinnan på fotografiet är 

avbildat på mycket nära avstånd och således är den symboliska distansen personlig; vi får ju trots 

allt följa kvinnans badrumsrutiner. Copyn riktar varken sitt yttrande till talaren direkt eller ge-

nom passiv form; den berättar bara om den gestaltade familjen samt ger information om den 

marknadsförda produkten. Man-konstruktion används dock i copyns brödtext då fördelar med 

produktens förmånlighet beskrivs: Man kan vara så generös med den som huden behöver. Läsa-

ren omnämns inte i copyn och uppmanas inte till några handlingar. Däremot används personliga 

pronomenet vi i en kontext där man kan anta att läsaren är inkluderad: Därför behöver vi en cre-

me som ersätter förlorade hudämnen och håller hyn frisk och smidig. Copyn ger inte intrycket av 

att vara distanserad. Brödtexten är skriven med relativt korta meningar med en enkel och infor-

mell ton. Maktbalansen mellan den unga kvinnan på bilden och läsaren är jämbördig och kvin-

nan uttrycker engagemang med sitt framifrån-perspektiv. 

I fotografiet är det då man talar om ideationella processer, ganska uppenbart att det är kvinnan 

som är den huvudsakliga aktören. Hon agerar i aktionsprocesser där hon på huden applicerar 

creme samt där hon ser sig i spegeln. Hon agerar också i en verbal process då det antas vara hon 

som står för förmedlandet av copyns budskap. Av hennes blick och glada min att döma är hon i 

interaktion med en person utanför fotot. Hennes blick är alltså en vektor som tyder på interaktion. 

I texten förekommer verb som talar för aktionsprocesser som utförs av budskapsförmedlarens 

familj, produkten Nivea Creme, tvål och vatten samt tvättning. Dessutom finns man-konstruktion 

samt vi för att hänvisa till människor i allmänhet, särskilt reklamens målgrupp. I början av copyn 
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påstås att Alla i familjen behöver det.  I följande mening har alla i familjen bytts ut till vi och 

verbet behöver fungerar som hjälpverb till huvudverbet snåla. ’Att behöva’ är ett statiskt tillstånd 

medan ’att snåla’ nog kan klassas som en materiell process. Själva krämen upplyses ha egenska-

pen ingen dyr creme samt förekomma i tre olika storlekar, vilket redogörs för i relationella pro-

cesser. Det krämen ”gör” det vill säga de materiella processer den är aktör i är ersätter förlorade 

hudämnen samt håller hyn frisk och smidig. Det beskrivs att målgruppen kan vara så generös 

med den som huden behöver och att ”vi” behöver en creme som ersätter förlorade hudämnen 

[...]. ’Att vara generös’ betyder ju ungefär samma sak som att ’inte snåla’ så det rör sig om en 

materiell process och ’att behöva’ är som tidigare nämnt en relationell process. 

Vid analys av annonsens textuella metafunktion kan man först iaktta vänster–höger-dimensionen. 

Bilden på den unga kvinnan är till vänster och får därmed representera det bekanta, det som läsa-

ren förväntas känna till. Rubriken till höger om bilden står således för den nya informationen, att 

man inte behöver snåla med Nivea. Den inramade logotypen för Nivea Creme tillsammans med 

illustrationen av burkarna representerar, i och med att de ligger till höger, också något nytt, pro-

dukten Nivea Creme är alltså inte given utan ny information. Fotografiet på kvinnan samt rubri-

ken är idealiserade i annonsen. Den unga friska kvinnan som klickar rikligt med kräm på sitt 

ansikte står som prototyp för det eftersträvade, likaså det påstådda faktum att den marknadsförda 

produkten inte behöver snålas med. Copyns brödtext och logotypen representerar det specifika, 

fakta och det konkreta som behövs för att uppnå idealet.  

Bilden på kvinnan och rubriken är de framskjutna elementen i annonsen. Kvinnan anses viktig 

eftersom hon representerar den gängse familjen som hänvisas till i brödtexten. Genom att använ-

da stor grad på typsnittet i rubriken Så skönt att ingen behöver snåla med det! har annonsören 

lyft fram förmånligheten på den marknadsförda produkten som främsta säljargument. Om man 

jämför med rubriken Skulle det vara omanligt?, som förekom i en annan annons för samma pro-

dukt, rör det sig om olika säljargument i olika annonser inom samma kampanj. Rubriken och 

logotypen är som bekant avskilda med varsin inramning. Dessa ramar kan dömas vara exempel 

på visuella rim. Så skönt att ingen behöver snåla med det! har alltså ett samband med produk-

ten; ”det” är synonymt med Nivea Creme. Även bilden på kvinnan och rubriken hör ihop. In-

ramningen av rubriken är exakt lika stor som fotografiet och därmed kan man tolka det som att 

dessa två hör ihop; rubriken är kvinnans utsaga. Även rubrikens närhet till kvinnan pekar på detta. 
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Likaså brödtexten är placerad mycket nära bilden, då denna också är något som framstår som den 

unga kvinnans uttalande. Hela copyn ramar på sätt och vis in fotografiet till höger och nedantill.  

7.4.3 Tolkning 

Nivea Creme-annonsen utmärker sig med sin folklighet. Den presenterar en ung, sund tjej i akt 

att applicera den marknadsförda krämen i ansiktet. Annonsen visar hellre den unga kvinnan i en 

till synes naturlig framtoning i sina badrumsbestyr, än en uppiffad kvinna med i en sexig pose-

ring. Det primära säljargumentet i annonsen är produktens prisvärdhet och därmed försöker inte 

annonsen väcka konnotationer av till exempel glamour utan vill hellre framstå som praktisk med 

sina olika burkstorlekar i förmånliga priser. Att produkten kan användas av alla i familjen är ock-

så en praktikalitet som poängteras och på grund av det överkomliga priset kan man utan sam-

vetskval använda rikligt med kräm. Andra försäljningsargument i annonsen gäller produktens 

förmåga att ersätta förlorade hudämnen och hålla huden frisk och smidig bland annat på grund av 

dess ingrediens Eucerit Y.  

Annonsen för Nivea Creme känns relativt modern. Den har trots detta drag som kännetecknar 

personorienterad reklam. Den har exempelvis en förmedlare, den unga kvinnan som förmedlar 

budskapet och annonsen upptar inte hela sidan. Det som framstår som typiskt för den segmente-

rade reklamens period i annonsen är den verbala, samt den bildliga, förtroligheten som annonsen 

förmedlar. För även om annonsen inte för en direkt dialog med läsaren genom att använda tilltal 

som ni eller du, känns texten talspråklig och både copyn och bilden ger ett personligt intryck. Att 

annonsen hör till en bredare kampanj som försöker tilltala olika sorters målgrupper ter sig också 

som en egenskap som hör till den segmenterade reklamens tid.  

Även om reklamen känns förhållandevis modern, finns naturligtvis element som framstår som 

aningen föråldrade för dagens läsare. Då dagens kosmetikavarumärken har breda sortiment med 

flera olika produkttyper och -serier som marknadsförs till olika målgrupper, framstår denna en-

staka produkt som passar alla som något från det förflutna. Produkten Nivea Creme i den klas-

siska plåtburken finns dock än idag men dagens marknadsföring är mer segmenterad, och foku-

serar ofta på nyhetsprodukter.  Bara under kategorin Nivea for Men finns idag fyra olika produkt-

serier för olika hudtyper och behov (NIVEA for Men – NIVEA 2013). Detta tyder också på att 

en man som sköter om sin hy inte är något konstigt mera. I reklamen för Nivea Creme från 1967 
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betonas det hur T.o.m. pappa behöver produkten, det är med andra ord definitivt inte självklart 

att män tar hand om sin hy, vilket också den andra Nivea Creme annonsen med rubriken Skulle 

det vara omanligt? bekräftar. Annonsens svartvithet och komposition är också tendenser som 

sällan förekommer idag. Även om copyn är relativt kort är den dominerande i annonsen, vilket är 

ovanligt i dagens reklam. Också det faktum att produkterna är illustrerade är mindre vanligt i 

dagens reklam, men skulle kunna fungera väl även idag om Nivea skulle göra en nostalgisk an-

nonskampanj med sin bestående produkt.  

7.5 Triumph Elasti Star 

Annonsen för Triumphs produkter i Elasti Star-serien (bilaga 5) är en svartvit helsidesannons 

med ett fotografi som dominerande element. Den största delen av copyn är placerad ovanför fo-

tografiet men verbalspråk finns även under bilden samt på bilden. Bilden är drygt två tredjedelar 

av hela annonsen och tar upp hela sidan på bredden. På höjden är bilden placerad några snäpp 

ned från mitten. Rubriken på copyn är Populära ELASTI STAR stretch-bh med underrubriken 

NU kompletterad med en serie formfulländade gördlar. Brödtexten på copyn är uppdelad i två 

spalter, där den andra spalten helt upptas av prisinformation: 

Gördeln, årets sensationella nyhet, gör Elasti Star-serien komplett. Med sin formskurna 

förstärkning i dubbel Lycra och en V-formad spetsinfällning kan vi lova Er en vackrare 

och yngre höftlinje. 

Samtliga modeller i svart och vitt. Priser inkl. oms. 

Finns i 5 modeller: 

kort gördel   34:50 

lång gördel   45:– 

byxgördel i trosmodell 36:50 

byxgördel med långa ben 54:50 

slankande korselett, 

B-C-D-kupa   95:– 

bh    29:50 

(lång modell)   45:– 

 

Under bilden står reklamfrasen Bekväm Stretch-komfort för varje kvinna. Triumphs logotyp finns 

på bildens nedre högra hörn och dessutom förekommer Elasti Star-seriens egna logotyp, som 

inkluderar Triumphs sedvanliga logotyp, på bildens övre högra hörn. Elasti Star-logotypen är 
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placerad på snedden och den överlappar bilden samt det tomma utrymmet ovanför bilden intill 

copyn. Triumphs logotyp är en svart vågrät rektangel med det vita kalligrafiska trycket Triumph 

samt tillägget INTERNATIONAL i versaler men i betydligt mindre typsnitt. Högst upp, i mitten 

av rektangeln förefinns en fyrspetsad krona och ovanpå varje spira finns en liten prick. Under 

logotypen på själva bilden uppräknas länderna Australien, Belgien, Danmark, England, Finland, 

Frankrike, Holland, Italien, Japan, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, USA, 

Österrike.  

Själva bilden porträtterar en ung vacker kvinna beskuren nedtill vid midjan. Ovantill är fotogra-

fiet beskuret så att hela hjässan och en del av pannan hamnar utanför bilden. Kvinnan står vänd 

lite snett mot vänster men hon har huvudet vänt mot höger och blicken rakt mot läsaren. Kvin-

nans högra hand syns inte men vänster hand är upplyft i en gest där handen ser ut att rätta till 

hennes hår.  Det är svårt att utskilja ur den svartvita bilden, men kvinnans hår ser ut att vara täm-

ligen mörkt och hon har en page-frisyr med ett synligt spänne. På sig har hon en vit spets-bh och 

hennes min är rätt så allvarlig. 

Annonsens ger intrycket av att vara både sinnlig och praktisk. Bildens kvinna är definitivt sen-

suell men copyns prisinformation hör mer till det praktiska. Annonsens målgrupp kan tänkas 

vara vuxna kvinnor, som vill satsa på Stretch-komfort och en vackrare och yngre höftlinje. An-

nonsen är tryckt på samma sträva dagstidningsaktiga papper som de tidigare annonserna.  

7.5.1 Metonymi och metafor 

Annonsen för Triumph Elasti Star-serie har använt sig av metonymi i annonsen för att väcka 

konnotationer. Den vackra kvinnan med stretch-bh:n representerar hela Triumph Elasti Star-

serien även om bh:n är det enda plagget läsaren ser. Vad hon har på sig undertill förtäljs inte av 

bilden men det är ganska uppenbart att hon har en ”ung höftlinje” vare sig hon har på sig en av 

de marknadsförda byxgördlarna eller inte. Även om kvinnans vackra och ungdomliga yttre inte 

har någonting att göra med de marknadsförda produkterna är uppfattningen annonsen ger den att 

användningen av Triumph Elasti Star produkterna leder till ett vackrare mer attraktivt utseende.  
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7.5.2 Metafunktioner 

Gällande den interpersonella metafunktionen kan inledningsvis konstateras att kvinnan på bilden 

har blicken rakt mot kameran; hon kräver således uppmärksamhet av läsaren. Copyn däremot 

bara erbjuder läsaren information, till exempel prisupplysningar. Den symboliska distansen på 

den fotograferade kvinnan är mera personlig än social. I och med att hon är beskuren så att hela 

hennes huvud inte syns på bilden upptill och bara lite av midjan nedtill, kan distansen kategorise-

ras som personlig, särskilt då hennes tillvaro i enbart underkläder också kan uppfattas som ytterst 

personligt. Copyn för en dialog med läsaren genom att använda tilltalet Er med versaler. Dialo-

gen blir snäppet mindre distanserad på grund av användningen av vi, för att referera till annonsö-

ren själv. Brödtextens två första meningar är i och för sig relativt långa men absolut inte inveck-

lade. Den tredje meningen Samtliga modeller i svart och vitt är på grund av avsaknaden av verb 

ofullständig, likaså nästkommande mening. Den sista meningen i brödtexten före prisförteck-

ningen däremot saknar subjekt. Den verbalspråkliga distansen är därmed varken intim eller allt-

för distanserad. 

