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Antal sidor: 67 

 

Syftet med min undersökning är att studera hur reklamannonser för skönhetsprodukter ser ut 

för två olika målgrupper: män och kvinnor. För att undersöka det har jag analyserat ett antal 

annonser för skönhetsprodukter från de två modemagasinen Elle och Café. Den förra riktar 

sig främst till kvinnor och den senare har män som sin främsta målgrupp.   

Analysmodellen jag har använt mig av kommer ifrån Björkvalls (2003) analysmodell. 

Analysmodellen består av en analys av hur visuella och skriftliga element avgränsas, 

framskjuts och samverkar med varandra. Den involverar även en analys av skriftliga 

processtyper och roller samt visuella och skriftliga distans- och modalitetsmarkörer.  

Resultaten i min studie visar att båda tidningarnas annonser anpassar avbildad efter den tänkta 

målgruppen. Annonserna har också liknande textelement och markörer för avgränsning, 

samhörighet och framskjutenhet samt likartade processtyper och roller. Men annonserna 

riktade till kvinnor har fler sambandsmarkörer, närmare avstånd mellan avbildad/företag och 

läsare och en mer exakt färg- och detaljåtergivning i bilder. Annonserna riktade till män har 
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istället fler och tydligare markörer för avgränsning, ett längre avstånd mellan avbildad/företag 

och läsare i text och bild och många handlande processtyper och aktörer.  

Reklamannonsers utformning kan säga oss en hel del om hur vi upplever vår omvärld då 

reklam utformas efter den tänkta målgruppen. Mitt resultat indikerar att kvinnor uppfattas som 

samarbetsvilliga, relationsorienterade, intima och realistiska. Männen framstår istället som 

självständiga, handlingskraftiga och kanske något risktagande.   

 

Nyckelord: bildanalys, genus, modelläsare, målgruppsanpassning, reklam, 

skönhetsprodukter, textanalys 
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1. Inledning 

En analys av reklamannonsers utseende ur ett genusperspektiv är intressant då 

reklamannonsens utseende visar hur vi ser på vår omvärld. Det är även viktigt att undersöka 

hur annonser med olika kön som målgrupp är utformade då det inte är något vi människor 

funderar över dagligen eller har så mycket kunskap om. Samtidigt sänder reklamannonsers 

utformning ett tydligt budskap om hur samhället ser ut, vilka värderingar vi har och hur vi ser 

på oss själva och vår omgivning. Dessa insikter om samhället kan påverka hur vi agerar i det 

verkliga livet. En analys av utformningen hos reklamannonser kan bekräfta det som redan har 

framgått inom ämnet, att reklamannonser ser olika ut för olika målgrupper. Men analysen kan 

även komma med någonting nytt som förändrar vår syn på hur reklamannonser är utformade 

för kvinnor och män. Oavsett resultat kan det leda till en insikt om hur vi upplever vår 

verklighet, vilket kan påverka hur vi människor väljer att vara och uppföra oss. Med andra ord 

skulle det ge en ökad kunskap om ämnet som i sin tur kan leda till en samhällsförändring. 

1.1 Syfte 

Syftet med min reklamanalys är att undersöka reklamannonsers utformning och hur 

målgruppens kön kan påverka dess utformning. Detta gör jag genom att först få en bakgrund 

om effektiv reklamutformning. Därefter analyserar och jämför jag utformningen hos 

skönhetsannonser i två tidskrifter för två olika målgrupper: män och kvinnor. Efter det jämför 

jag resultatet med tidigare reklamanalyser. 

1.2 Frågeställningar 

Studiens frågeställningar är följande: 

1. Hur ser annonser typiskt ut i komposition, text och bild i Elle och Café? 

2. Vilka skillnader/likheter finns det i utformningen mellan dessa tidningars 

reklamannonser med två olika målgrupper?  

2. Forskningsbakgrund  

Forskarna jag har utgått från är Björkvall (2003, 2009), Kress & van Leeuwen (1996), 

Holmberg & Karlsson (2006). Teorin har jag hämtat ifrån SFI (systematisk-funktionell 

grammatik), Dahlén & Lange (2009), Dahlqvist & Linde (2012) och Gripsrud (2011). 
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2.1 Riktlinjer för reklamens effektivitet  

Reklamens uppgift är att övertyga publiken om ett visst material och/eller synpunkt. Retorisk 

kommunikation sker för en viss publik och ska få publiken att lyssna, lära och acceptera 

reklamen (Gripsrud 2011:202). Men saker som kön och ålder påverkar hur mottagarna 

uppfattar det som kommuniceras till dem (Dahlqvist & Linde 2012:53). Kön kan till exempel 

påverka vilken ton i reklamen målgruppen attraheras av (Dahlén & Lange 2009:206). Reklam 

bör därför anpassas efter den tänkta målgruppen (Gripsrud 2011; Dahlqvist & Linde 2012 och 

Dahlén & Lange 2009). Man bör t.ex. utforma budskapet efter vad mottagaren vill höra och 

vad denne är mottaglig för (Dahlqvist & Linde 2012:125). Ett annat exempel är att avbilda 

människor från samma demografiska målgrupp (t.ex. ålder och kön) som modelläsaren (den 

tänkta målgruppen). Detta eftersom människor tycker om, dras till, vill hellre lyssna på och 

relaterar lättare till egensinnade (Dahlén & Lange 2009:203).  

Dahlén & Lange (2009: 203-204) säger att ålder och kön är starka identifikationsfaktorer. Det 

enklaste sättet att visa att produkten riktas till målgruppen är att använda avbildade ur samma 

målgrupp som läsaren. Reklam kan till exempel visa män med manliga egenskaper eller 

kvinnor med kvinnliga attribut (Dahlen & Lange 2009:203).  

Dahlén & Lange (2009:217) säger att det också är bra att avbilda kända personer eftersom 

målgruppen vill vara lika framgångsrika och attraktiva som dem. Reklam bör därför ge 

uppfattningen att produkten ska hjälpa de att bli som kändisarna. Oavsett om målgruppen tror 

att de ska bli som kändisarna eller inte så bör reklamen synas och tydligt visa vad den står för. 

Målgruppen vill ju åtminstone eventuellt känna en samhörighet med aspirationsgruppen 

(Dahlén & Lange 2009:106). Dahlqvist & Linde (2012:126) bekräftar att ett budskap når 

lättare fram om den uttrycker gemenskap. 

Texten ovan var enbart en introduktion till effektiv marknadskommunikation. Det finns en hel 

del att tänka på i utformningen av reklam för att skapa en effektiv kommunikation mellan 

företag och modelläsare. Nedan följer ytterligare exempel som går in mer i detalj på vad olika 

egenskaper i bild, text och utformning har för kommunikativa effekter.  

2.2 Visuell framskjutenhet 

Element i kompositionen kan framstå som mer eller mindre visuellt framskjutna än andra 

element genom att olika visuella medel används (se bl.a. Björkvall 2003; 2009; Kress & van 

Leeuwen 1996). Kress & van Leeuwen (1996:212) och Björkvall (2009:100) menar att 
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visuellt framskjutna element uppmärksammas i en högre grad än mindre visuellt framträdande 

element, vilket gör att de framställs som viktigare. Storlek, stil och färg är viktiga resurser för 

att skapa visuell framskjutenhet (Björkvall 2003; 2009: Dahlén och Lange 2009).  

2.2.1 Storlek 

Björkvall (2003:53) säger att skillnader i storlek kan skapa kontrast och hierarkier mellan 

element. Stora typsnitt och bilder kan vara visuellt framskjutna (Dahlén och Lange 2009:408) 

och en stor storlek kan få en text att framstå som viktigare (Björkvall 2009:137). Vidare har 

folk lättare att känna igen ett stort och synligt varumärke då de gör anknytningar till reklamen 

(Dahlén och Lange 2009:217).  

2.2.2 Stil 

Skillnader i stil på typsnitt kan göra vissa skriftelement mer framträdande än andra (Björkvall 

2003:58; 2009:102, 137). Björkvall (2009:137, 139) menar att både den lutande stilen som 

ska ge fart och driv och den fetmarkerade har en högre framskjutenhet. En fetmarkerad text 

kan även framstå som viktigare (Björkvall 2009:137; Dahlén och Lange 2009:408). Den 

lutande stilen anses vara mer personlig än den raka maskinella stilen då skrivstilen associeras 

med handskrift. Den kursiva stilen definieras även som informell och gammaldags medan en 

stil utan lutning anses vara formell, massproducerad och ny (Björkvall 2009:140).  

2.2.3 Färg 

Skillnader i färg skapar kontrast, vilket gör det ena elementet mer visuellt framskjutet än det 

andra (Björkvall 2003:53; 2009:102, 137). I en svart text kan en röd text vara visuellt 

framskjuten (Björkvall 2009:102). Dahlqvist & Linde (2012:121) och Dahlén & Lange 

(2009:406) framför mest att kraftiga färger eller färger generellt i reklam brukar göra 

elementen mer utstickande. Den mest uppmärksammade färgen är röd. Färgade bokstäver 

skapar en högre grad av engagemang då läsarna attraheras av dess intensitet. Färg ökar även 

chansen för reklamen att bearbetas och påverkar dessutom stämningen i reklamen. Rött ger 

till exempel en förförande, spänd och viktig känsla medan blått signalerar en känsla av 

välbefinnande och fräschhet (Dahlén & Lange 2009: 406-407). Färgade bokstäver är lättare 

att komma ihåg (Dahlqvist och Linde 2012:121).  

2.2.4 Överlappning och inramning 

Björkvall (2003; 2009) nämner att även överlappning kan skapa visuell framskjutenhet hos 

element. Överlappning är ytterligare ett sätt att skapa visuell framskjutenhet på hos element 
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(Björkvall 2009:100–101). Element som överlappar andra element räknas som mer visuellt 

framträdande än elementen som överlappas (Björkvall 2003:59; 2009).  

Inramade element är också visuellt framträdande. En inramning skapas genom en 

avgränsande linje eller en kontrasterande bakgrund (Björkvall 2003:59).  

2.2.5 Placering 

Dessutom framför Björkvall (2003) att placeringen av element kan påverka elementens 

framskjutenhet. Han säger att högt eller centralt placerade element brukar vara mer visuellt 

framträdande än element placerade längre ner eller i periferin (2003: 58-59).  

2.3 Visuell avgränsning och samhörighet  

Det framgår att storlek, stil, färg, överlappning och inramning även kan ha avgränsande 

och/eller sammanförande effekter mellan element.  

2.3.1 Storlek och stil 

Kress & van Leeuwen (1996) säger att storlek och stil kan avgränsa textelement medan 

Björkvall (2009) hävdar att former kan sammanföra dem. Olika storlekar och stil på typsnittet 

kan skilja skriftelement åt (Kress & van Leeuwen 1996:214). Liknande former som till 

exempel rätlinjiga former kan skapa rim och harmoni mellan element (Björkvall 2009:108). 

2.3.2 Färg  

Färg kan ha både avgränsande och sammanförande egenskaper (Kress & van Leeuwen 1996; 

Björkvall 2009). Björkvall (2009:105) säger att kontraster och visuella rim skapar 

avgränsning eller samband mellan element. Varierande färger (kontraster) skapar avgränsning 

(Kress & van Leeuwen 1996:86; Björkvall 2009:105). Liknande färger (visuella rim) som 

harmonierar med varandra skapar samband mellan element oavsett avstånd och eventuella 

inramningar (Björkvall 2009:214). En tydlig avgränsning skapad av en hög kontrast 

symboliserar till exempel avstånd eller individualitet mellan element. En svag avgränsning 

symboliserar istället visuell samhörighet eller grupptillhörighet (Kress & van Leeuwen 

1996:214).  

2.3.3 Inramning och överlappning  

En inramning har förutom en framskjutande effekt på individuella textelement även en 

avgränsande effekt mellan element (Björkvall 2009:105; Kress & van Leeuwen 1996:214). 

Inramning är den starkaste formen av avgränsare. I form av streck är inramning ännu mer 
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avgränsande än avstånd. Vidare symboliserar en inramning avstånd, olikhet och ibland 

individualitet (Björkvall 2009: 105, 107). En tydlig avgränsning i form av en tjock linje har 

samma symbolism av individualitet eller distans (Kress & van Leeuwen 1996:214).  

Björkvall (2009:106) säger att även överlappning kan ha en sammanförande effekt mellan 

element.  

2.3.4 Avstånd 

Avstånd till andra element ska istället enbart avgränsa element från varandra (Kress & van 

Leeuwen 1996:214; Björkvall 2009:105). Dock kan avstånden ha olika grad av avgränsande 

effekter. Långa avstånd indikerar avståndstagande och korta avstånd en närmare relation 

mellan element (Björkvall 2009:107). 

2.4 Processtyper 

Genom skriften realiseras olika processtyper som till exempel handlingar, händelser och 

tillstånd (Björkvall 2003:62; Holmberg och Karlsson 2006:80, 89). Den begreppsapparat jag 

redogör för nedan och som jag kommer att använda mig av i min kommande analys kommer 

från den systematiskt-funktionella grammatiken. Denna grammatiska beskrivning (SFG) 

grundad av Michael Halliday har påverkat många forskare världen över. Den grundas på idén 

att språk är en källa för att skapa mening i sammanhang. (Halliday & Matthiessen 2014:3).  

2.4.1 Handlingar och händelser 

Handlingar och händelser (materiella processer) hänvisar till det någon gör eller till det som 

händer (Björkvall 2003:62; Holmberg & Karlsson 2006:80). Handlingar kontrolleras av en 

deltagare (Björkvall 2003:62; Holmberg och Karlsson 2006:80). Händelser gör inte det. 

Handlingar är ord som ”gå” och ”trycka”. Händelser är ord som ”spricka” och ”falla” 

(Björkvall 2003:62).  

2.4.2 Tillstånd 

Beträffande processtypen tillstånd (relationell process) beskriver de relationen mellan 

deltagare istället för att representera en förändring (Holmberg & Karlsson 2006:89). Tillstånd 

presenteras som ord som till exempel ”är” och ”har” (Björkvall 2003:62).  

2.4.3 Materiell och mental 

Björkvall (2003:62) och Holmberg & Karlsson (2006: 78-79) säger att dessa processtyper är 

antingen materiella (refererar till den yttre verkligheten) eller mentala (refererar till den inre 
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verkligheten). Exempel på materiella processer är ”han går över gatan” (materiell handling), 

”byggarbetaren svimmar” (materiell händelse) och ”mannen är kraftig” (materiellt tillstånd). 

De mentala processerna kan vara ”han bestämmer sig för att avböja” (mental handling), ”han 

insåg sitt misstag” (mental händelse) och ”hon är arg” (mentalt tillstånd) (Björkvall 2003:62).  

2.5 Deltagare  

Dessa processtyper knyts samman med olika typer av deltagare som till exempel ”aktör”, 

”målobjekt”, ”bärare” och ”attribut”.  

2.5.1 Aktör och målobjekt 

I materiella handlingar kallas förstadeltagaren för aktör. Andradeltagaren som berörs eller 

påverkas av en materiell handling eller händelse kallas för målobjekt (Björkvall 2003:63; 

Holmberg och Karlsson 2006:80). I ”barnet slog sönder dockan” menar Björkvall (2003:63) 

alltså att ”barnet” kan räknas som aktör och ”dockan” som målobjekt.  

2.5.2 Bärare och attribut 

Deltagarna ”bärare” och ”attribut” samverkar istället i tillstånd där förstadeltagaren ”bäraren” 

knyts samman med andradeltagaren ”attributen” (Björkvall 2003:63; Holmberg och Karlsson 

2006: 89-90). Saken eller personen (Bäraren) tilldelas alltså en egenskap eller beståndsdel 

(Attributet). Ett exempel är bäraren ”Kalle” och attributet ”fem barn” i ”Kalle har fem barn” 

(Holmberg och Karlsson 2006: 89-90). Ett annat exempel är ”pjäsens första akt” (Bärare) och 

”verkar lovande” (Attribut) i meningen ”pjäsens första akt verkar lovande” (Björkvall 

2003:63). 