I princip möter den avbildade kvinnan och läsaren varandra öga-mot-öga. Kvinnan är fotografe-

rad rakt framifrån.  Trots detta får man som läsare lätt intrycket att kvinnan blickar lite snett ned-

åt. Uppfattningen att den avbildade tillskrivs makt förstärks också av det faktum att fotografiet är 

avskuren vid pannan och hela huvudet inte syns. Detta ger intrycket att kvinnan står så långt upp 

att hennes hela huvud inte fick plats i bilden. I och med att man ser kvinnan nästan rakt framifrån 

är hennes engagemang och inkluderande attityd stor. 

Om man ser på de ideationella metafunktionerna kan man hitta några aktörer i annonsens copy 

nämligen Elasti Star stretch-bh, gördeln och vi. Om Elasti Star stretch-bh konstateras i under-

rubriken NU kompletterad med en serie formfulländade gördlar. Bh:n är alltså kompletterad 

med de nämnda gördlarna vilket närmast kan ses som ett statiskt tillstånd, det vill säga en rela-

tionell process. Gördeln däremot gör Elasti Star-serien komplett. Eftersom gördeln gör detta 

enbart genom sin existens kan man nog påstå att det rör sig om ett statiskt tillstånd i det här fallet 

också. Likaså rör det sig om en relationell process då det fastläggs att gördeln Finns i 5 modeller.  

Med sin formskurna förstärkning i dubbel Lycra och en V-formad spetsinfällning kan vi lova Er 

en vackrare och yngre höftlinje påstår copyn där vi kan ”lova” karaktäriserar en verbal process, 

då det rör sig om en utsaga från annonsörens sida. Förutom dessa aktörer finns samtliga modeller 
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som finns samt priser som är trots meningarnas saknad av verb. Dessa två sistnämnda är aktörer 

i relationella processer. På bilden är kvinnan den främsta aktören. Hon ser ut att rätta till håret 

med handen, vilket är en aktionsprocess. Dessutom ser hon rakt på läsaren vilket kan tolkas vara 

en dubbelriktad aktionsprocess då läsaren och den avbildade ser på varandra. Dessutom var det 

tidigare tal om att kvinnan kräver uppmärksamhet, hon är således aktör i en reaktionsprocess.  

Om man ser på den textuella metafunktionen och informationsvärdena i annonsen kan man snart 

komma fram till att den sedvanliga vänster-höger dimensionen inte är tillämpad. Det går natur-

ligtvis att analysera kompositionen av annonsen utifrån denna dimension i alla fall. Kvinnan re-

presenterar i sådana fall det givna och logotyperna Triumph och Triumph Elasti Star represente-

rar det nya. Detta är aningen motstridigt med till exempel rubriken som hänvisar till Elasti Star 

bh:n som populär, vilket innebär att det är någonting tidigare bekant. Elasti Star serien i sin hel-

het sägs bli komplett med de nya gördlarna och således kan serien eller dess logotyp inte anses 

vara helt ny information. I copyns brödtext däremot fungerar vänster–höger dimensionen någor-

lunda. I vänster spalt beskrivs gördeln allmänt och i höger spalt redogörs för priserna. Priserna är 

alltså ny information medan man i den vänstra spalten börjar med Elasti Star serien i allmänhet 

och sedan förklarar hur den har blivit kompletterad samt går in på mer detaljerad information om 

gördlarna.  

Hög–låg-dimensionen har troligtvis heller inte blivit utnyttjad i annonsen, åtminstone inte i den 

bemärkelse som Björkvall (2009) klarlägger för. Där det idealiserade brukar vara, det vill säga 

upptill i det visuella rummet, finns största delen av copyn, som är mycket informationsrik och 

specificerad och inte alls särskilt idealiserad om man bortser från att Triumph kan lova Er en 

vackrare och yngre höftlinje. Reklamfrasen Bekväm Stretch-komfort för varje kvinna längst ned 

kan dock bedömas vara reell information. Det rör sig om ett plagg som är behagligt att ha på sig 

och det passar alla. Ovanpå ser vi kvinnan och bh:n och i relation till reklamfrasen presenterar 

bilden idealiserad information. Bh:n är inte bara behaglig att ha på sig utan den är också behaglig 

att se på. Underkläderna gör alltså bäraren attraktiv.  

Annonsens mest framskjutna element är bilden. Den är alltså mycket viktig för annonsens helhet. 

Förutom bilderna är naturligtvis rubrikerna och det nedersta elementet, det vill säga reklamfrasen, 

framskjutna. Triumph Elasti Star-logotypen är också framskjuten eftersom den överlappar bilden 

och en yta som kan anses vara hörande till den övre copyn. Förutom annonsens logotyper är ing-
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enting annat tydligt inramat. Triumph-logotypen är inramad av kvinnans silhuett, där armhålan 

utgör den övre vänsterkanten och Triumph Elasti Star-logotypen är inramad med svarta linjer. 

Logotypen har som sagt svarta konturer och förmedlar därmed att den traditionella Triumph-

logotypen hör samman med Elasti Star-serien. Triumph Elasti Star-logotypen och den vanliga 

Triumph logotypen rimmar alltså visuellt med varandra. Det är klargjort i Triumph Elasti Star 

logotypen att det rör sig om ett varumärke under Triumph. Dessutom ger inramningen fram-

skjutenhet till logotypen. Eftersom samma logotyp överlappar bilden och copy-ytan ovanpå bil-

den sammanbinder den även dessa två element. Överlappningen signalerar även att Triumph 

Elasti Star är representerad både i copyn och i bilden.  

7.5.3 Tolkning 

Annonsen för Triumph Elasti Star är en tidsenlig annons i bland annat det att den är svartvit. Bil-

den är ett fotografi och den dominerar annonsen, vilket var en växande trend under 60-talet. An-

nonsen representerar inte idel personorienterad eller segmenterad reklam utan är en blandning. 

Prisuppgifter kan kanske ses som någonting mer föråldrat medan mycket information i sig också 

förekom under den segmenterade perioden. Annonsören hänvisar till sig själv som vi, vilket ock-

så är typiskt för den segmenterade perioden. Annonsen känns faktiskt lite kontradiktorisk i det att 

copyn och bilden inte förstärker varandras betydelser utan kommer med något skilda budskap. 

Copyn talar för det första om de nya gördlarna men bilden förtäljer inte hur till exempel en av de 

fem modellerna kunde se ut, brödtexten däremot lovar en vackrare och yngre höftlinje. Copyn 

har mycket praktisk information och betonar även hur bekväm produkten är medan bilden fram-

tonar utseende och sensualitet. Detta kan naturligtvis ses som en strategi som försöker förmedla 

så mycket information som möjligt. Istället för att i annonsen säga till exempel ”både bekväm 

och snygg” är kollektionens utseende någonting läsaren själv kan lista ut genom bilden. Man vill 

alltså inte understryka sexighet i annonsen och listar därmed i copyn enbart praktiska detaljer. 

Med det dominerande elementet, bilden skapas känslostämning medan texten ger läsaren detalje-

rad information. Prisinformation är något som sällan förekommer i damtidningsreklam idag så 

det kan ses som en kuriositet ur vår tids synvinkel. Det är möjligt att det börjar bli mer sällsynt 

även i 1960-talsreklam.  

Bilden kan betraktas som vågad på grund av att kvinnan enbart har på sig underkläder, även om 

det på 60-talet troligtvis var en generationsfråga hur man förhöll sig till bar hud. Innan fotografi-
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erna blev vanliga förekom troligtvis illustrerade halvnakna bilder, vilket kan anses som mindre 

vågat. Det kan hända att det beror på bildens nakenhet att copyn är så pass praktisk och saklig. 

Den balanserar annonsen så att helheten blir tilltalande utan att vara smaklös.   
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8 Analys av nutida annonser 

Här presenteras analyserna av damtidningsannonserna ur damtidningar från 2012 och 2013. An-

nonserna är tagna ur fyra olika upplagor representerade av Damernas Värld, Amelia och två ex-

emplar av Femina. Bland dessa eller andra nummer av tidningarna kunde jag inte hitta annonser 

för hushållsartiklar och därmed finns bland dessa analyser ingen motsvarighet till Flytande Ajax.    

8.1 Pantene Pro-V 

Till Sunsilk schampo annonsen hittade jag ingen nutida Sunsilk-motsvarighet, utan valde istället 

en annons för ett schampo av ett annat märke, nämligen Pantene Pro-V (bilaga 6). Sunsilk verkar 

på senare tid inte ha annonserat i de i den här uppsatsen använda damtidningarna, i alla fall har 

jag, trots letande, inte stött på deras reklam. Pantene Pro-V är liksom Sunsilk en hårvårdsprodukt 

och i ungefär samma prisklass så jag tycker att dessa två hårvårdsannonser motsvarar varandra 

ganska väl. 

Annonsen för Pantene Pro-V gör reklam för hårvårdsprodukter ur Pantenes Repair & Protect 

serie. Annonsen är en helsidesannons med en kvinna och hennes hår i fokus. Bilden på kvinnan 

upptar hela annonsen och även bilder av produktflaskorna får plats i annonsen. Det som upptar 

den allra största delen av annonsens bakgrund, med andra ord bilden, är kvinnans hår som svallar 

runt i till synes oändliga vågor. Kvinnans ansikte, som befinner sig upptill i vänstra hörnet, visas 

i profil och är avkapad vid ögonlocket så att pannan inte syns alls i bild. Kvinnans ögon, av vilka 

bara en är synlig, blickar nedåt så att det nästan ser ut som om hon blundar.  Hon har sluten mun 

och ett nöjt leende på läpparna. Kvinnans ansikte är helt inramat av hennes hår som böljar över 

hela annonsen. Av kvinnans hals får läsaren bara en skymt då även den täcks av det svallande 

håret, och därmed är det enda man ser av kvinnan hennes profil nedanför pannan samt en aning 

av hennes hals. Håret, som alltså fungerar som bakgrund för nästan hela annonsen, är kastanje-

brunt och bakgrunden på de ställen dit håret inte når skiftar i olika beigebruna toner. I motsatt 

hörn till kvinnans ansikte, det vill säga i nedre höger hörn finns tre produktförpackningar avbil-

dade. Det är två flaskor med schampo respektive balsam samt en burk med djupinpackning. 

Flaskorna är gråvita med turkosa och bruna detaljer och burken har en mörkturkos färgton. För-

packningarna ser ut att stå på något glansigt som avspeglar produkterna. Ytan som produkterna 
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står på smälter samman med bakgrunden så att det trots allt inte ser ut som något konkret plan 

man kan ställa saker på.  

Längst upp till höger finns Pantene Pro-V:s logotyp och payoff.  Ovanpå Logotypen, som består 

av ordmärket PANTENE PRO-V och den spiralliknande symbolen, står SINCE 1947. Under den 

står det HAIR SO HEALTHY IT SHINES; payoffen som kommunicerar varumärkets karaktär kort 

och koncist. Logotypen och payoffen i anknytning till den är svarta men symbolen efterliknar 

guldfärg. Något ovanför mittpartiet i annonsen finns texten Vackert hår är resultatet av avance-

rad forskning REPARERA 99% AV SKADAT HÅR* med kraften från PRO-V. Texten är centre-

rad och uppdelad i fyra rader där REPARERA 99% AV SKADAT HÅR* har gult typsnitt och ver-

saler och resten av skriften är i vita gemener. Under denna text finns en slags genomskinlig 

guldkapsel avbildad med texten PRO-V™ på tillsammans med Pantene Pro-V:s symbol. Det ver-

kar som om att det kvinnan tittar på är just denna kapsel. Kapseln ser ut att gnistra eller lysa i 

något som troligtvis föreställer utstrålning av komponenten Pro-V. Denna kapsel och dess ut-

söndringsprocess är åtminstone delvis datorillustrerade. Kapseln ser också ut att skapa ett åter-

sken i håret vilket syns som en ljusstråle nedanför kapseln.    

På vänstra sidan längst ned finns en transparent textruta som innehåller skrift i vitt typsnitt: 

PANTENE PRO-V FÅR SKADAT HÅR ATT GLÄNSA 

Riktigt friskt hår är resultatet av hängivenhet och forskning från Pro-V. Repair & Protect 

med keratinförsvar reparerar upp till 99% av skadat hår. Få skadat hår att glänsa med 

Pantene Pro-V. 

Nummer 1 i världen inom hårvård. ** 

 

Kompletterande information som refererar till asteriskerna i copyn finns i lodrät riktning med 

början på sidans vänstra nedre hörn. Där står det i liten pränt: *Pantene Pro-V Repair & Protect 

schampo + balsam. Gör hår som är skadat på ytan slätare. **Nielsen global volume sales 2012. 