2.6 Omständigheter 

Till processtyperna kan förutom deltagare också omständigheter knytas (Björkvall 2003:63; 

Holmberg & Karlsson 2006: 102-103). Björkvall (2003) och Holmberg & Karlsson (2006) 

beskriver de som adverbiella led som knyter processerna till tid, rum, sätt och orsakssamband. 

De talar alltså om när, var och hur något sker. Några exempel är ”klockan 08.00”, ”Västerås”, 

”här” och ”snabbt” (Holmberg och Karlsson 2006:103). Björkvall (2003:63) säger att ”där” 

och ”i vattnet” är andra exempel på omständigheter.  

2.7 Kontakt och distans 

Det presenteras även olika grader av distans mellan företag och modelläsare genom språkliga 

(Björkvall 2003:46) och visuella resurser hos element i reklamannonser (Björkvall 2003:65, 
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2009). Han säger att språket kan uttrycka både distans och närhet som att skapa kontakt med 

läsaren (2003: 46, 38). Distans och närhet kan också uttryckas visuellt i reklam (Björkvall 

2003:65, 2009).  

Språklig distans skapas med hjälp av olika språkliga resurser som kontakttyper, syntax, 

lexikon och tilltal (Björkvall 2003, 2009; Kress & van Leeuwen 1996; Holmberg & Karlsson 

2006). Kontakttyper kan även presenteras visuellt (Björkvall 2003:65, 2009; Kress & van 

Leeuwen 1996: 121-130). Detta med hjälp av olika vektorer, d.v.s. en typ av linje som knyter 

modelläsaren till kontakttyper. Ett exempel på en vektor är den mänskliga blicken (Björkvall 

2003:65). Kontakt skapas även genom olika grader av avstånd som presenteras i fotografier. 

Skillnader i avstånd representerar nämligen olika grader av distans mellan avbildad och 

modelläsare (Björkvall 2003:72, 2009:38).  

2.7.1 Påståenden 

Björkvall (2009:32) säger att kontakttypen ”påstående” som till exempel ”det är vackert väder 

idag” (Kress och van Leeuwen 1996:121-130) och ”nu ska vi göra skänkelvikning” 

(Holmberg och Karlsson 2006:34-35) är den minst interaktiva av de grundläggande 

språkbehandlingarna. Den är interaktiv då ett påstående inte förväntas få en särskilt krävande 

respons. Responsen förväntas snarare endast vara en anmärkning, reflektion och kanske ett 

accepterande av påståendet från läsarens sida (Björkvall 2009:32). Holmberg och Karlsson 

(2006:35) säger dock att ett påstående förväntar en bekräftelse på att mottagaren uppfattar 

påståendet som relevant i sammanhanget.  

Ett utropstecken gör ett påstående som till exempel ”bilen är fin” mer uttrycksfull (Björkvall 

2009:70). Påståenden kan få ökad interaktionskraft också av en bild med ett tydligt krav 

funktion. Interaktionen ökar eftersom en bild med en krav funktion gör även påståendet till ett 

krav. Ett exempel är ett påstående som till exempel ”i Sverige betalar vi skatt” tillsammans 

med avbildade personer som har direkt ögonkontakt med läsaren och allvarliga miner. 

Tillsammans med bilden ställer påståendet krav på att betala skatt (Björkvall 2009:38).  

2.7.2 Frågor 

Frågor (en annan kontakttyp) som till exempel ”Ser du det framför dig?” bidrar till 

interaktivitet och minskar distansen i texten (Björkvall 2009: 47-48). Interaktiviteten ökar och 

distansen minskar eftersom det vid frågor förväntas ett svar tillbaka från läsaren (Björkvall 

2009:32; Holmberg och Karlsson 2006:35).  
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2.7.3 Uppmaningar 

Uppmaningar framställs också som mer interaktiva än påståenden. Björkvall (2009: 47-48) 

säger att uppmaningar som till exempel ”fyll dina sinnen” bidrar till interaktivitet och därmed 

minskar distansen i texten. Detta eftersom en uppmaning förväntas leda till en viss handling 

(Björkvall 2009:33; Holmberg & Karlsson 2006:35). Ett exempel är ”Rösta för Europa” som 

förväntas leda till att den uppmanade kanske röstar på ett visst sätt. Det som krävs måste talas 

om och att det som kan utbytas är varor, tjänster eller information (Björkvall 2009:33). 

Uppmaningar som till exempel ”ge mig din TV” eller ”Bryt av till trav!” kräver varor och 

tjänster (Kress & van Leeuwen 1996: 121-130; Holmberg & Karlsson 2006: 34-35).  

Uppmaningar (krav) och erbjudanden kan presenteras visuellt genom den mänskliga blicken 

(Kress & van Leeuwen 1996: 121-130; Björkvall 2003:65). Han förklarar att blicken som 

vektor är en typ av linje som knyter modelläsaren till kontakttyper (2003:65). Uppmaningar 

(krav) kan presenteras genom direkt ögonkontakt mellan avbildad och modelläsare. Den 

direkta ögonkontakten ger betydelsen att den avbildade kräver något från läsaren (Björkvall 

2003: 68-69). Det som krävs kan till exempel vara uppmärksamhet och kanske social 

interaktion av läsaren. Men för en ökad tydlighet kan kravet specificeras språkligt. 

Erbjudanden å andra sidan kan presenteras visuellt av att den avbildade undviker läsarens 

blick. På så sätt erbjuder den avbildade läsarna att kravlöst betrakta denne (Björkvall 

2009:36). 

2.7.4 Syntax och lexikon  

Beträffande syntax och lexikon anser Björkvall (2003:71, 2009) att de också är relevanta för 

graden av distans i reklam. Längre meningar brukar förlänga distansen medan korta meningar 

minskar den (Björkvall 2003:71). Komplicerade och abstrakta ord som titlar, efternamn, fack- 

och specialiserade ord ökar distansen. Enklare ord som smeknamn och slangord förkortar 

istället distansen i texten (Björkvall 2003:71, 2009:48). Dahlqvist & Linde (2012) och 

Gripsrud (2011) säger att ett budskap har lättare att nå fram om den är kortfattad och 

lättbegriplig (126, 202).  

2.7.5 Tilltal  

Till sist är även tilltal distansbärande i reklam (Björkvall 2003:71, 2009). Direkta tilltal som 

”Du, dig och din” eller pronomen ”Vi” ger en personlig och närmare relation mellan sändare 

och mottagare som är långt ifrån varandra i tid och rum (Björkvall 2003:47, 2009:71; 
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Holmberg & Karlsson 2006:174). Ett mer formellt tilltal som ett icke-kursiverat eller ett 

kursiverat ”Ni” alternativt inget tilltal eller nämnande av läsaren kan förlänga distansen 

(Björkvall 2009:47, 71).   

2.7.6 Avstånd 

Det framgår av Björkvall (2003: 72-73, 2009) att fotografier kan presentera olika typer av 

avstånd. Ett exempel är den vanliga närbilden där fotografiet visar personens överkropp 

innefattande huvud och axlar (Björkvall 2003:72, 2009: 40-41). Ett annat exempel är den 

extrema närbilden som visar mindre än en vanlig närbild. Fotografiet med detta avstånd kan 

t.ex. enbart avbilda en mun (Björkvall 2003:72, 2009:44). Det finns också nära 

medelavståndsbilder där den avbildade beskärs ungefär vid midjan (Björkvall 2003:72, 

2009:42).  

Dessa avstånd menar Björkvall (2003: 72-73, 2009:38) kan presentera olika avstånd mellan 

avbildad och läsare. Björkvall (2009: 30-31) säger att vanliga närbilder kan både uppfattas 

som påträngande och personliga. Dessa bilder används enligt honom för att skapa närkontakt 

mellan avbildad och betraktare (ibid). Vid personlig intim distans (extrem närbild) framkallas 

likt vanliga närbilder också en känsla av närhet till den avbildade. Nära medelhavsavstånd ger 

istället läsaren möjligheten att komma i kontakt med den porträtterade utan att behöva bli 

personlig (Björkvall 2009:47).  