Bilden är estetiskt ganska tilltalande och kvinnan med håret företräder en klassisk bild av skön-

het. Annonsens målgrupp kan tänkas vara kvinnor i alla åldrar, främst kvinnor med långt eller 

medellångt hår, det vill säga hår som lätt utsätts för skador.  
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8.1.1 Metonymi och metafor 

Det svallande, tjocka, glänsande håret i annonsen associeras med användningen av Pantene Pro-

V produkterna som syns på nedre delen av sidan. De förknippas med håret och den klassiskt 

vackra kvinnan och används därmed metonymiskt i det avseende att läsaren egentligen inte vet 

om kvinnan har använt produkterna i fråga men kan dra den slutsatsen av annonsen. Ännu tydli-

gare blir det då man ser på Pro-V kapseln. Den är placerad ovanpå håret och ser ut att precis vara 

i verkan på håret och därmed kan läsaren genast göra associationen att kvinnans hår är ett resultat 

av kraften av Pro-V. Skenet som kommer ur kapseln ger också intrycket av något magiskt. Det 

ser ut som att det viftas med ett trollspö i håret på kvinnan. Om man tittar noga på den gnistrande 

kapseln kan man, om man vill, urskilja något som formar uddarna på en stjärna vilket förstärker 

intrycket av magi. Ingrediensen Pro-V kan således tolkas som en metafor för något magiskt det 

vill säga ett mirakelmedel. Även ordvalet kraften i med kraften från PRO-V bidrar till denna upp-

fattning. 

8.1.2 Metafunktioner 

I de verbalspråkliga elementen i annonsen kan man finna ett par uppmaningar och därmed finns 

krävande funktioner i texten. Det förekommer dock fler givande talarroller i copyn än krävande. 

Det finns information i form av påståenden såsom Riktigt friskt hår är resultatet av hängivenhet 

och forskning från Pro-V. Den avbildade kvinnan tittar snett nedåt mot flaskorna och kräver ing-

en uppmärksamhet av läsaren. Hon har alltså en givande roll. I annonsen uppmanas att 

REPARERA 99% AV SKADAT HÅR* med kraften från PRO-V samt Få skadat hår att glänsa 

med Pantene Pro-V. Annonsen är därmed relativt neutral i ett interaktivt avseende. Symbolisk 

distans har också att göra med den interpersonella metafunktionen. Genom de två uppmaningar-

na som förekommer i annonsen skapar annonsen interaktion men annars förekommer inte särskilt 

många detaljer i det verbalspråkliga som skapar närhet. Läsaren tilltalas förvisso i uppmaningar-

na men till exempel pronomenet du förekommer inte i någon form i annonsen. Annonsens me-

ningar är inte krångliga men inte heller helt korta. I språkhandlingarna hänvisas till forskning och 

därmed kan man säga att copyn balanserar någonstans mellan distanstagande och interaktion. 

Bilden däremot talar för närhetsskapande. Kvinnan är avbildad på nära avstånd men distansen 

ökar aningen då hon ser ut att vara avbildad ur ett måttligt grodperspektiv. Kvinnan tillges där-

med makt i förhållande till läsaren och det distanserar an aning.  
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Den ideationella metafunktionen som har att göra med processerna som förekommer i bilden kan 

i den här annonsen sägas fokusera mest på kvinnans hår. Vackert hår är resultatet av avancerad 

forskning påstår annonsen och upprepar detta påstående i lite ändrat ordalag längre ned. Håret 

som aktör i en relationell process förekommer också i meningen Gör hår som är skadat på ytan 

slätare. Den annonserade produkten är i den föregående meningen aktör i en materiell process 

genom att den påstås göra håret slätare. Produkten Panten Pro-V är också aktör i rubriken Pan-

tene Pro-V får skadat hår att glänsa. Håret kan ses som målet för denna aktionsprocess. När 

denna mening upprepas omformulerad längre ned är det i form av uppmaningen Få skadat hår 

att glänsa med Pantene Pro-V. Därmed är det istället läsaren som blivit aktör i den materiella 

processen liksom i den andra i annonsen förekommande uppmaningen REPARERA 99% AV 

SKADAT HÅR*. Budskapet i meningen upprepas i form av Repair & Protect med keratinförsvar 

reparerar upp till 99% av skadat hår. Här är istället Repair & Protect med keratinförsvar aktör. 

Bildens kvinna är ganska statisk. Hon existerar och därmed är hon deltagare av en relationell 

process. Hon kan även anses titta på sitt hår och hur den påverkas av beståndsämnet Pro-V, vil-

ket innebär att hon är aktör i en materiell process. Håret däremot har dynamik; det svallar och 

böljar sig över hela annonsen. Håret är alltså aktör i en materiell process. Håret är också inblan-

dat i en reaktionsprocess. Håret reagerar på ämnet Pro-V som illustreras i form av kapseln som 

ser ut att vara aktiverad genom att flamma och ge ifrån sig sken. Ämnet Pro-V är alltså fenome-

net som håret reagerar på i reaktionsprocessen. Man kan säga att håret är kvinnans attribut, det 

som definierar hennes identitet, och därmed representerar håret ett statiskt tillstånd i bilden. 

Kvinnan och håret är alltså parter i en analytisk, konceptuell process. Man kan också se håret 

som en förmedlande vektor mellan kvinnan och produktförpackningarna. Således skulle det fö-

rekomma en dubbelriktad aktionsprocess i bilden där kvinnan och schampoflaskorna binds sam-

man med hjälp av vektorn, med andra ord håret.  

Om man iakttar den textuella metafunktionen i annonsen, det vill säga det som har med textkom-

ponenternas sammansättning att göra, kommer man inte ifrån att håret är ett viktigt element i 

annonsen. Håret förekommer nästan överallt i annonsen så i sin helhet kan man inte kategorisera 

det som given eller ny information, och inte heller som idealiserat eller reellt. Man kan kanske 

påstå att håret delvis representerar ny information just på det partiet dit Pro-V kapseln är place-

rad. Det vackra håret realiseras just på detta ställe där kapseln verkar. Kapseln i sig är också ny 

information och det som kvinnan har riktat sin blick på. Kvinnans ansikte representerar alltså det 
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givna medan håret där Pro-V kapseln är verksam står för ny information. Produktförpackningar-

na på sidans nedre del utgör också exempel på ny information, vilket är logiskt eftersom annon-

sens syfte är att presentera dessa Repair & Protect produkter för läsaren. Logotypen står för ny 

information trots att det i samband med logotypen står SINCE 1947. Copyn som befinner sig 

ovanför kapseln ger ny information då man jämför med den del av copyn som befinner sig i den 

nedre textrutan, som i stort sett upprepar den nya informationen, men i mer detaljerade ordalag. 

Textrutan står alltså för given information. Konstellationen hög-låg där det längre upp förekom-

mande är mer idealiserat än det som är längre ned är således representativa i dessa senast nämnda 

verbalspråkliga element. Copyn som befinner sig högre upp är kortfattad och texten som befinner 

sig i textrutan är mer specifik till sitt informationsvärde. Ansiktet, som representerar kvinnan, är 

idealiserat, likaså Pantene Pro-V:s logotyp.  Produkterna är reella, de står för de konkreta prepa-

raten som måste användas för att uppnå idealet.  

Håret är det övervägande mest framskjutna elementet i annonsen då den tar upp ungefär två tred-

jedelar av annonsen. Flera textelement överlappar håret men Pro-V kapseln är extra framskjutet i 

och med att det gnistrar och dessutom ger ett tredimensionellt intryck jämfört med till exempel 

de överlappande språkhandlingarna. Också kapselns färg, som går i gult träder fram i den annars 

beigebruna bakgrunden. Kvinnans ansikte med sin ljusa hy utgör även den en färgkontrast i an-

nonsen. Produktförpackningarna är också ensamma i om att ha turkost och gråvitt i annonsen så 

de kan också ses som framskjutna. De verbalspråkliga elementen är huvudsakligen i vitt typsnitt 

men logotypen i svart utgör ett undantag i detta. Trots den avvikande färgen är logotypen inte 

särskilt utmärkande i annonsen. I språkhandlingen Vackert hår är resultatet av avancerad forsk-

ning REPARERA 99% AV SKADAT HÅR med kraften från PRO-V är texten som är skriven i 

versaler framskjuten även genom sin gula färg som utmärker sig i den annars vita skriften. I själ-

va brödtexten har man framskjutit ordet keratinförsvar, som är skrivet i fetstil samt meningen 

Nummer 1 i världen inom hårvård.** I princip alla element i annonsen överlappar håret så allt i 

annonsen har ett samband med håret. Reklamfrasen REPARERA 99% AV SKADAT HÅR rimmar 

visuellt med Pro-V kapseln eftersom de går i samma färg, därmed har de ett klart samband. Det 

är Pro-V som reparerar 99% av skadat hår.  
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8.1.3 Tolkning 

Annonsen känns väldigt klassisk. Textelementens placering har gjorts enligt konventionerna med 

det idealiserade uppe och det specificerade nere. Annonsen använder sig också av upprepning 

vilket är ett beprövat medel i marknadsföring. Reklammakaren har troligtvis medvetet skapat en 

relativt tidlös annons i och med att man velat ha med SINCE 1947 i logotypen. Denna payoff 

förekommer inte alltid i samband med logotypen, men just i den här annonsen har man valt att ha 

med den. Kvinnan är som sagt vacker på ett klassiskt sätt och det långa tjocka håret utgör en 

symbol för kvinnlighet. I annonsen är det långa håret synonymt med vackert hår och kvinnans 

klassiska skönhet underförstås vara uppnåeligt med de marknadsförda produkterna.  

Kvinnans hår är långt men det är svårt att avgöra hur långt det är på grund av dess hejdlösa svall. 

Läsaren kan på sina ställen se topparna men ändå kan man få intrycket att håret är ändlöst, unge-

fär som sagofiguren Rapunzels hår. Om man vill kan man således se något sagolikt i annonsen i 

och med den lysande kapseln som gnistrar som spetsen till ett trollspö. Kvinnan har också avbil-

dats som något aningen mytiskt då hon är placerad i lite överläge i förhållande till läsaren och 

genom att inte uppenbara ögonen.  

Det verbalspråkliga i annonsen försöker vädja till läsarens förnuft genom att hänvisa till avance-

rad forskning samt hängivenhet. Också procenttalet 99% får annonsen att framstå som saklig 

även om det inte förtäljs varifrån siffran kommer ifrån, vilket läsaren kanske förväntar sig på 

grund av asterisken. Däremot säger anmärkningen till asterisken att Pantene Pro-V:s schampo 

och balsam i Repair & Protect-serien gör ytan slätare på skadat hår. Ett annat påstående med 

asterisk är Nummer ett i världen inom hårvård.** Tecknet hänvisar till informationen Nielsen 

global volume sales 2012. Att produkten är mest såld i världen är ett kvasivetenskapligt argu-

ment som annonsören hoppas ge produkten och annonsen mer trovärdighet ur förnuftssynpunkt. 

Bilden sedan vädjar till läsarnas känslor genom att visa den fagra kvinnan med sitt vackra hår. 

Det verbalspråkliga förstärker bildens budskap genom att skriva ut Vackert hår är resultatet av 

avancerad forskning istället för till exempel friskt hår vilket är begreppet som används i bröd-

texten på sidans undre del. Också den gnistrande kapseln vädjar till känslorna eftersom det före-

ställer ämnet Pro-V:s verkningsprocess på ett sätt som inte är realistiskt. Även denna bildhand-

ling förstärks av skriftspråket i och med formuleringen REPARERA 99% AV SKADAT HÅR med 
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kraften av PRO-V där man alltså valt att använda uttrycket kraft för att beskriva ämnet Pro-V:s 

funktionalitet. Bilden på kapseln illustrerar just Pro-V:s kraft. 

I och med att annonsen är relativt traditionell, kan den tänkas tilltala en ganska bred målgrupp 

kvinnor, både yngre och äldre. Pantene Pro-V:s hårvårdsprodukter säljs i vanliga matvarubutiker 

och lågprismarknader och tilltalar mest troligt dem som vill ha relativt förmånliga produkter eller 

som inte satsar på till exempel produkter som är salongexklusiva.  

8.2 Veet Hair Minimising Body Moisturizer 

Som en motsvarighet till Vyzo hårborttagningscrème valde jag av ett par alternativ annonsen för 

Veet Hair Minimizing Body Moisturizer (bilaga 7). Utan att ha någon källa att hänvisa till, är jag 

ganska säker på att varumärkesnamnet Vyzo i Sverige var en föregångare till namnet Veet. Jag 

grundar detta påstående på en finländsk Veet annons (bilaga 8) från 1960-talet (Me Naiset 1968) 

som jag stött på tidigare och som i stort sett motsvarar innehållet i Vyzo annonsen. Jag är med 

det ganska säker på att varumärket Veet hette Vyzo i Sverige på 1960-talet. Trots detta har jag på 

Internet till exempel inte hittat någonting som kan verifiera min förmodan.  