2.8 Modalitet  

Det är även relevant att studera modaliteten i reklamannonser d.v.s. hur verklighetstrogna 

annonserna framstår i text och bild. Sannolikhetsgraden kan presenteras både skriftligt 

(Björkvall 2003; Holmberg & Karlsson 2006) och visuellt (Björkvall 2003, 2009; Kress & 

van Leeuwen 1996). Men graden av sannolikhet presenteras på olika sätt beroende på om 

elementen är skriftliga eller visuella (Björkvall 2003).  

Sannolikhetsgraden i skrift kan mätas med hjälp av användandet av modala hjälpverb och 

satsadverbial. Några exempel på modala hjälpverb och satsadverbial är ord som ”kan”, ”bör”, 

”kanske” och ”möjligen” (Björkvall 2003; Holmberg & Karlsson 2006: 59-60). Modala 

hjälpverb och satsadverbial generellt sänker trovärdigheten hos en text (Björkvall 2003).  

Hos visuella element påverkar graden av färg- och detaljåtergivning modaliteten 

(sannolikhetsgraden) som representeras i t.ex. ett foto (Björkvall 2003, 2009:116; Kress & 

van Leeuwen 1996: 159-171). Färgbilder och bilder med en exakt detaljåtergivning har en 



16 

 

högre naturalistisk modalitet än svartvita bilder och bilder med en mindre exakt 

detaljåtergivning. Men samtidigt finns det en gräns för en allt för hög grad av färg- och 

detaljåtergivning. En alldeles för färgglad eller detaljerad bild har en lägre modalitet 

(Björkvall 2003:74, 2009:123). Suddiga detaljer gör också en bild mindre verklighetstrogen 

(Björkvall 2009:113).  

2.9 Reklamanalyser 

Björkvall (2003) har analyserat utformningen hos en hel del reklamannonser som är riktade 

till två olika målgrupper: män och kvinnor. Jag har valt ut tre av hans analyser av 

reklamannonser riktade till de två olika målgrupperna. Annonserna för kvinnor var 

publicerade i tidskrifterna Amelia (Aco hudkräm: se 2.9.1) (Björkvall 2003: 148-149), Elle 

och Vecko-Revyn (Sloggi underkläder: se 2.9.2) (Björkvall 2003:121, 126). Annonsen riktad 

till män publicerades i tidskrifterna Café och Slitz (Opel Astra Coupé: se 2.9.3) (Björkvall 

2003:143, 147).  

2.9.1 Aco hudkräm 

I analysen av Aco hudkräm framför Björkvall (2009: 148-149) att annonsen består av sex 

textelement, skriftliga och visuella, som är utspridda över ett A4. Den avbildade kvinnan och 

produkten är placerade överst och skriftelementen längre ner i det visuella rummet. Kvinnan 

är det mest framträdande elementet. Annars skapas visuell framskjutenhet hos element genom 

avvikande stil och färg på typsnitt. Samband presenteras genom visuella rim hos färger 

(Björkvall 2003:149). Annonsen innehåller skriftliga materiella tillstånd och handlingar och 

en skriftlig omständighet. Produkterna har rollen som existerande i tillstånd och aktör i 

handlingar för modelläsarens välbefinnande. Modelläsaren är aktör i materiella tillstånd för 

hudens välmående och klient för produkternas tjänster (Björkvall 2003:150). Den 

interpersonella graden är starkare hos den avbildade kvinnan än hos skriftelementen. Hon är 

avbildad rakt framifrån ur en vanlig närbild med direkt ögonkontakt med modelläsaren. 

Texten består av många påståenden med ett relativt enkelt ordförråd med få titlar och 

specialiserade ord, ett direkt tilltal och en kortfattad syntax. Kvinnan har en hög naturalistisk 

modalitet (Björkvall 2003:151).   

2.9.2 Sloggi Underkläder 

Björkvall (2003: 121-122) säger att denna annons består av 12, visuella och skriftliga, 

textelement utspridda över ett A4. Vidare säger han att de avbildade kvinnorna och mannen är 
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placerade högt och långt ner i annonsen (ibid). Skriftelement befinner sig istället inom och 

runtom fotografierna (Björkvall 2003:122). Avgränsning skapas här genom skillnader i stil 

eller storlek och färg på typsnitt och genom avgränsande linjer. Samhörighet skapas genom 

överlappning eller beröring och av visuella rim hos färger (Björkvall 2003: 121-122). 

Björkvall (2003:122) säger att element framskjuts av en kontrasterande färg och/eller storlek 

på typsnitt. Det stora fotografiet och skriften placerade högt upp är enligt honom de mest 

framskjutna elementen (ibid). Annonsen innehåller skriftliga tillstånd, materiella- och mentala 

handlingar. Det finns även visuella rumsangivelser och tillstånd i annonsen. De avbildade 

kvinnorna framställs som aktörer, interaktörer och fenomen. Mannen presenteras istället som 

aktör av en mental handling. Modelläsaren uppmanas och är bärare av attribut. Beträffande 

kontakttyper innehåller annonsen skriftliga uppmaningar och påståenden. Här finns även 

visuella erbjudanden, uppmaningar och påståenden (Björkvall 2003: 123-125). Visuellt 

presenteras ett medelavstånd och ett långt medelavstånd. Distansen är kortast i den stora 

bilden. Annars är syntaxen ganska enkel och orden lättbegripliga. Fotografierna har en hög 

naturalistisk modalitet (Björkvall 2003:125).  

2.9.3 Opel Astra Coupé (bil)  

Annonsen för Opel Astra Coupé innehåller sex, skriftliga och visuella, textelement på ett A4. 

Rubrik och avbildad produkt är placerade överst och logo längst ner i det visuella rummet. 

Avgränsning skapas genom stort typsnitt eller avstånd. Visuell samhörighet skapas istället av 

visuella rim (d.v.s. liknande färger, visuella effekter och liknande stil och färg på typsnitt). 

Framskjutenhet framställs genom stora typsnitt, starka färger och visuella effekter. Den 

avbildade produkten är det mest framskjutna elementet i denna annons (Björkvall 2003: 143-

144). Annonsen innehåller ett visuellt materiellt tillstånd och en visuell rumsangivande 

omständighet. Denna annons har även skriftliga materiella handlingar i passiv form. Den 

avbildade produkten har rollen som existerande i det materiella tillståndet. Dessutom är 

produkten bärare av skriftliga attribut (Björkvall 2003:145). Angående distansen är den 

opersonlig. Annonsen är dominerat av visuella och skriftliga påståenden med ett undantag 

från en uppmaning. Den har inte heller någon avbildad människa. Textmässigt innehåller 

annonsen ett direkt tilltal, titlar och svårare ord. Syntaxen är korthuggen syntax. Det finns 

inga modalitetsmarkeringar (Björkvall 2003: 145-146).  
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2.10 Analysmodell  

Syftet med Björkvalls (2003) reklamanalys är att få fram den modelläsare som presenteras i 

reklamannonserna. Han gör det genom att analysera reklamannonsernas komposition, 

ideationella- och interpersonella betydelse och rekontextualisering (Björkvall 2003: 53-54).  

I analysen av annonsernas komposition analyserar Björkvall (2003:54) hur element avgränsas 

från varandra (visuell avgränsning), hur ett enskilt element framhävs (visuell framskjutenhet) 

och hur viktiga elementen framställs i förhållande till andra element. Utifrån analysen av 

visuell framskjutenhet fastställer han en önskad läsväg för läsare som reklamannonserna 

förmedlar genom komposition (ibid). Dessutom analyserar han i kompositionsdelen 

informationsvärde hos element (ibid). Informationsvärde innebär vad som anses vara givet-

nytt, idealt-reellt och viktigt-mindre viktigt för modelläsaren (Björkvall 2003:57; se även 

Kress & van Leeuwen 1996: Figur 6, 208).  

I den ideationella analysen analyserar Björkvall (2003:54) relationen mellan handlingar, 

händelser och tillstånd som presenteras i reklamannonserna. Han gör det för att få fram hur 

dynamiska, statiska eller handlingsinriktade texterna och rollerna som tilldelas modelläsaren 

är (ibid).  