Annonsen för Veet Hair Minimising Body Moisturizer är en helsidesannons i pastellfärger. Den 

har inga starka färger, och övergångarna från en färg till en annan är överlag nedtonade så att det 

inte blir alltför skarpa kontraster. Bakgrundsfärgen är pastellila som ser ut att skifta i vitt på 

grund av något slags reflekterande ljuskällor. På bilden poserar en ung sittande kvinna i ett lila 

negligé-liknande plagg. Kvinnan sitter i mitten av annonsen och mångfaldigas till vänster av 

speglar, så förutom själva bilden, som är tagen rakt framifrån, kan man se fyra spegelavbildning-

ar av kvinnan ur lite olika perspektiv. Förutom spegeln till vänster är även ytan som kvinnan 

sitter på en blank skinande yta som har en reflekterande effekt. Ytan ger ett aningen kallt intryck 

som förstärks av den lila tonen som inte är särskilt varm. Förutom bilden på kvinnan är också två 

till synes ganska likadana produktförpackningar avbildade i annonsen. Bilden på kvinnan är ett 

fotografi men flaskorna kan vara datorillustrerade. Flaskorna representerar produktens två olika 

varianter: en för känslig hy och en för normal till torr hy. Längst ned i annonsen, som en nedre 

inramning finns tredimensionella hexagoner som är i någons slags anslutning till varandra. Dessa 

hexagoner är också lila men till sina kontraster neddämpade så att de smälter in i bakgrunden. En 



76 

 

av dessa hexagoner är dock mer framträdande än andra och har en lila hårrot avbildad inom sig. 

Hårroten har ett vitt rutmönster och själva håret omgärdas av gröna prickar i olika storlekar. 

Copyns största typsnitt används högst upp till vänster av annonsen. Där står ordet NYHET i ver-

saler i en ljuslila transparent färg. Bokstäverna saknar helt konturer och ordet nästan smälter in i 

bakgrunden på grund av dess mjuka ton i förhållande till bakgrunden. Ovanpå flaskorna står text-

en Mjukgör huden varje dag och raka dig mindra [sic!] ofta på så vis att första ordet Mjukgör 

överlappar kvinnans ena bröst och arm. Därmed befinner sig alltså ordet mjuk helt på bilden av 

kvinnan. Mjukgör huden varje dag är kursiverat men fortsättningen på texten som befinner sig på 

nästa rad är det inte. Orden Mjukgör och raka är framhävda genom en jämförelsevis större font. 

Hela texten är skriven med mörkblått typsnitt och den har en vit skuggläggning som delvis flyter 

in i bakgrundens vita färg, som dock under typsnittet i fråga börjar vara lila så att skugglägg-

ningen kan urskiljas. Under flaskorna är dock bakgrunden närmast vit och den där befinnande 

texten framhåller produktens namn: Veet Hair Minimising Body Moisturizer. Veet Hair Minimi-

sing är i blått typsnitt och Body Moisturizer har ett mindre typsnitt i en rosa ton. De avbildade 

flaskornas korkar är i samma rosa ton. Det som är iögonfallande är att copyns Body Moisturizer 

är skrivet med bokstaven z, medan det på bilden av båda flaskorna står Body Moisturiser med s. 

På den ena flaskan står ordet med liten begynnelsebokstav (body moisturiser) och på den andra 

med stor begynnelsebokstav.  

Underst i annonsen, avskiljt med ett horisontalt tunt streck, finns själva brödtexten till copyn 

under en rubrik som deklarerar SYNLIG SKILLNAD PÅ 2 VECKOR!. Denna rubrik lutar aningen 

snett neråt till vänster och en vinrödlila färgton. Brödtexten är i lila och indelad i tre enmenings-

stycken som alla inleds med en textbit i fetstil:  

Använd den varje dag som en vanlig kroppslotion och efter 2 veckor börjar du märka att 

du inte behöver raka dig lika ofta.  

Den naturliga och innovativa ingrediensen Prominimise™ bidrar till att synbart minska 

hårets återväxt genom at [sic!] verka direkt på hårsäckarna.  

79% av de kvinnor som använde Hair Minimising Moisturizer menade att de inte behöv-

de raka sig lika ofta*.  
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Asterisken syftar till en text i mindre font i mörkblått som befinner sig i undre delen av annonsen 

till vänster i lodrät riktning. Texten lyder Testad på 300 kvinnor som använde produkten dagli-

gen.  

Annonsen är feminin och mjuk till sin stil vilket passar bra med budskapet om mjukare hud. Den 

unga kvinnan på bilden är snygg och hon ser samtidigt både sexig och sund ut. Hon ger ett 

fräscht intryck och har en intensiv blick. Målgruppen är uppskattningsvis kvinnor i 20 till 40 

årsåldern som är intresserade av hudvård och hoppas på att slippa raka sig så ofta. 

8.2.1 Metonymi och metafor 

Det förekommer flera exempel på metonymi i annonsen. Bilden på flaskorna med hudkrämen i 

ligger ganska precis i samma linje med kvinnans främre ben. Benet är böjt så att knäet är riktat 

uppåt och benet från knäet och nästan ned till tårna fungerar nästan som ett tredje element från 

höger jämte de två flaskorna. Att produkterna befinner sig i höjd med benet symboliserar således 

deras delaktighet i benens mjukhet och hårlöshet. Att sedan ordet Mjukgör överlappar kvinnan så 

att förledet Mjuk helt har kvinnan som bakgrund är också en metonymi som får läsaren att för-

knippa kvinnan med mjukhet. I själva verket kan man se hela annonsens mjuka framställning 

med sina mjukt tonade pasteller som en metafor för det som man strävar efter med den mark-

nadsförda produkten, nämligen mjukhet.  

8.2.2. Metafunktioner 

Kvinnan i annonsen ser rakt in i kameran och kräver därmed uppmärksamhet av läsaren. Till-

sammans med copyns imperativ Mjukgör huden varje dag och raka dig mindra [sic!] ofta samt 

Använd den varje dag… är annonsens kommunikativa handling uppmanande. Däremot ser spe-

gelbilderna av kvinnan åt sidan, och tillsammans med informationen om produkten som före-

kommer i brödtexten är dessa element erbjudande men de är sekundära. Den interpersonella me-

tafunktionen har även att göra med närhet och distans. Kvinnan är avbildad i helfigur och därmed 

är hon avbildad på långt avstånd, vilket kännetecknar social distans. Kvinnan och spegelbilderna 

av henne blottar så pass mycket bar hud att ett närmare avstånd möjligtvis kunde uppfattas som 

för personligt. Copyn har som tidigare nämnts direkt tilltal i form av imperativformer. Texten 

distanserar sig även en aning från läsaren genom att nämna den själv utvecklade ingredien-

sen ”prominimise™” samt genom att komma med siffror som ger ett vetenskapligt intryck. Som 
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helhet ger bild- och språkhandlingarna i annonsen intryck av ett ”medelavstånd” som varken är 

personligt eller distanserat. Eftersom kvinnan på bilden är avbildad rakt framifrån, är hon och 

läsaren tilldelad lika mycket makt. 

När man talar om annonsens ideationella metafunktion ser man att det förekommer några enstaka 

processer i copyn. Som sagt uppmanar annonsen läsaren till att använda produkten varje dag 

samt till att mjukgöra huden med följden att man behöver raka sig mer sällan. Dessutom sägs 

ingrediensen ”prominimise™” bidra till minskad återväxt av hår genom at [sic!] verka direkt på 

hårsäckarna. De ovannämnda verben representerar materiella processer, sådant som sker i den 

materiella världen. Förutom dessa processer förekommer relationella processer såsom löftet att 

efter 2 veckor börjar du märka att du inte behöver raka dig lika ofta. Dessutom innehåller copyn 

en verbal process i och med att 79% av de kvinnor som använde Hair Minimising Moisturizer 

menade att de inte behövde raka sig lika ofta*. 

Det händer inte särskilt mycket i bilden, så processerna i bildspråket är inte särskilt många. 

Kvinnan på bilden poserar och ser in i kameran, vilket kan ses som antingen en enkelriktad eller 

dubbelriktad aktionsprocess. Kvinnan ser självsäker ut och utöver det är hennes identitet främst 

att hon är mjuk och len. Även hennes nattlinne symboliserar detta, det är med andra ord ett attri-

but för kvinnans identitet som mjuk och len. Detta i sin helhet är en analytisk process som förkla-

rar hur kvinnan förhåller sig till helheten, hon representerar idealet som nås genom konsumtion 

av den marknadsförda produkten. 

Om man tittar på den textuella metafunktionen är det första man lägger märke till hur kvinnan på 

bilden ligger i annonsens fokus. Hennes spegelbilder ligger till vänster om henne och därmed 

representerar dessa avbilder av henne det givna och den ”egentliga” bilden det nya. Bilden av 

produkterna är placerad till höger om kvinnans nedre del och kan därmed tolkas som ny informa-

tion i jämförelse med kvinnan och spegelbilderna av henne. Det högst upp till vänster befinnande 

ordet NYHET stöder denna tolkning. Att sedan ordet nyhet har valts att placeras på det givnas 

plats kan förstås ses som en paradox men eftersom ordets mening i sig ger budskapet, behöver 

det inte poängteras ytterligare. Om man sedan iakttar ordet ur synpunkt av hög–låg-dimensionen 

kanske man inte heller uppfattar ordets placering som föredömligt för hur man kommunicerar 

informationsvärde enligt Björkvall (2009). Det högt upp placerade representerar som bekant det 

idealiserade och det längre ned placerade det reella. Det högt upp placerade kan också ses som 
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mer ospecifikt och flyktigt jämfört med det mera specifika långt ned. I den här annonsen är typ-

snitten högt upp mer ”ospecifika” och ”flyktiga” jämfört med typsnittet längre ned. Detta på 

grund av att ordet nyhet inte har några direkta konturer utan på sätt och vis smälter ihop med 

bakgrunden. Fontens ljusa nyans är också transparent, vilket ökar detta intryck. Den aningen 

längre ned placerade texten Mjukgör huden varje dag och raka dig mindra [sic!] ofta har en vit 

skuggläggning som ger ett lite mindre skarpt intryck och därför kan ses som aningen mer ”flyk-

tigt”. Typsnittet till skriften Veet Hair Minimising Body Moisturizer, som sedan är snäppet längre 

ned har sedvanligt starka konturer utan genomskinlighet eller skuggläggningar. Under denna text, 

avskilt med ett tunt streck, finns sedan den reella informationen i form av copyns brödtext som 

erbjuder mer specifik beskrivning av produkten i ett betydligt mindre typsnitt. Denna informa-

tion kan distinkt tydas som den specifika och reella delen av annonsen. Kvinnan på bilden, som 

representerar det lena och mjuka, däremot är det idealiserade. Idealet är en mjuk hud som inte 

behöver rakas lika ofta.  

Om man ser på vad man har använt för framskjutna element i annonsen är som tidigare nämnts 

kvinnan det man lägger märke till först. I förhållande till spegelbilderna är den centrerade kvin-

nan framskjuten. Kvinnan är också det största textelementet på annonsen. Tillsammans med 

kvinnans framsträckta ben ligger också produktflaskorna dimensionellt framskjutna, det vill säga 

i förgrunden av bilden. Ordet mjuk, förled till sammansättningen Mjukgör, är också framskjutet 

på grund av att det överlappar bilden av kvinnan. Det största verbalspråkliga elementet i annons-

en är ordet NYHET. Dess framskjutenhet är aningen motsägelsefullt då det trots sitt stora typsnitt 

är ett element som nästan smälter samman med bakgrunden. Det kanske mest iögonfallande ver-

balspråkliga elementet är Mjukgör huden varje dag och raka dig mindra [sic!] ofta. Detta på 

grund av att texten överlappar kvinnan som är i fokus och texten i sig är också det mest centralt 

placerade verbalspråkliga elementet. Inom denna mening har annonsören även valt att framskjuta 

orden Mjukgör och raka ytterligare genom större typsnitt. Av dessa har ordet Mjukgör snäppet 

större typsnitt än raka. Ett annat verbalspråkligt framskjutet element är brödtextsrubriken 

SYNLIG SKILLNAD PÅ 2 VECKOR!.  Den är skriven med versaler i fetstil och skiljer sig också 

för att den inte är tryckt i rak linje utan är aningen roterad. 

Annonsen har använt en del avgränsnings- och sambandsskapande strategier. Bilden på kvinnan 

avgränsas från hennes spegelbilder med den speglande sidoväggens skarvar som formar två av-
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gränsande streck, ett lodrätt på höjden och ett snett framifrån på djupet.  På så sätt är spegelbil-

derna tydligt avskilda från den ”egentliga” kvinnan. Under kvinnan avgränsar ett vågrätt streck 

bilden på kvinnan och copyn nederst på annonsen. Det vågräta strecket ser ut att gå ihop med det 

sneda strecket utanför annonsen på så sätt att dimensionerna är konsekventa. Den avgränsade 

bildens bakgrund är väggen bakom kvinnan samt ytan hon sitter på. I samma avgränsade bild 

tillsammans med kvinnan finns även bilden på produkterna. Produkterna och kvinnan har alltså 

ett samband i och med att de är placerade nära varandra inom samma inramning. Dessutom får 

man en uppfattning av samhörighet av i synnerhet kvinnans framsträckta ben och produktflas-

korna eftersom deras höjd är ungefär samma och är placerade bredvid varandra i samma linje.  

Inom samma bild finns de verbalspråkliga texterna Mjukgör huden varje dag och raka dig min-

dra [sic!] ofta samt produktens namn Veet Hair Minimising Body Moisturizer. De är alltså också 

anknutna till varandra, och förutom ordet Body Moisturizer, även genom att ha samma blåa typ-

snittsfärg. En kontrast som förekommer i annonsens bild är föreställningen av bakgrundens 

blankhet, hårdhet och svalhet som kontrasterad med huden på kvinnans lenhet, mjukhet och 

värme. Genom detta poängteras alltså kvinnans mjukhet ytterligare. 

8.2.3 Tolkning 

Som nämnts tidigare är annonsens målgrupp kvinnor i 20 till 40-års ålder. Det är lite svårt att 

avgöra någon specifikare ålder eller annan avgränsad grupp av kvinnor. Kvinnan på bilden är 

möjligen i 25-årsåldern. Hon ser ganska klassisk ut och man kan dra slutsatsen att produkten är 

riktad till alla kvinnor som är måna om att se bra ut samt om att vara mjuka och hårfria. Dess-

utom är naturligtvis en tydlig målgrupp de, som känner att rakning är tidskrävande och skulle 

vilja komma undan lite lättare. Därmed kan man förstås komma fram till att kvinnor som har ett 

jäktigt liv speciellt kunde höra till målgruppen. Till denna grupp kan exempelvis småbarnsföräld-

rar, karriärkvinnor, aktivt sportande tjejer eller en kombination av dessa tillhöra. 

Annonsen försöker vädja till läsaren både emotionellt och rationellt. Kvinnan som sitter och ser 

rakt in i kameran tilltalar känslomässigt och kan ses som ett resultat av en två veckors använd-

ning av den marknadsförda produkten. Spegelbilderna av henne kan däremot tolkas som den 

process som föregått resultatet. Spegelbilderna blir större ju närmare den avbildade de befinner 

sig och blicken på de avspeglade förflyttar sig på samma vis mera framåt ju närmare den egentli-

ga kvinnan de kommer. Spegelbilderna kräver alltså ingenting av läsaren då den egentliga avbil-
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den av kvinnan med sin blick kräver läsarens uppmärksamhet. Att man vågar begära kan tolkas 

som ett uttryck för självsäkerhet. Spegelbilderna representerar följaktligen kvinnans förflutna 

som en person som precis börjat använda produkten fram till det hon är nu: en självsäker kvinna 

som behöver raka sig mindre ofta. Annonsen ger alltså budskapet att läsaren, liksom spegelbil-

derna av kvinnan, är det givna men att alla, i likhet med kvinnan som ser rakt på betraktaren, kan 

förnya sig och få ny självsäkerhet.  Till förnuftet vädjar den i copyns brödtext nämnda ingredien-

sen Prominimise, som sägs vara både naturlig och innovativ. Att sedan komma med procenttal 

som är resultat av en undersökning, har också som avsikt att öka produktens rationella trovärdig-

het. 

En intressant detalj i den här annonsen är dess skrivfel. Felskrivning förekommer inte mindre än 

två gånger. Dessutom är annonsen inte konsekvent med sin stavning av moisturizer utan använ-

der både den brittiska varianten moisturiser och den amerikanska moisturizer stavat med z. Om 

man jämför med 1960-talets annons för hårborttagningsmedel behöver man inte längre göra 

kampanj för hårborttagning för sig; annonsens budskap är att det är en självklarhet att kvinnor 

avlägsnar sitt hår. Frågan är bara om med vilka medel och huruvida denna hårborttagningspro-

cess kan underlättas.  

8.3 Nivea body lotion 

Annonsen för Niveas body lotion (bilaga 9) är en helsidesannons i färg, vars hela utrymme tas 

upp av ett fotografi. Fotot överlappas av en bild på den marknadsförda produkten samt en textru-

ta med mörkblå bakgrund och vitt typsnitt på. Ett vitt typsnitt överlappar även själva fotografiet. 

Bilden på produkten är antingen ett fotografi eller en datorillustrerad bild. Färgtonerna i annons-

en skiftar från olika blå nyanser till naturnära färger som brunt och beige. Även vit färg före-

kommer förutom i typsnitten också i det dominerande fotografiet.  

 Annonsens yta upptas nästan till hälften av en ung kvinna i mörkblå underkläder. Kvinnan är 

avskuren ovanför hjässan upptill och vid låren nedanför höfterna nedtill. Konturerna är inte 

överdrivet starka, men kvinnan är i fokus på så sätt att man inte lägger särskilt mycket märke till 

bakgrunden. Om man granskar bilden märker man dock att kvinnan befinner sig i ett rum med 

ljusa gråblå väggar och med ett fönster varifrån det strömmar in ljus igenom ett par vita skira 

gardiner. Golvet ser ut att vara en parkett i ek eller dylikt med fiskbensmönster. Rummet ser 
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asketiskt ut; inga tavlor eller möbler syns till. Möjligen kan man skymta en stol eller något annat 

mörkgrått som befinner sig i rummet i annonsen nedre vänstra hörn men det är omöjligt att iden-

tifiera vad detta objekt är för något. Kvinnan syns praktiskt taget framifrån men hon är aningen 

vänd mot höger vartill hon även riktar sin blick. Hon har en mycket dynamisk pose där hennes 

högra arm sträcker sig uppåt och hennes vänstra arm nedåt. Av armarna ser läsaren de övre de-

larna fram till armbågarna. Kvinnans höft är vickad mot vänster och hon ser ut att vara i rörelse 

framåt. Håret som svallar bakåt något stärker detta intryck. Kvinnan har ett stort glatt leende som 

blottar ett par vita friska tänder. Hennes blick ser ut att vara fäst på något till höger. Hon har på 

sig sportiga mörkblå underkläder som blottar hennes vårdade och till synes välmående kropp. 

Över hennes midja och mage går copytexten MJUK HUD SOM GÖR ATT DU KÄNNER DIG 

FANTASTISK i vita versaler. Denna reklamfras är indelad i tre rader varav ordet FANTASTISK 

ensamt står på tredje raden med ett något större typsnitt än resten av texten.  

Bredvid kvinnan till höger är bilden på produkten placerad, ungefär från hennes bröst och ned till 

hennes höft. Produktbildens nedre del är ankrad i en blå textbakgrund som överlappar fotografiet 

och kvinnan från höger höft till under naveln. Också kvinnans trosor överlappas av detta blå fält 

som har nästan samma färg som underkläderna. På textfältet till vänster om bilden på lotions-

flaskan står det först överst NYHET i blå fetstilade versaler. Ordet har en rektangelformad bak-

grund i vitt med rundade hörn. Under detta står det i vita versaler MJUKHET SOM VARAR MED 

HYDRA IQ indelat i tre rader och högerjusterat längs produktbildens lodräta kontur.  Den unders-

ta raden av de tre består av orden MED HYDRA IQ och den delen har betonats genom fetstilade 

bokstäver.  Den del av copyn som befinner sig längst ned är nätadressen NIVEA.se som är place-

rad nederst till vänster. Annonsens kvinna ger ett relativt sunt intryck och annonsen kan därmed 

vara tänkt riktad till kvinnor med sunda levnadsvanor som vill ha en frisk och mjuk hy.  

8.3.1 Metonymi och metafor 

Precis som i de flesta annonser har också denna spelat med produktbildens närhet till kvinnan 

som ser ut att ha en mjuk välvårdad hud. Bilden på produkten är placerad precis i höjd med det 

parti av kvinnan där mest av hennes hud är blottad, det vill säga midjan. Placeringen av lotions-

flaskan signalerar att kvinnans mjuka hud är en följd av att hon använt produkten. Också kvin-

nans glada och nästintill triumferande gest har att göra med produkten. Den mjuka huden får 

enligt annonsören användaren att känna sig fantastisk. Produktens närhet är således ett exempel 
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på användning av metonymi. Man har i annonsen velat få kvinnan att framstå som mjuk i sin 

helhet och därför har man klätt henne i mjuka underkläder som ser bekväma ut, likt som en andra, 

mjuk, hud. De mjuka underkläderna kan ses som en slags metafor för den mjuka hyn, man har 

velat få kvinnan att i sin helhet framstå som len och kläderna är en del av denna behaglighet. 

8.3.2 Metafunktioner 

När man betraktar annonsens kommunikativa handlingar, det vill säga beaktar den interpersonel-

la metafunktionen, märker man snart att annonsens budskap är mer givande än krävande. Kvin-

nan på bilden ser inte rakt på läsaren och anses därmed inte ha en krävande status. Inte heller 

verbalspråkligt kräver annonsen någonting; den varken frågar något eller uppmanar något. Kvin-

nan på bilden erbjuds att se på och copyn erbjuder information om hur produkten verkar och att 

den innehåller beståndsdelen Hydra IQ. Bild- och språkhandlingarna i annonsen är alltså utan 

tvekan givande.  Kvinnan på fotografiet är avbildad på nära avstånd, och trots att kvinnan är 

beskuren vid låren, kan man nog säga att bilden är socialt distanserad snarare på nära avstånd än 

medelavstånd. Verbalspråkligt är annonsen inte heller särskilt distanserad då copyn är kort och 

enkel utan några krumelurer. Annonsen tilltalar även läsaren med du, vilket ökar intrycket av 

närhet. Läsaren och kvinnan på bilden har maktbalans sinsemellan då perspektivet vare sig är 

ovanifrån eller underifrån.  

Vid utforskning av den ideationella metafunktionen är den mest synligaste processen kvinnans 

kroppsrörelse. Det är alltså fråga om en narrativ process där kvinnan ser ut att antingen dansa 

eller göra gymnastiska rörelser. Alternativt gör hon någon sorts kraftfull, energisk segergest där 

armarna är vektorer som pekar både uppåt och nedåt. Det rör sig alltså om en enkelriktad ak-

tionsprocess. Kvinnans underkläder kan tolkas vara en analytisk process där de behagliga, spor-

tiga kläderna står som attribut för att kvinnan är sund och sportig. Annonsen vill gärna få det att 

framstå som om kvinnans energi och glädje är ett resultat av användningen av den marknadsför-

da produkten. Annonsen hävdar att mjuk hud får läsaren att känna sig fantastisk och därmed är 

budskapet ganska tydligt att kvinnan känner sig fantastisk på grund av den mjuka hud hon har 

tack vare Nivea body lotion. Således återger kvinnans välmående (att hon känner sig fantastisk) 

en reaktionsprocess där hon reagerar positivt på den marknadsförda produkten. Tack vare copyns 

upplysning MJUK HUD SOM GÖR ATT DU KÄNNER DIG FANTASTISK förstår läsaren att den 

mentala process som sker i kvinnan är att hon känner sig fantastisk. Verbalspråkligt lovar an-
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nonsen att också läsaren kommer att känna sig fantastisk av mjuk hud; underförstått av att an-

vända Nivea body lotion. Dessutom lovar copyn att mjukheten varar vilket är ett ganska statiskt 

tillstånd, med andra ord en relationell process.  

Vid uttydande av den textuella metafunktionen kan man först konstatera att eftersom kvinnan i 

höjdled upptar hela annonsen, och befinner sig till vänster, är hon det i annonsen som står för det 

givna. På höger sida befinner sig bilden på Nivea body lotion-flaskan och dess informationsvärde 

är ny, vilket även stämmer överens med vad annonsen verbalspråkligt kommunicerar: att pro-

dukten är en nyhet. All verbalspråklig text finns på nedre delen av annonsen därmed kan man 

påstå att hög–låg-dimensionen är traditionell med det generella upptill och det mer specifika ned-

till. Även om bilder påstås säga mer än tusen ord, kan det specifika budskapet annonsören vill ge 

läsas i copyn och bildspråket tolkas sedan på olika sätt beroende på innehållet i verbalspråket. 

Allra nederst förekommer också den mest informativa delen av annonsen: att produkten är en 

nyhet och att den innehåller Hydra IQ.  

Bilden på kvinnan är ganska stor och att hon beskärs såväl upptill, till vänster och nedtill får 

henne att framstå som än mer betydande. Kvinnan är alltså definitivt framskjuten i annonsen. 