I analysen av interpersonell betydelse analyserar Björkvall (2003:54) relationen mellan 

sändare eller representerade personer i texten och modelläsaren. Här diskuterar han 

kontakttyper (påståenden, frågor etc.), distans mellan modelläsaren och 

sändare/representerade personer, modalitet (graden av sannolikhet och giltighet som 

presenteras i element) och attityder (ibid).  

Analysen av rekontextualisering innebär att Björkvall (2003:54) relaterar annonserna till 

andra texter, genre, diskurser och tar upp extratextuella presuppositioner. En extratextuell 

analys innebär en analys av vilka sociala, ekonomiska och kulturella egenskaper som antas 

hos modelläsaren. En annons för en dyr bil t.ex. förväntar att modelläsaren har råd att köpa 

bilen, är kulturellt accepterad att äga dyra varor och kanske har körkort (Björkvall 2003:80).  

Björkvall (2003:54) säger att analysen av visuell avgränsning och framskjutenhet från 

kompositionsdelen lägger grunden för resterande analys. Han (2003) menar att 

framställningen av den önskade läsvägen i analysen av kompositionen visar vilka element 

som är viktigare. Dessa element bör därför fokuseras på i analysen av ideationell- och 

interpersonell betydelse (ibid). Vidare är analysen av komposition och ideationell- och 



19 

 

interpersonell betydelse grunden för rekontextualiseringen. Diskussionen av diskurser, genre 

och presuppositioner i rekontextualiseringanalysen kan nämligen spåras tillbaka till analysen 

av handlingsinriktning, passivitet, interaktivitet o.s.v. från de övriga delarna av analysen (a.a. 

s.55).  

2.11 Begreppslista   

Aktör Den som agerar vid handlingar och händelser som t.ex. ”barnet” i ”barnet slog sönder 

dockan”.  

Aspirationsgrupp Den grupp som avbildas som idealet i reklam som t.ex. kändisar.  

Attribut Egenskap hos en person eller sak (bärare) som t.ex. ”fem barn” i ”Kalle har fem barn”.  

Bärare Person eller sak som bär på någon egenskap (attribut) som t.ex. ”Kalle” i ”Kalle har 

fem barn”.  

Deltagare Personer och saker som är delaktiga i processer som t.ex. ”barnet” och ”dockan” i 

den materiella handlingen ”barnet slog sönder dockan”.  

Demografisk målgrupp T.ex. målgruppens kön och ålder.   

Extrem närbild En bild som visar mindre av den avbildade än vid vanlig närbild som t.ex. 

enbart personens mun. 

Inramning När element är inramade av t.ex. en linje och/eller en färgruta.  

Kontakttyper Påståenden, uppmaningar, erbjudande och frågor som presenteras i språk 

och/eller bild för att skapa olika grader av kontakt med läsarna.  

Markerad modalitet Ett förhållningssätt till bildens representationer i relation till den 

naturalistiska verkligheten.  

Materiella processer Handlingar och händelser som t.ex. gå och falla. 

Materiella processer Processer som hänvisar till den yttre verkligheten som t.ex. ”han går över 

gatan” (materiell handling), ”byggarbetaren svimmar” (materiell händelse) och ”mannen är 

kraftig” (materiellt tillstånd). 

Mentala processer Processer som hänvisar till den inre verkligheten som t.ex. ”han bestämmer 

sig för att avböja” (mental handling), ”han insåg sitt misstag” (mental händelse) och ”hon är 

arg” (mentalt tillstånd). 

Modalitet Graden av sannolikhet som presenteras i språk och bild.  

Modala hjälpverb Ord som presenterar graden av sannolikhet som t.ex. ”kan” och ”bör”.  

Modelläsare Den grupp av läsare som reklamen riktar sig främst till och som på så sätt har en 

avgörande roll angående hur reklamen utformas då en reklamannons bör anpassas efter den 

tänkta målgruppen.  

Målobjekt Person eller sak som utsätts för en handling eller händelse som t.ex. ”Kvinnan” i 

”Kvinnan faller”. 

Naturalistisk modalitet Sannolikhetsgraden i färgfoton.  
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Nära medelhavsavstånd Den avbildade avbildas från midjan och uppåt.  

Omständigheter adverbiella led som knyter processerna till tid, rum, sätt och orsakssamband 

som t.ex. ”där”, ”snabbt” och ”klockan 08.00”.  

Opersonligt tilltal Att tilltala läsaren med Ni eller att varken nämna eller tilltala läsaren. 

Personligt tilltal Att tilltala läsaren med Du.  

Processtyper Verb som refererar till handlingar, händelser eller tillstånd.  

Relationella processer Tillstånd som t.ex. är och har.  

Satsadverbial Ord som presenterar sannolikhetsgraden som t.ex. ”möjligen” och ”kanske”.  

Vanlig närbild En bild där den avbildades överkropp visas innefattande axlar och huvud. 

Vektor En typ av linje som knyter modelläsaren till kontakttyper som t.ex. den mänskliga 

blicken.  

Visuell avgränsning När ett element avgränsas från ett annat element genom att vara inramad 

av t.ex. en linje och/eller en färgruta.  

Visuell framskjutenhet När ett element är mer visuellt framträdande än ett annat element 

genom att t.ex. vara inramat, överlappa det eller ha en kontrasterande storlek, färg och/eller stil.  

Visuell distans Ett långt presenterat avstånd i språk och bild mellan företag och modelläsare. 

Visuella kontraster När visuella element i ett visuellt rum skiljer sig i färg, stil och/eller form 

och på så sätt skapar kontraster mellan varandra.  

Visuell närhet En kort presenterad distans i språk och bild mellan företag och modelläsare. 

Visuella rim När visuella element i ett visuellt rum harmonierar med varandra i färg, stil 

och/eller form.  

Visuell samhörighet En svag avgränsning mellan element genom t.ex. korta avstånd och/eller 

visuella rim.  

Överlappning När element överlappar andra element genom att befinna sig framför dem.  
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3. Metod och material  

Avsikten med min undersökning var att analysera utseendet hos reklamannonser för 

skönhetsprodukter som är riktade till två olika målgrupper: män och kvinnor. Jag har valt att 

analysera annonser i tidskrifterna Café och Elle. Jag valde de eftersom de båda är 

modetidningar: den tidigare ett modemagasin för män och den senare ett modemagasin för 

kvinnor. Jag valde modemagasin för att de vanligtvis innehåller annonser för 

skönhetsprodukter. Reklamannonserna i tidskrifterna Café och Elle är många. Men jag har 

gjort en förundersökning av samtliga annonser för att underlätta valet av annonser till min 

analys.  

3.1 Förundersökning  

Förundersökningen bestod av att först räkna ut den totala mängden reklamannonser. Därefter 

kartlagde jag antalet annonser inom varje kategori för olika produkter i enskild tidskrift. Jag 

kom fram till följande: Tidskriften Elle har totalt 94 reklamannonser varav 47 (50 %) säljer 

mode, 34 (36,1 %) gör reklam för skönhet & hälsa och 8 (6 %) säljer produkter för livsstil. 

Tidskriften Café innehåller däremot 56 reklamannonser varav 29 (51,7 %) gör reklam för 

mode, 11 (19,6 %) säljer produkter för hälsa och skönhet och 12 (22 %) gör reklam för 

livsstil. Det som jag kategoriserar som mode är kläder och accessoarer (d.v.s. klockor, 

glasögon, smycken och väskor). Reklam för skönhet och hälsa anser jag vara 

reklamannonserna för smink, hud- och hårvårdsprodukter, hälsoprodukter, parfym och 

hygienprodukter. Annonser som gör reklam för mat, heminredning, barnprodukter, elektronik, 

välgörenhet, nöje och fordon har jag analyserat som reklam för livsstil. Tidskriften Elle 

innehåller 28 reklamannonser för kläder, 19 för accessoarer, 14 för smink, 16 för hud- och 

hårvårdsprodukter (8 vardera), 3 för heminredning, 2 för hälsoprodukter och 5 (1 vardera) gör 

reklam för parfym, barnprodukter, hygienprodukter, elektronik och välgörenhet. Resterande 

annonser gör reklam för andra tidningar. Café har 24 reklamannonser för kläder och 5 för 

accessoarer, 10 (2 vardera) gör reklam för hårvårdsprodukter, hygienprodukter, matlagning, 

boende och välgörenhet, 9 (3 vardera) gör reklam för hudvårdsprodukter, nöjesevenemang 

och fordon, och 4 säljer hälsoprodukter. Resterande 4 annonser säljer tidningar. I tabellerna 