Dessutom är bakgrunden ganska luddig och således oväsentlig i jämförelse. Färgerna som omger 

kvinnan är dessutom kalla till tonen och därmed utgör hennes hud och hår med sina varma toner 

en kontrast till dessa bakgrundsfärger. Copyns reklamfras MJUK HUD SOM GÖR ATT DU 

KÄNNER DIG FANTASTISK sätter fokus på ordet fantastisk som har en större font. Frasen över-

lappar också kvinnans mage, vilket inte bara betyder att texten är framskjuten utan också att fra-

sens innebörd har ett samband med kvinnan, och i synnerhet hennes hud som är just den del av 

henne som texten noggrant placerats på. Också det blå textfältet där det står NYHET samt 

MJUKHET SOM VARAR och MED HYDRA IQ på överlappar kvinnan. Textfältet överlappar 

också kvinnans trosa som är i nästan samma färg som textfältet och därmed har man på ett enhet-

ligt vis skapat samband mellan kvinnan och textfältet. Bilden på Nivea body lotion-flaskan ger 

intryck av att stå på textfältet, vilket förstärks av det faktum att flaskan avspeglas på textfältet på 

den lilla yta av textfältet som förekommer nedanför flaskan. Detta markerar således att flaskan 

har ett samband med kvinnan. Annonsen markerar även samband genom visuellt rim. Kvinnans 

underkläder i mörkblått går i ungefär samma färg som Niveas logotyps blåfärgade cirkel med 

namnet NIVEA tryckt i vitt på. Att kvinnan har ett samband med produkten har alltså poängterats 
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också på detta sätt. Andra visuella rim är till exempel typsnittet som använts i hela annonsen; det 

är detsamma som i Niveas logotyp. Informationen NYHET som förekommer på det blå textfältet 

är nästan som en negativbild av Niveas logotyp. Då namnet NIVEA är tryckt i vitt på blå bak-

grund är ordet NYHET tryck i blått på vit bakgrund. Den enda skillnaden är att bakgrundsfältet 

till NYHET inte är runt. Verbalspråket i annonsen är alltså enhetligt.  

8.3.3 Tolkning 

Niveas body lotion-annons har velat använda ett framställningssätt som är sunt, friskt och spor-

tigt. Annonsens budskap är att Niveas body lotion är en del av en sund livsstil; en livsstil som ger 

glädje och får användaren att känna sig fantastisk. Den reella läsaren är möjligtvis, eller troligtvis, 

inte lika hurtig och snygg som kvinnan i annonsen, men annonsen låter förstå att genom att an-

vända den annonserade produkten kommer man en bit på väg. Den mjuka huden får användaren 

att känna sig fantastisk enligt annonsen och det är upp till varje användare att själva bestämma 

vad det innebär. Betyder det att man ser bra ut, att man är energisk eller att man bara mår bra? 

Det är upp till var och en men det är vart att notera att annonsen inte nämner någonting om att 

huden till exempel ser vacker ut. Annonsen vill alltså hellre poängtera det inre framför det yttre, 

känsla framför utseende. En annan anmärkningsvärd sak är att annonsen aldrig påstår att den 

mjuka huden som gör att användaren känner sig fantastisk skulle vara Nivea body lotions för-

tjänst, men det är naturligtvis något som läses mellan raderna med hjälp av de bild- och verbal-

språkliga elementens kombination. I en annons som denna, som marknadsför en hudvårdspro-

dukt kan det ses som ganska ändamålsenligt att visa så pass mycket bar hud som denna annons 

faktiskt gör. Annonsen kan ändå inte anses anspela på sex då man med modellen som sagt mer 

eftersträvar ett sunt och sportigt intryck, än ett sensuellt.  

8.4. Triumph Behå 

Annonsen för Triumphs behå (bilaga 10) är en helsidesannons med en ljust rosa bakgrund och på 

den en ung kvinna i vita underkläder. Kvinnan är placerad till höger i annonsen på så vis att hen-

nes vänstra bröst nästan helt är utanför bilden men tack vare hennes bågformiga ställning kan 

man på bilden urskilja midjans både vänstra och högra konturer. Nedtill är hon avskuren så att 

läsaren bara kan skymta en vit trosa på hennes vänstra höft. Behån som kvinnan har på sig är, 

såsom trosan, vit. Kvinnan har kopparbrunt hår som fladdrar aningen då hon fingrar med det 
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bakom huvudet med armbågarna åt sidorna. Bara den vänstra armbågen syns på bild då den hög-

ra är utanför bilden. Kvinnan ser rakt på läsaren och ler med sluten mun.  

Uppe till vänster finns Triumphs logotyp tryckt i rött. På nedre delen av sidan, också till vänster, 

befinner sig resten av copyn som förutom reklamfrasen SÅ SKÖN ATT DU INTE KÄNNER DEN 

uppger priset 299:- samt den ytterligare informationen Behå, kupa A–E och slutligen Hitta när-

maste återförsäljare på triumph.se. Annonsen är alltså komponerad så att kvinnan tar utrymmet i 

annonsens högra del och copyn befinner sig till vänster. Copyn har två delar som avdelas av 

kvinnans armbåge. Ovanför armbågen är logotypen placerad och nedanför finns resten av pro-

duktinformationen. Informationen nedtill är tryckt med ett grått typsnitt med undantag för ordet 

SKÖN och priset 299:- som båda går i en lila ton. SÅ SKÖN upptar en rad och resten av mening-

en ATT DU INTE MÄRKER DEN befinner sig på nästa rad i ett typsnitt som är ungefär hälften så 

stort som den i början av meningen. Det största typsnittet har priset. Informationen Behå, kupa 

A–E under det är betydligt mindre och är dessutom skrivet i gemener. Det allra minsta typsnittet 

har uppmaningen om att hitta närmaste återförsäljare på Triumphs hemsida. Annonsen har inga 

starka kontraster utan alla färger går i brutna toner förutom Triumphs logotyp, som är i klarrött. 

Kvinnan på bilden är i 20-årsåldern och hennes min får henne att framstå som vänlig och belåten. 

Det ser ut att hon är i rörelse; man kan nästan få intrycket att hon är på väg ut ur bilden. Även om 

bilden är mer dynamisk än statisk ger den ett ganska lugnt intryck; det rör sig inte om några has-

tiga rörelser. Annonsen är mycket feminin och till och med lite flickaktig. Den försöker troligtvis 

rikta sig till unga kvinnor men tilltalar säkerligen en målgrupp kvinnor från 20 till 40 år.  

8.4.1 Metonymi och metafor 

Det är lite svårt att finna metonymier i en annons där annonsens objekt bär produkten på sig. 

Man kan naturligtvis säga att det faktum att kvinnan har på sig den annonserade behån är anled-

ningen till att hon är så vacker. Att man skulle dra parallellen mellan den annonserade produkten 

och skönhet. Det är någonting man nästan kunde göra i alla annonser med kvinnor som avbildade 

objekt. Den här annonsen vill även poängtera hur skön den annonserade behån är och då är det 

även lätt till att man drar en parallell mellan kvinnans nöjda min och den behagliga behån. Där-

med skulle då behåns ”närhet” vara orsaken till kvinnans belåtenhet. Om man försöker urskilja 

metaforer kan man kanske påstå att man försökt skapa en mjuk och naturlig stämning i annonsen. 

Detta för att framhäva den annonserade behåns behaglighet. Kvinnans hår till exempel ger in-
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tryck av att vara naturligt och mjukt. Behån kan tänkas vara en lika bekväm och naturlig del av 

kroppen som det egna håret. Man kan också se den rosa bakgrundsfärgen som en metafor för 

kvinnlighet och samma sak representerar även den marknadsförda produkten i högsta grad. 

8.4.2 Metafunktioner 

Då den interpersonella metafunktionen beaktas ser man att annonsens kvinna ser på läsaren, vil-

ket som bekant kan tolkas som att hon kräver läsarens uppmärksamhet. Det verbalspråkliga i 

annonsen däremot kan inte anses vara särskilt krävande. Det förekommer visserligen en uppma-

ning i copyn i form av Hitta närmaste återförsäljare på triumph.se men just detta råd är knappt 

märkbart i annonsen på grund av dess ringa typsnitt. Man kan nog påstå att annonsen i och med 

det rätt så framskjutna priset snarare kommer med ett erbjudande till läsaren att köpa produkten 

för det benämnda priset 299 kronor. Annonsen erbjuder också information om i vilka storlekar 

behån finns att få. Den upplyser oss också om att produkten är SÅ SKÖN ATT DU INTE 

KÄNNER DEN. Och som sagt ger annonsen också i sin uppmaning uppgiften om Triumphs 

webbadress. I och med detta kan man säga att annonsen är aningen mer givande än krävande i 

sin helhet. Kvinnan i annonsen är avbildad på nära social distans. Bilden kan förstås tyckas vara 

personlig på grund av att det anses personligt att visa sig bara underkläder. Det verbalspråkliga 

lutar också mer åt det personliga, det vill säga skapar en mera nära relation till läsaren, då den 

tilltalar läsaren direkt genom att använda du samt genom att fatta sig kort. Mellan läsaren och 

den avbildade kvinnan råder maktbalans då kvinnan är fotograferad rakt framifrån öga-mot-öga. 

Annonsen är inte särskilt rik på händelser och därmed är den ideationella metafunktionen inte i 

hög grad representerad. Kvinnan ser som sagt ut att vara i rörelse så någon slags dynamik och 

aktionsprocess kan man urskilja. Kvinnan ser ut att fingra med sitt hår och som en följd av det 

fladdrar håret. Även det faktum att kvinnan rör på sig kan orsaka hårsvallet. Hårets svallande är 

en aktionsprocess. Själva rörelsen som kvinnan är engagerad i är också en enkelriktad aktions-

process. Det är lite svårt att avgöra hur exakt hon är i färd att förflytta sig på; å ena sidan ser hon 

ut att stretcha på plats genom att sträcka på sig åt sidan, å andra sidan ser hon ut att graciöst för-

flytta sig ut ur bilden. Kvinnan har en nöjd och belåten min som kan tolkas vara en reaktion på 

den sköna behån, därmed kan man dra slutsatsen att välbehaget är en reaktionsprocess. Annon-

sens avsikt är att få behån att framstå som ett attribut för kvinnans lagom utmanande flickaktig-

het. Det rör sig således om en analytisk, konceptuell, process. Eftersom annonsen inte är särskilt 
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rik på verbalspråklig text, finns heller inte särskilt många exempel på processer att finna i copyn. 

Reklamfrasen SÅ SKÖN ATT DU INTE KÄNNER DEN innehåller en mental process och den 

lilla pränten Hitta närmaste återförsäljare på triumph.se inrymmer en materiell process. 

Slutligen, om man ser till den textuella metafunktionen och informationsvärdena i texten, re-

gistrerar man snart att vänster–höger-dimensionen i texten är sådan att allt det verbalspråkliga 

befinner sig till vänster och själva blickfångaren, med andra ord bilden på kvinnan, finns till hö-

ger. Det skulle således betyda att copyn representerar det givna och bilden det nya vilket kanske 

inte verkar helt vedertaget. Hög–låg-dimensionen däremot känns rätt konventionell. Logotypen 

står högst upp som det idealiserade medan resten av copyn finns på nedre delen av annonsen med 

bland annat den specifika informationen om behåns pris och utbudet av kupstorlekar. Nederst 

finns webbadressen. Bilden kan man kanske inte dela in i idealiserade eller reella delar; man kan 

dock konstatera att den annonserade varan, behån, befinner sig någonstans mittemellan hög och 

låg men ändå synbart närmare den nedre delen av annonsen.  

Bilden på kvinnan är det absolut mest framskjutna i denna annons. Bilden är fotograferad på så 

pass nära avstånd ändå att kvinnan inte helt får plats i annonsen, vilket ger ökat intimt intryck. 

Fotografiet är alltså det allra största textelementet. Logotypen däremot är framskjutet genom dess 

avvikande färg. Annonsen i övrigt går i brutna färgtoner men Triumph logotypen är knallröd.  

Logotypens typsnitt är också en annan än vad den övriga copyns tryck. En aningen mera dämpad 

framskjutenhet har frasens SÅ SKÖN ATT DU INTE KÄNNER DEN ord skön samt priset 299:- 

som har framskjutits med en lila färg jämfört med det övriga typsnittet, som är i grått. Den lila 

färgen är ganska bruten till tonen så i ett mindre belyst rum märks knappt färgvariationen. Priset 

är framskjutet förutom genom färgen också genom sin stora font. Priset har annonsens största 

typsnitt. Hela copyn med, undantag för Triumphs logotyp, har ett visuellt rim i form av nedtonad 

färg och samma typsnitt. Logotypen kan alltså ses som medvetet avgränsad jämfört med resten 

av textelementen inklusive bilden på kvinnan som också mest går i jordnära toner. Behån har 

också möjligen en kontrast på grund av sin till synes kritvita, och därmed icke-jordnära, ton.   

8.4.3 Tolkning 

Triumph är ett väletablerat och också ganska traditionellt märke. Det kan hända att Triumph ock-

så associerats som ett varumärke som tilltalar äldre kvinnor. Det den här annonsen kan tänkas 
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göra är att försöka attrahera även en yngre konsumentskara. Det som är anmärkningsvärt är att 

annonsen har priset utsatt. Det kan också tolkas som om man vänder sig till yngre kvinnor som är 

vana vid förmånliga priser i klädkedjor som Lindex, H&M och Gina Tricot. Triumph, som even-

tuellt haft något av en tantstämpel, kanske också ansetts som ett dyrt underklädesmärke som bara 

äldre damer haft råd med. Därmed kan priset också vara ett sätt att väcka yngre kvinnors intresse. 