(Tabell 1 och 2) nedan presenteras fördelningen av annonser inom de olika kategorierna i 

dessa två tidskrifter:  
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Tabell 1. Annonsfördelningen i Elle 

 

Ämne Antal Procent 
Mode 47 st 50 % 

Kläder 28 st 30% 

Accessoarer 19 st 20 % 

Skönhet och hälsa 34 st 36 % 

Hudvård 8 st 8 % 

Hårvård 8 st 8 % 

Smink 14 st 15 % 

Hälsa  2 st 2 % 

Parfym 1 st 1 % 

Hygien 1 st 1% 

Livsstil 6 st 6 % 

Heminredning 3 st 3 % 

Barn 1 st 1 % 

Elektronik 1 st 1 % 

Välgörenhet 1 st 1 % 

Tidningar 7 st 7 % 

 

Tabell 2. Annonsfördelningen i Café 

 

Ämne Antal Procent 
Mode 29 st 52 % 

Kläder 24 st 43 % 

Accessoarer  5 st 9 % 

Skönhet och hälsa 11 st 20 % 

Hårvård  2 st 4 % 

Hudvård  3 st 5 % 

Hälsa 4 st 7 % 

Hygien  2 st 4 % 

Livsstil 12 st 22 % 

Mat 2 st 4 % 

Boende 2 st 4 % 

Välgörenhet  2 st 4 % 

Nöje  3 st 5 % 

Fordon 3 st 5 % 

Tidningar 4 st 7 % 

 

Jag har även gjort två tabeller, en för Elle och en för Café, (tabell 3 och 4: 65-75) som ytligt 

beskriver några egenskaper hos varje enskild annons. I tabellerna presenteras t.ex. antal ord 

och avbildade personer i annonserna för att underlätta valet av reklamannonser ytterligare. Jag 
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har dock gjort några ytterligare observationer innan jag till slut valde ut totalt 6 

reklamannonser (3 från varje tidning) för min undersökning.  

3.2 Urval 

Huvuddelen av min undersökning består av en kvalitativ analysmetod baserad främst på 

Björkvall 2003 och 2009. Men jag har även använt mig av Kress & van Leeuwen (1996) och 

Holmberg och Karlsson (2006) och deras goda kunskaper om reklamannonsers utformning. 

Gripsrud (2011), Dahlqvist och Linde (2012) och Dahlen och Lange (2009) med teorier 

gällande effektiv marknadskommunikation har också varit till hjälp i min analys. Jag valde 

Björkvalls (2003) reklamanalyser av annonserna för Aco-hudkräm, Sloggi-underkläder och 

Opel Astra Coupé då jag ansåg att de riktar sig till en liknande målgrupp som annonserna i 

min egen analys. Annonserna från Björkvalls (2003) analys är nämligen också publicerade i 

modemagasin (Amelia, Café och Elle) med män eller kvinnor som sin primära målgrupp. I 

min analys har jag valt att analysera 6 annonser (3 vardera) för hudvårdsprodukter från 

modemagasinen Café och Elle. Café har män som primär målgrupp och Elle kvinnor som sin 

främsta målgrupp (Björkvall 2003). Från Café har jag valt annonser för märkena ”Recepie for 

men” (155), ”Exuvience” (129) och ”Doctor Barbor” (127) och från Elle märkena ”Sensai” 

(62), ”L´Oreal Paris” (34-35) och ”Estee Lauder” (30-31). Annonserna publicerades i enskild 

tidskrift i Mars 2015. Jag valde dessa annonser för att de alla gör reklam för samma typ av 

skönhetsprodukter men till två olika målgrupper: män och kvinnor. De visar också en tydlig 

koppling till förbättring av skönhet i både text och bild. Dessutom ger annonserna en 

mångsidig bild av hur reklamannonser för skönhetsprodukter ser ut i båda tidningarna. Jag 

anser att de är bra anledningar till att välja dessa annonser till min analys. Syftet är ju trots allt 

att ta reda på hur skönhetsannonser är utformade i dessa tidningar.  

För att besvara mina forskningsfrågor har jag använt mig av Björkvalls (2003) analysmodell 

(se 2.10). Jag har emellertid anpassat den efter syftet med min egen undersökning för att svara 

på mina frågeställningar. Den innefattar i min version en analys av utseendet hos annonsernas 

komposition, text och bild. Jag analyserar annonserna ur alla tre synvinklar då teorin och 

forskningen jag använder mig utav indikerar att samtliga aspekter är relevanta för effektiv 

visuell kommunikation.  

I analysen av komposition analyserar jag visuell avgränsning, visuell framskjutenhet och 

visuell sammankoppling. En analys av detta talar om hur element avgränsas från andra 

element, vilka element som sticker ut och vilka element som är sammankopplade med 
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varandra (Björkvall 2003:54). Analysen av ideationell betydelse innebär att jag analyserar 

relationen mellan olika processtyper (tillstånd, handling och händelse) och deltagare (aktör, 

målobjekt, bärare och attribut). Jag analyserar detta eftersom det säger hur statiska, 

handlingsinriktade och dynamiska texterna är (Björkvall 2003:54) och vilka roller de 

innehåller. I den interpersonella analysdelen valde jag att analysera kontakttyper (påståenden, 

frågor och uppmaningar). Här analyserar jag även distansen mellan sändare/representerade 

personer i texter och modelläsaren och hur modelläsaren tilltalas. En analys av lexikon, syntax 

och modalitet (graden av sannolikhet och giltighet som presenteras i element) ingår också här. 

Anledningen är att en analys av detta visar hur distanserad och/eller intim och sannolik 

reklamannonserna framställs i språk och bild (Björkvall 2003:54).  

3.3 Genomförandet   

Genomförandet av analysen består av att jag först analyserar alla annonser utifrån min 

analysmodell. Jag gör det för att få svar på frågorna ”Hur ser annonserna ut för en kvinnlig 

målgrupp?” och ”Hur ser annonserna ut för en manlig målgrupp?”. Jag besvarade dessa frågor 

och jämförde sedan analysresultat av annonser för män med analysresultatet av annonser 

riktade till kvinnor. Genom att jämföra resultaten kan jag besvara frågan ”Vilka 

skillnader/likheter finns det i utseendet hos annonserna riktade till två olika målgrupper: män 

och kvinnor?”.   

3.4 Avgränsning och bortfall  

Jag har valt bort en hel del reklamanalyser av annonser som inte har en liknande målgrupp 

som annonserna i min analys. Jag valde alltså bort analyser av annonser som inte är 

publicerade i modemagasin och inte har män eller kvinnor som primär målgrupp. Över 90 % 

av annonserna från varje tidskrift Elle och Café är inte med i min egen analys. Från 

analysmodellern har jag valt att inte analysera i kompositionsdelen den tänkta läsvägen för 

modelläsaren. Denna del av analysmodellen ska nämligen fastställa vad som är idealt/reellt, 

givet/nytt och viktigt/mindre viktigt för modelläsaren (Björkvall 2003:54). Jag analyserar inte 

heller attityder i analysen av interpersonell betydelse. En analys av attityder innebär att man 

analyserar hur modelläsaren eller representerade personer förhåller sig till personer och saker 

(a.a. s.75-76). Vidare utesluter jag en analys av rekontextualisering då den innebär att man 

jämför annonser med andra diskurser, texter och genre (a.a. s.54). Jag använder inte dessa 

delar av analysmodellen som fokuserar mer på hur modelläsaren framställs i annonserna och 

mindre på hur annonserna ser ut. Syftet med min analys är ju trots allt att främst analysera 
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reklamannonsers utformning. Jag har inte adderat något ytterligare till analysmodellen som 

jag utgått från i min reklamanalys.  