Nästan alla kvinnor känner troligen till märket Triumph och förknippar säkerligen det med prak-

tiska underkläder av kvalitet men troligtvis inte med trendighet och ungdomlighet. Därför talar 

bilden och den flickaktiga tonen i annonsen för att Triumph även är ett märke för unga, trendrik-

tiga, kvinnor. Man får en ganska bra uppfattning av behåns utseende av bilden och förknippat 

med den unga vackra kroppen får man intrycket ’ung, vacker och fräsch’. Kvinnan i annonsen 

ger samtidigt både ett oskuldsfullt och sexigt intryck. Att framtona ungdomlighet är naturligtvis 

ett säkert val annars också eftersom kvinnor i alla åldrar eftersträvar ungdomlighet. Själva copyn 

förkunnar att behån även är skön samt att den finns i flera olika kupstorlekar. Den brutna, mjuka, 

tonen i copyn ger också ett mjukt intryck och de framskjutna ordens svaga färgkontrast kan tol-

kas som en omärkbar, smidig överföring från en färg till en annan. Typsnittet förstärker alltså 

reklamfrasens argument SÅ SKÖN ATT DU INTE MÄRKER DEN genom att ha nästan omärkba-

ra framskjutna element. Således vill även typsnittet ge ett mjukt intryck utan stora kontraster. Att 

produkten är av bra kvalitet talar Triumphs image för och det behöver man inte skriva ut. Att 

man i annonsen satt ut logotypen till vänster, platsen för det givna, är därmed inte så konstigt. I 

den här annonsen kan man göra den tolkningen att kvinnan representerar det nya, den nya gene-

rationen av Triumph-bärare.  
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9 Komparation 

9.1 Ajax och hushållsartiklar 

En intressant företeelse i dagens damtidningsreklam är att det inte längre förekommer reklam för 

hushållsprodukter såsom tvättmedel eller rengöringsmedel. Damtidningarna har som avsikt att 

roa, stressa av och inspirera. Möjligtvis är det damtidningarna själva som valt att rengörings- och 

tvättmedelsannonser inte passar in i tidningen eftersom det skulle innebära en tråkig påminnelse 

om städning och tvätt för läsaren mitt i hennes avslappnande verklighetsflykt. Vad jag förstår 

förekommer ändå tryckt reklam för rengörings- och tvättmedel i viss mån men de förekommer 

kanske i andra magasin, och möjligen veckopress, som inte är så tydligt riktade till kvinnor. Fö-

rekomsten av hushållsartiklar i damtidningar skulle kanske numera tolkas som en signal för att 

hushållsarbete är något som mest är på kvinnornas ansvar och den som annonserar kan möjligtvis 

ta skada av ett budskap med sådan attityd. En annons för rengöringsmedel med en förklädes-

klädd kvinna, som även i copyn tydligt säger att städning är på kvinnors ansvar, skulle troligtvis 

skapa storm idag, medan de gamla annonserna ses lätt som någon slags humoristiska kuriositeter.  

Däremot förekommer ännu idag rikligt med annonser för livsmedelsprodukter i damtidningarna 

och de är ofta placerade i samband med matsidorna. Matsidorna med recept och vackra bilder på 

uppdukningar finns med i tidningarna för att ge inspiration och anses inte som en antydan på att 

matlagningen hör enbart till kvinnan i familjen. Annonserna smälter in i tidningens innehåll me-

dan annonser för tvätt- och rengöringsmedel kan tänkas vara svåra att få smidigt inplacerade ef-

tersom damtidningarna inte innehåller artiklar om hushållsarbete eller ”städsidor”. Däremot 

handlar det ofta i damtidningarna om hem och trädgård och därför förekommer en del inred-

nings- och trädgårdsinriktad reklam i damtidningarna. 

9.2 Sunsilk och Pantene Pro-V 

Jämfört med 1960-talets Sunsilkannons är den nutida Pantene Pro-V-annonsen späckat på infor-

mation, vilket är ett något upp-och-nervänt sakläge. De äldre annonserna tenderade som bekant 

innehålla mer verbalspråk och fakta. Sunsilkannonsen är ganska speciell eftersom den knappt 

innehåller någon fakta alls och vädjar till känslorna både i bilden och i copyn. Pantene Pro-V-

annonsen vädjar till känslorna med bilden och mestadels till förnuftet med copyn. Jämfört med 
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Sunsilkannonsen förblir kvinnan på Pantene Pro-V-annonsen opersonlig, till och med mystisk. I 

Sunsilkannonsen däremot avslöjar den unge mannens tankar lite om både honom själv och kvin-

nan på bilden, vilket skapar aningen mer närhet mellan läsaren och de avbildade.  

Det finns flera företeelser i Sunsilkannonsen som utmärker den som omodern. För det första är 

annonsen svartvit, för det andra betraktas kvinnan genom mannens ögon och för det tredje har 

annonsen en tydlig budskapsförmedlare. I Pantene-Pro-V-annonsen har man lyft fram håret av-

sevärt mycket mer än i Sunsilkannonsen. Pantene Pro-V-annonsen representerar väl dagens hår-

vårdsannonser som i sina bilder framskjuter håret som ofta svallar åt alla möjliga håll. I Sunsilk-

annonsen däremot har håret på kvinnan knappt framskjutits alls. Annonsen är också mer realis-

tisk då kvinnan i Sunsilkannonsen har ganska normalt hår medan Pantene Pro-V-annonsens hår 

för de allra flesta är ouppnåelig. Det är förövrigt osäkert ifall håret som visas alls tillhör kvinnan 

på bilden. Därmed kan man säga att skönhetsidealet i den nutida annonsen är mer orealistiskt än i 

den gamla.  

Om man fortsätter fokusera på kvinnorna i dessa två annonser ser man alltså i den äldre annon-

sen att kvinnan betraktas genom mannens ögon. Kvinnan ser relativt betänksam och allvarlig ut i 

Sunsilkannonsen medan kvinnan i Pantene Pro-V-annonsen ser ut att njuta. Dagens annons foku-

serar mer på kvinnans eget välmående medan den äldre annonsen har mannens välbehag i fokus. 

Båda annonserna förmedlar budskapet att vackert hår är något att sträva efter men Pantene Pro-V 

låter förstå att det är för kvinnornas eget välbefinnande medan Sunsilk menar att det är för att 

behaga det motsatta könet.  

9.3 Vyzo och Veet 

Vyzo hårborttagningscrème har en lång copy till och med för att vara en 1960-talsannons. Veet 

Hair Minimising Body Moisturizer har betydligt mer kortfattad copy men den är trots det relativt 

lång i jämförelse med dagens damtidningsreklam i övrigt. De omfattande verbalspråkliga utlägg-

ningarna i båda annonserna kan ha att göra med de marknadsförda produkternas nyhet på sina 

respektive marknader. Vyzo verkar vara ett helt nytt preparat och därför beskrivs produkten de-

taljerat. Också Veet Hair Minimising Body Moisturizer är en ny produkt, vilket också annonsen 

deklarerar, och därför beskrivs i copyn hur den fungerar.  Båda annonserna har också en bild där 

benen, framför allt vaderna är framhävda. Förövrigt finns inte särskilt många likheter vad gäller 
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bildmaterialet. Annonsen från 1960-talet har två små svartvita bilder insatta bland texten medan 

den nya annonsen helt och hållet behärskas av bilden i färg. Copyn i Vyzo annonsen är helt i sin 

egen klass men trots att Vyzo reklamen har komiska drag med sina tips för hur en elegant kvinna 

ska bete sig kan man finna några likheter i annonsernas språkhandlingar. En av Vyzos uppma-

ningar är till exempel Stryk bara på Vyzo och ni märker genast att det är mer än ett vanligt hår-

borttagningsmedel… Den skiljer sig inte särskilt mycket från Veets uppmaning Använd den varje 

dag som vanlig kroppslotion och efter 2 veckor börjar du märka att du inte behöver raka dig lika 

ofta. Precis som Vyzo upprepade gånger uppmanar läsaren att använda preparatet regelbundet, 

gör även den moderna annonsen för Veet likadant. Båda är alltså öppet argumenterande.  

Annonsen för Vyzo är förvisso omodern i sin framtoning hur en elegant kvinna ska vara och se 

ut, då kvinnor i vår individcentrerade tid inte gärna tar emot instruktioner om hur man bör se ut. 

Långt ifrån alla kvinnor idag vill vara ”eleganta” och i dagens reklam skulle man nog akta sig för 

att använda sådana klassificerande benämningar. Också annonsens sätt att betona hur pinsamt det 

skulle vara att uppträda i olika situationer med ”generande hårväxt” eller svettlukt till exempel 

betonar att det är för omgivningens skull man ska vara hårlös, för vad ska de andra annars tänka? 

I Veets hudlotionsannons poängterar man istället hur man slipper raka sig lika ofta då man an-

vänder det marknadsförda preparatet och därmed är produkten snarare något som underlättar 

livet än något som får användaren att framstå som en proper person som tar hand om sin hygien. 

Då Vyzos ledstjärna är elegans är Veets ideal mjukhet, som man också försökt uttrycka genom 

bilden och de mjuka tonerna i annonsen.  

Vyzoannonsen räknar upp en hel del skönhetsideal i copyn, medan Veets skönhetsideal förmed-

las genom bilden. Skönhetsidealen som förmedlas är dock inte särskilt långt ifrån varandra i des-

sa två annonser. Även om det inte är utskrivet i Veets annons, är det underförstått att kvinnor 

inte ”uppträder” med håriga ben eller hår under armarna. Att kvinnor rakar sig anses vara en 

självklarhet och också i flera ställen i copyn framhålls att genom att använda produkten behöver 

man raka sig mindre ofta. Det är alltså obestridligen något alla kvinnor gör. Skönhetsidealet i 

annonserna är alltså framför allt hårlöshet men samtidigt poängterar båda annonser den självsä-

kerhet som hårborttagningen för med sig. Den äldre annonsen påpekar i copyn att till begreppet 

elegans hör också den säkerhet och stil som kvinnor man spontant kallar eleganta alltid har. Den 
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nya annonsen uttrycker genom bildens kvinna självsäkerhet. Kvinnan sitter relativt blottad på en 

yta som ser obekväm ut och tittar full av självförtroende rakt in i kameran. 

I Vyzos 1960-talsannons betraktas kvinnan genom omgivningens ögon. Även bilden med man-

nen och kvinnan talar för detta då bilden framhåller mannens beundran som ett ideal. Förutom 

hårlösheten framlägger annonsen för Vyzo en rad andra krav på ”eleganta” kvinnor medan en 

nutida damtidning knappast skulle godta en annons som är så uttalat påtryckande mitt i sin av-

kopplande värld. Kvinnan i Veets annons sitter lättklädd avbildad från flera håll och kanter. Så-

ledes medverkar dagens stora färgbilder till att dagens kvinnor möjligen känner press på sig att 

vara idealiska ur varje möjliga synvinkel.  

9.4 Nivea 

I annonsen för Nivea Creme från 1960-talet och i annonsen för Nivea body lotion från 2010-talet 

finns händelsevis flera likheter beträffande uppbyggnad. I båda annonserna är kvinnans ansikte 

placerad högst upp till vänster. I båda annonserna ler kvinnorna med öppen mun så att tänderna 

blottas och båda kvinnorna har blicken riktad någotsånär till höger. Båda kvinnorna ser också ut 

att hålla på med sina morgonbestyr. Kvinnan i Nivea Creme-annonsen har ett pannband i håret 

och fläckar med kräm i ansiktet som talar för att hon inte är på väg ut just i samma stund. Kvin-

nan i Nivea body lotion-annonsen har underkläder på sig och har kanske just använt produkten 

efter en morgondusch. Produktbilderna i båda annonserna är placerade längst ned till höger. Det 

är dock lätt att urskilja element ur den äldre annonsen som pekar på att det inte handlar om en 

helt ny annons. Annonsen är för det första svartvit och för det andra är bilden liten i jämförelse 

med den nya Nivea reklamen där bilden upptar hela annonsen. Att produktbilden är en teckning 

hör också mer till det förflutna liksom bildens kvinna som budskapsförmedlare. Kvinnan i Nivea 

body lotion-annonsen förblir för läsaren opersonlig medan kvinnan i Nivea Creme-annonsen 

talar till läsaren.  

Niveas logotyp har inte förändrats mycket. Typsnittet för ordmärket Nivea är detsamma och även 

den runda blåa förgrunden är i stort oförändrad. I båda annonserna är kvinnorna centrala. Även 

om bilden på kvinnan i den äldre annonsen är mindre har kvinnan lika stort fokus i den gamla 

annonsen som den nya, eftersom i stort sett hela copyn är hennes ord. Mycket vikt läggs också 

vid att produkten är förmånlig. I Nivea body lotion-annonsen poängteras att produkten får dig att 
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känna dig fantastisk. I båda annonserna ser kvinnorna sunda, friska och glada ut. I båda annon-

serna har man använt skönhetsideal som är relativt sunda och naturliga. I Nivea body lotion-

annonsen kan man även se ett kroppsideal, som är den sedvanliga slanka avbilden. Bilden på 

kvinnan i den nya annonsen ger också ett sportigt intryck i och med att hon är i rörelse och har 

sportiga underkläder. I varken den gamla eller den nya annonsen poängterar man emellertid 

skönhet utan man fokuserar på välmående. Kvinnorna i båda annonserna ser naturligtvis bra ut 

men man har inte valt att betona skönheten. Istället verkar annonsernas rättesnöre vara glädje och 

välmående.  