3.5 Reliabilitet  

Reliabiliteten är vanligen problematisk vid kvalitativa undersökningar som innehåller ett stort 

mått av subjektivt urval. För att så långt som möjligt säkerställa möjligheten för någon annan 

att göra en motsvarande undersökning har jag tydligt presenterat hela annonsmaterialet i 

tidskrifterna och förklarat mina analysprinciper. Antalet annonser i min analys skulle dock 

kunna vara högre och innefatta alla annonser som är kopplade till skönhet. Detta för att ge en 

mer korrekt bild av hur annonser för skönhetsprodukter ser ut i dessa tidskrifter. Vidare kan 

analysmodellen ta upp fler aspekter som ska analyseras i annonserna. Det skulle ge en djupare 

bild av hur annonserna ser ut. 

3.6 Validitet 

Angående validiteten har jag sett till att säkerställa den. Det har jag gjort genom att granska 

teorin och den tidigare forskningen noga och sammanfatta dem med egna ord ett antal gånger. 

Detta för att verkligen tolka och förstå rätt om det som sägs om ämnet.  

Jag har formulerat mina tolkningar av texterna på ett sätt som gör att meningarna hos dem 

kommer fram. Jag har varit noga med att förmedla exakt det som står i texterna, varken mer 

eller mindre. Dessutom har jag framfört skriften på ett sådant sätt att de uppfattas på rätt sätt 

och inte missförstås. Jag har ansträngt mig för att förmedla det typiska men också det 

mångtydiga och det motsägelsefulla i texterna. Jag kunde dock inte hitta särskilt många skilda 

meningar om ämnet. Jag har varit noga med bearbetningen och framförandet av texterna 

eftersom jag grundar min egen analys på dessa texter. Vidare har jag sätt till att analysera 

annonserna i min undersökning på ett korrekt sätt utefter denna bakgrund. Detta för att 

framställa analysen som trovärdig och öka dess validitet.  

4. Resultat  

I resultatdelen beskriver jag mitt analysresultat av annonserna från Café och Elle. Jag börjar 

med Cafés reklamannonser för märkena ”Recipe for men”, ”Exuviance” och ”Doctor Babor”.  

Därefter fortsätter jag med annonserna från Elle och varumärkena ”Sensai”, ”L´Oréal Paris” 

och ”Estēe Lauder”.  
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4.1 Recipe for men  

4.1.1 Komposition 

Annonsen (se bilaga 1) består av följande 14 textelement:  

1. Rubriken ”Vi är förberedda. Är du?” 

2. Skriftstycket ”Det har ALDRIG varit enklare än just nu […]” 

3. Skriftstycket ”Vår mångfaldigt prisbelönta antiperspirant […]” 

4. Recipe for men-logo  

5. Avbildad deodorant och ansiktskräm. 

6. Rubriken ”Anti-Shine Moisturizer” 

7. Underrubriken ”Gel Hydratant Anti-Brilliance” 

8. Skriftstycket ”The revolutionary micropearl system […]” 

9. Skriften ”for men”.  

10. Rubriken ”Alcohol Free Antiperspirant Deodorant” 

11. Underrubriken ”Deodorant Anti-Transpirant Antitranspirant Deodorant” 

12. Skriftstycket ”Outstanding 24-hour control […]” 

13. Avbildade bubblor. 

14. Webbadress ”www.recipeformen.com 

15. Namn på städer, affärer och webbadresser.  

Rubriker (1 och 6) och logon (4) är avgränsade från andra element genom stora storlekar, 

fetmarkerad stil och avstånd. Andra skriftelement (6-8 och 12) är istället inramade av en 

kontrasterande färgruta för att avgränsas från andra element (5 och 11). Avgränsning mellan 

underrubrik och skrift skapas genom avstånd mellan dem (11 och 12). Underrubriken (7) har 

en kontrasterande färg (i detta fall röd) för att markerar avgränsningen ytterligare. 

Skriftstycken (2 och 3) avgränsas från varandra genom skillnader i stil på typsnitt. I detta fall 

är den ena (1) tjockare än den andre (3). Skrift (14 och 15) avgränsas också här med ett kort 

avstånd. En tunn markerande linje i en kontrasterande färg (i detta fall gul) avgränsar 

skrifterna (14 och 15) ytterligare.  

Visuell samhörighet mellan visuella element visas genom nära avstånd. Ett exempel är det 

nära avståndet mellan deodoranten och ansiktskrämen (5). Samhörighet framställs också med 

visuella rim (harmoni mellan färger). Till exempel har de visuella elementen (4-5) båda inslag 

av rött och vitt. Mellan skrift och bild skapas det samhörighet genom överlappning. Skriften 

(6-8) överlappar alltså bilden (5) eller tvärtom (13 och 6-8). Samspel mellan element skapas 
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också genom visuella rim (liknelser i färg). Visuella- och skriftliga element (4-5 och 9-10) har 

alla inslag av röd och/eller vit färg. Visuella rim används också här för att skapa samspel 

mellan skriftelement (6-7, 11-12 och 14-15). De svarta skrifterna harmonierar med varandra 

och de vita skrifterna harmonierar med andra vita skrifter.  

Bilden (5) i denna annons är visuellt framskjuten genom att vara stor i storlek och centralt 

placerad. Rubriker (1 och 6) och logor (4) är också visuellt framträdande genom sin stora 

storlek och feta stil på typsnittet. Rubrikens (1) höga placering gör den också visuellt 

framskjuten. Annars har både logon (4) och rubriker (6,7 och 10) en kontrasterande röd färg 

för en ökad framskjutenhet. Vissa visuella element (4 och 13) överlappar andra element (13 

och 5) för att vara mer visuellt framträdande. Underrubriker (11), skriftstycken (8 och 9), 

skrifter ”Outstanding 24-hour control” inom skriftstycken (12) och skrifter (14 och 15) är 

visuellt framskjutna genom att vara fetmarkerade. Vissa skriftstycken (12) är dock inramade 

för en ökad framskjutenhet. Webbadressen (14) och namn på affärer m.m. (15) är placerade 

längst ner och har därför en lägre visuell framskjutenhet. Detsamma gäller för bubblorna (13) 

utmed sidorna och längst ner i annonsen.  

4.1.2 Ideationell betydelse  

De avbildade produkterna (5) och logon (4) representerar materiella tillstånd ”de finns till”. 

Vidare innehåller annonsen skriftliga materiella tillstånd: ”är” (1 och 3), ”har”, ”varit” (2) och 

”innehåller” (3). Den har även mentala handlingar: ”lämnar”, ”gör” och ”håller” (2). I 

annonsen finns dessutom materiella handlingar: ”tillverkar” (2), ”håller”, ”skyddar”, 

”neutralisera”, ”suger upp”, ”dämpar”, ”upptäck” (3), ”provides”, ”reduces”, ”soaking up”, 

”cutting down”, ”moisturize”, ”increase”, ”keeping” (8) och ”neutralizes” (12). Vidare 

innehåller annonsen materiella händelser: ”blivit” (2) och ”absorbs” (12). I denna annons 

finns omständigheter som hänvisar till tid: ”aldrig” (2), ”24-hour-” (12) och ”instant” (8). Den 

har också några omständigheter för rum: ”världs-” (2), ”www.recipeformen.com” (14). Till 

sist hänvisar omständigheten ”through its two-way mechanical and optical action” (8) i 

annonsen till sätt.  

Recipe for men och modelläsaren presenteras som aktörer av mentala handlingar ”lämnar 

inget åt slumpen” (2). Modelläsaren är även aktör för materiella handlingar ”upptäck fler 

produkter på hemsidan” (3). Produkterna ”antiperspirant” och ”Anti-Shine Moisturizer” (3) 

och dess egenskaper ”The revolutionary micropearl system”, ”A satiny ultra-fine powder” och 

”Botanical extracts” (8) är enbart aktörer för materiella handlingar: ”håller”, ”skyddar”, 
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”neutraliserar”, ”suger upp”, ”dämpar” (3), ”provides”, ”reduces”, ”soaking up”, ”cutting 

down”, ”moisturize”, ”increase” och ”keeping” (8). Företag, modelläsare och produkterna är 

också bärare av attribut. Företaget Exuviance ”är förberedd” (1) och modelläsaren ifrågasätts 

huruvida han/hon också ”är det” (1). Produkterna ”innehåller ett ultrafint dubbelverkande 

puder” (3) och har ”Outstanding 24-hour control” (12). Men även hudvård ”det” (2) framställs 

som bärare av attributet ”har aldrig varit viktigare än just nu” (2). Dessutom är ”resultatet” (3) 

även bärare för attributet ”är återfuktad och glansfri hud med snygg matt lyster” (3). 