9.5 Triumph 

Det finns flera saker i Triumphs annons från 1960-talet som korresponderar med den motsvaran-

de Triumph annonsen från idag. Det är iögonfallande att annonsernas modeller båda har ganska 

likartade poser. Båda tittar in i kameran med ansiktet lite snett vinklat. Båda har också armbågen 

i luften på så sätt att armen ramar in och avgränsar delar av annonsen. Annonserna poängterar 

bådadera också att behån i fråga är bekväm och både i den äldre och i den nyare annonsen är 

priset utsatt. I 1960-talsannonsen är bilden relativt stor för sin tid även om copyn sedan enligt 

tidens konventioner är separerad från bilden. Reklamfrasen Bekväm Stretch-komfort för varje 

kvinna förmedlar ungefär samma budskap som den nya annonsens fras SÅ SKÖN ATT DU INTE 

KÄNNER DEN. Skillnaden är att den nya annonsen tilltalar läsaren med du.  

Eftersom bilden i dagens Triumphreklam tar upp hela annonsen syns även mer av den poserande 

kvinnan i den nyare annonsen än i den äldre. Den nya annonsen innehåller ingen direkt brödtext 

utan innehåller bara reklamfraser med fragmenterade meningar. Även om den äldre Triumph-

annonsen på bilden visar en behå, handlar brödtexten om gördlar, vilket inte är en produkt man 

längre marknadsför. Den äldre annonsen har också satt ut priset för ett flertal produkter och såle-

des innehåller copyn en prislista. Den äldre Triumphannonsen gör alltså reklam för hela Elasti 

Star-serien medan den nya annonsen fokuserar på en behå. Trots att den nya Triumphannonsen 

bara visar en viss specifik behå marknadsför annonsen ändå Triumph i sin helhet. Triumphs lo-

gotyp har förnyats i annonsen från 2010-talet. Tidigare bestod Triumphs logotyp av en bak-

grundsrektangel varpå ordmärket var placerat. Ordmärket innehöll förutom namnet Triumph, 

också benämningen INTERNATIONAL. Centrerat ovanpå ordmärket låg symbolen, kronan. Tri-
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umphs nutida logotyp har skippat tillnamnet International samt ändrat på ordmärkets typsnitt. 

Tidigare var fonten kalligrafisk, numera enklare och rundare till sin stil. Symbolen är densamma 

men den är numera placerad efter ordmärket och allt går i samma röda färg. 

Det mest framskjutna i båda annonserna är kvinnan. Det är bildens modeller läsaren först lägger 

märke till i både den äldre annonsen och den nyare. I den äldre annonsen upprepas Triumphs 

logotyp samt namnet Elasti Star, vilket gör märket i sig samt seriens namn centralt för annonsen. 

I den nya Triumphannonsen har man framskjutit priset. Den nya annonsen ger ett mer mjukt och 

mindre strikt intryck. Kvinnan i 1960-talsannonsen ser allvarlig ut och har ett väldigt välansat 

hår som ligger just som det ska. Kvinnan i den nutida annonsen ler lite och har ett hår som flyger 

och far. Hon ser inte alls lika disciplinerad ut som kvinnan i den äldre annonsen. Hon har ett mil-

dare ansiktsuttryck och en mer avslappnad pose. Om man jämför bilderna på de annonserade 

produkterna ser den nyare annonsens behå anmärkningsvärt mycket mjukare ut än den äldre an-

nonsens med sina kantiga kupor. Flertalet fyrkantiga element som förekommer i 1960-

talsannonsen ger också ett mer kantigt intryck. Färgtonerna påverkar naturligtvis också; den 

svartvita annonsen har större kontraster. 

Båda annonsernas modeller är vackra men den nyare annonsens modell ger intrycket av att vara 

mer naturlig än kvinnan i 1960-talsannonsen. Den nya annonsens kvinna ser ut att ha ett hår som 

inte är friserat och hon har en diskret make-up. Hela hon ser mjukare ut än kvinnan i den äldre 

Triumphannonsen. Skönhetsidealet kan tänkas ha varit mer utstuderat vårdat under 1960-talet än 

idag. Med andra ord syntes det förr i tiden då man hade piffat upp sig; håret låg där det skulle 

med hjälp av hårspray och sminket var inte särskilt diskret. Dagens skönhetsideal kungör många 

gånger att man ska göra sig vacker men att det ska se ut som om man inte gjort det. Den äldre 

annonsen är i det verbalspråkliga till viss del normgivande i och med att den påstår gördeln ger 

en vackrare och yngre höftlinje. Därmed betraktas en viss sorts höftlinje idealisk. I den nya an-

nonsen nöjer sig annonsen med att visa hur en idealisk höftlinje kan se ut.  
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10 Sammanfattande diskussion 

Om man bara tar hänsyn till de annonser som jag i denna uppsats har analyserat kan man konsta-

tera att det i 1960-talsannonserna förekommer mera variation beträffande layouten. Alla de ana-

lyserade 1960-talsannonserna är svartvita, men reklam i färg var trots detta inte helt ovanligt 

under tidsperioden. Fotografier förekommer i alla de analyserade annonserna. Fotografierna bi-

drog troligtvis till att annonserna började bli mer realistiska jämfört med äldre annonser där till 

exempel kvinnor var illustrerade för hand. Ur denna synpunkt kan man kanske dra slutsatsen att 

fotografierna medverkade till mer trovärdiga kroppsuppfattningar, detta i alla fall tills man bör-

jade retuschera fotografierna.  

Alla de nutida annonserna som analyserats här är uppbyggda på det viset att de utgörs av en bild 

varpå det verbalspråkliga sedan placerats. Alla annonser är i färg och alla bilder har en kvinna 

som modell och förutom Pantene Pro-V-annonsen, där bara kvinnans ansikte är synligt, är kvin-

norna relativt lättklädda. Bara två av de nutida annonserna innehöll brödtext och i båda fallen var 

den placerad längst ned. I de nutida annonserna innehåller brödtexten enbart information om de 

marknadsförda produkterna medan copyn i de äldre annonserna ibland också innehåller tanke-

gångar och associationsbanor.  

Det man för övrigt kan säga om de nutida annonsernas struktur är att de genom bilden vädjar till 

känslorna och allt som oftast med det verbalspråkliga vädjar till förnuftet. Copyn i de nutida an-

nonserna är korta och innehåller mindre ofta någon brödtext. Utöver det innehåller copyn sällan 

normativa ord som syftar exempelvis till utseendet. Sådana ord, till exempel vacker, elegant och 

fining förekommer däremot i de äldre annonserna. Istället används i de nya annonserna ord så-

som fantastisk och skön som syftar mer till hur man känner sig inombords. Yttre skönhet an-

vänds alltså numer sällan som säljargument i det verbalspråkliga utan även så kallade skönhets-

produkter vädjar till hur man känner sig inombords. I de nutida annonserna förblir modellerna 

ofta opersonliga jämfört med de avbildade kvinnorna i några av 1960-talsannonserna. I tre av 

fem 1960-talsannonser förekommer en budskapsförmedlare som gör de avbildade personerna 

mer förtroliga med läsaren. Detta var typiskt under den personorienterade reklamens tid då män-

niskorna på bilderna förmedlare budskapet till konsumenterna. Det förekommer fortfarande re-
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klam med budskapsförmedlare men många gånger rör det sig då om intygsannonsering och de är 

heller inte särskilt frekventa.  

Kvinnorna i dagens reklam avbildas först och främst som individer som tar hand om sig själva så 

att de mår bra. Istället för att framställa kvinnan som ett objekt som sköter om sig för att vara alla 

till lags, vilket i viss mån 1960-talsreklamen gjorde, gestaltas kvinnan idag som någon som unnar 

sig njutningar. Skönhetsprodukterna förknippas med en stund av välbehag som får kvinnorna att 

må bra. Damtidningarna kan till och med ses förmedla något slags hedonistiskt ideal där kvin-

norna får lyxiga skönhetsknep, modeimpulser och inspiration till njutbara middagar med ögon-

sköna dukningar. I de äldre annonserna menade man ofta att utseendet togs omhand om för att 

behaga männen, klädvalen gjordes för att få respekt och finmiddagen lagades för att imponera på 

gästerna. Numera låter reklammakarna förstå att kvinnan gör sina val för att behaga sig själv och 

må bra själv. Det är antagligen upp till var och en och avgöra huruvida det stämmer på en själv.  

Kvinnoidealet i både annonserna från 1960-talet och annonserna från 2010-talet är utseendemäs-

sigt, utgått från de analyserade annonserna, vackert och ungdomligt. De svartvita bilderna från 

1960-talet är något mer skonande särskilt då det inte bland de analyserade annonserna fanns någ-

ra verkliga närbilder. Bilderna från 1960-talet är också lite vardagligare än de nutida bilderna 

som ofta har oidentifierbara och illusoriska bakgrunder. De nutida bilderna är troligtvis också 

retuscherade i högre grad än de äldre bilderna, vilket medverkar till ett överdrivet perfekt kvin-

noideal. Dagens annonsbilder visar också upp mer bar hud än de äldre bilderna och bidrar där-

med till att normera hur kvinnan ska se ut på allt fler områden på sin kropp.  

Om man genom att betrakta de analyserade annonserna försöker uttolka hur kvinnans ställning 

har förändrats sedan 1960-talet kan man kanske säga att det ser ut som om kvinnan har blivit 

mera självständig. Det anses fortfarande som en självklarhet att kvinnor strävar efter yttre skön-

het men samtidigt är skönhetsvård för många ett intresse, jämförbar med till exempel matlagning. 

Kvinnan förväntas dock ta hand om sig själv, och en hårig armhåla i TV kan orsaka tittarstorm. 

Samtidigt som kvinnorna möter alltmer orealistiska skönhetsideal kan man kanske nämna att 

press på utseende numera sätts även på män. Detta betyder att det är viktigt att informera unga, 

oavsett kön, att hantera skönhetsideal som de ställs inför och göra klart att dessa ideal inte på 

långa vägar är verklighetsförankrade. Skönhetsidealet med felfri hy och smal trimmad kropp 

sätter naturligtvis lätt sin prägel på särskilt unga kvinnor men samtidigt har lyckligtvis också mer 
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individuella val kommit att värdesättas, vilket betyder att alla inte förväntas vara dussinmänni-

skor. 

Dagens annonser gör reklam för nylanserade produkter och påminner om redan länge existerande, 

men annonsernas uppgift verkar också vara att förstärka varumärket. Det verkar inte vara en lätt 

uppgift att bli ett etablerat, trovärdigt och trendigt varumärke. Annonsörerna måste marknadsföra 

sitt varumärke och konsekvent ha sin önskade image i åtanke. Det som annonsören vill att varu-

märket ska associeras med bör, vad jag förstått, aldrig uttryckas i ord. Skulle en annonsör till 

exempel deklarera att deras produkter är trendiga, blir reaktionen hos mottagaren den motsatta: 

Detta är något bara helt trend-omedvetna människor skulle köpa, eftersom en trendriktig person 

inte behöver någon som berättar vad som är trendigt. Därför förmedlar bilderna och möjligtvis 

logotypen det de annonserade varorna önskas bli förknippade med. Det kan ta lång tid innan ett 

varumärke blir etablerat och respekterat samt får den image som eftersträvas.  

Reklammakarna idag har mycket mer möjligheter är de som jobbade i reklambranschen under 

1960-talet. I och med högt utvecklade datorprogram och färger kan reklammakaren skapa olika 

illusioner och stämningar som förstärker annonsens budskap. Bilden har överhuvudtaget fått 

större utrymme än förut. Tidigare var bilderna inslag i annonserna medan de nutida annonserna 

helt upptas av bilden. Bilderna överlappas sedan av verbalspråkliga meddelandena. I 1960-

talsannonserna var brödtexterna och bilderna många gånger separerade element i helheten. Lik-

väl var 1960-talsnnonserna tekniskt sett inte helt omoderna, typsnitten är inte särskilt annorlunda 

om man jämför med dagens annonser och bildmanipulation förekommer också. Till exempel 

Flytande Ajax-annonsens ”vita tornado” är besläktad med Pantene pro-V-annonsens ”Pro-V-

kapsel”. Båda är metaforer för den annonserade produkten och båda är bildmanipulationer som 

inte har för avsikt att vara verklighetstrogna. Man använder alltså fortfarande samma visuella 

medel idag som för 50 år sedan. Även om reklamen utvecklas, finns i grund och botten samma 

uppbyggnad och urval av redskap som tidigare. Ordlekar förekommer fortfarande men mer säl-

lan, eller i en annan form än tidigare. Däremot verkar en minnesvärd reklamfras eller payoff vara 

bra att ha. L’oreals Because you’re worth it är ett bra exempel som ganska väl även beskriver 

dagens hedonistiska reklammentalitet.  
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