Målobjekten är läsaren ”dig” (3) och felaktigheter i huden ”dålig lukt”, ”bakterier”, 

”överskottsolja”, ”reflektioner” (3), ”oily and combination skin”, ”skin shine”, ”excess 

sebum”, ”reflections” och ”skin elasticity” (8). De framställs som målobjekt för produkternas 

och dess egenskapers materiella handlingar. Produkter ”fler viktiga produkter” framställs 

istället som målobjekt för modelläsarens materiella handling ”upptäck” (3). Vidare är 

varumärke och produkter målobjekt för materiella händelser ”har blivit ett världsledande 

varumärke” (3) och ”absorbs quickly” (12).  

4.1.3 Interpersonell betydelse  

Den interpersonella graden är något låg i denna annons. Recipe for men är mer intresserade av 

att presentera produkterna än att skapa kontakt med läsarna. Dock finns det ett visst 

kontaktskapande i annonsens skrift.   

Den interpersonella graden som presenteras visuellt är låg. Detta eftersom de avbildade 

produkterna (5) och logon (4) enbart representerar materiella tillstånd. Men också därför att 

annonsen inte avbildar någon människa. Den interpersonella graden som presenteras skriftligt 

är högre i denna annons. Texten är dominerat av påståenden och innehåller några 

specialiserade och svåra ord. Några exempel är: ”Recipe for men” (2, 3 och 14), Anti-Shine 

Moisturizer (3, 6), ”neutralisera”, ”ultrafint” (3) och ”botanical” (8). Läsaren omtalas 

dessutom inte. Meningarna i texten som överlappar produkterna (5) är också länga. Detta ökar 

distansen i skriften. Men kontakten mellan företag och läsare ökar genom att annonsen även 

innehåller frågor (1 och 2) och en uppmaning (3). Interpersonaliteten ökar även genom att det 

finns pronomen ”vi” (1 och 2) och ”de” (2) för Recipe for men. Det direkta tilltalet till läsarna 

”du” (1 och 2) och ”dig” (3), ett relativt okomplicerat lexikon och en korthuggen syntax ökar 

kontakten ytterligare.  
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Sannolikhetsgraden framställs som hög i denna annons. De visuella elementen (4, 5 och 13) 

har en exakt färg- och detaljåtergivning. Det finns inte heller några modala hjälpverb eller 

satsadverbial i texten, vilket skapar en känsla av säkerhet i texten.  

4.2 Exuviance  

4.2.1 Komposition    

Exuviance reklamannons (se bilaga 2) består av följande fjorton textelement: 

1. En avbildad man.  

2. Skriftstycket ”Vetenskap och natur i en fantastisk kombination […]” 

3. Skriften ”PROFFESIONELL HUDVÅRD […]” 

4. Rubriken ”NYHET AGE REVERSE HYDRAFIRM” 

5. Skriften ”Ger fastare, mer återfuktad […]” 

6. Skriften ”Exuviance lanserar Age Reverse Hydrafirm […]” 

7. En avbildad ansiktskrämburk.  

8. Skriften ”DERMATOLOGIST DEVELOPED” 

9. Exuviance logo 

10. Skriften ”AGE REVERSE” 

11. Skriften ”Hydrafirm” 

12. Skriften ”Firms, strengthens […]” 

13. Skriftstycket ”Exuviance hudvårdsprodukter säljes […]” 

14. Webbadress ”www.exuviance.se” 

I Exuviance reklamannons avgränsas visuella element (1) från skriftliga element genom 

avstånd och en avgränsande linje. Linjen har även en kontrasterande färg gentemot 

bakgrunden. Dessutom inramas bokstäver i skriftelement (3) ibland för att förstärka 

avgränsningen mellan skrift (3) och bild (1). Avgränsning mellan skriftliga element (2-4, 8-

13) skapas istället genom avstånd och skillnader i storlek, stil och färg på typsnitt. Men vissa 

skriftelement (5 och 6) avgränsas från varandra enbart med ett avstånd. Andra skriftelement 

(13 och 14) är visuellt avgränsade endast genom skillnader i stil på typsnittet. Det ena 

skriftelementet (14) kan t.ex. vara fetmarkerad medan den andra (13) inte är det. 

Skriftelement (11 och 12) i denna annons kan också avgränsas från varandra med hjälp av en 

avgränsande linje i en kontrasterande färg.  
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Visuell samhörighet skapas i annonsen mellan visuella och skriftliga element genom korta 

avstånd (1-2 och 7-8) och överlappning (3 överlappar 1, 7 överlappar 1 och elementen 4-6, 9, 

13-14 överlappar den svarta bakgrunden). Samhörighet mellan skriftliga element framställs 

genom korta avstånd (4-5 och 8-13) eller inga avstånd (13 och 14). Skritelement sammanförs 

också av liknelser i storlek, stil och färg på typsnitt. Vissa skriftliga element (5 och 6) i denna 

annons har både korta avstånd och samma storlek, stil och färg på typsnitten. Skriftelementen 

sammanbinds på så sätt. Den tunna linjen mellan skriftelementen (11 och 12) visar också en 

samhörighet mellan dessa element.  

Bilder (1) framskjuts genom stora storlekar och en hög och central placering i det visuella 

rummet. Det centralt och högt placerade mansansiktet (1) är mer framträdande än hans 

vänstra öra och axel som befinner sig i periferin. Skriftliga element (3) är framskjutna från 

visuella element genom att ha en stor storlek, en kontrasterande färg och genom att överlappa 

det visuella elementet (1). Vidare förstärker en inramning av bokstäver skriftens (3) 

framskjutenhet. Vissa skriftelement (4) är visuellt framskjutna från bakgrunden genom stora 

storlekar och kontraster i färg och stil på typsnitt. Andra skriftelement (2 och 5-6) är visuellt 

framskjutna från bakgrunden enbart genom en kontrasterande färg på typsnittet. Skrift kan 

t.ex. ha ett blått typsnitt mot en vit bakgrund (2). Det förekommer också vit text mot svart 

bakgrund (5-6). Vissa logor (9) har större storlek och annan stil på typsnitten än närliggande 

skrifter (8, 10-12). Skrifter (10) kan också ha, i förhållande till andra skrifter (8, 11-12), en 

större storlek och kontrasterande stil och färg på typsnitt. En del skrifter (8, 11-13) är något 

framskjutna enbart genom en kontrasterande färg (i detta fall vit). Skriftelementen kan också 

vara visuellt framskjutna av skillnader i stil på typsnittet. Ett exempel är webbadressen (14) 

som är fetmarkerad.  

4.2.2 Ideationell betydelse  

I annonsen representerar den avbildade mannens blick (1) en mental handling. De avbildade 

produkterna (7) och logon (9) framställs istället som materiella tillstånd (De visar enbart upp 

sig för läsarna). Skriftligt presenteras främst materiella handlingar: ”lanserar” (6), ”ger” (5, 6 

och 12), ”firms”, ”strengthens”, ”hydrates” (12) och ”ringa” (13). Det finns även en mental 

handling ”älskar” (2). Dessutom innehåller annonsen materiella händelser: ”minimeras” (6) 

och ”säljes” (13).  

Exuviance, modelläsaren och produkten framställs som aktörer av materiella handlingar. 

Företaget ”lanserar” (6), modelläsaren ”älskar” (2) och ”ringer” (13) och ansiktskrämen ”ger” 
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(5, 6 och 12), ”firms”, ”strenghtens” och ”hydrates” (12). Exuviance framställs även som 

bärare av attribut som ”vetenskap och natur i en fantastisk kombination” (2) och 

”professionell hudvård med verkliga resultat” (3). Företaget är också målobjekt för 

modelläsarens mentala handling ”älskar” (2) d.v.s. ”modelläsaren älskar Exuviance” (2). 

Modelläsarens hud är istället målobjekt för produktens materiella handlingar ”gör” (5) och 

återfuktar (6). Produkten ”gör huden mer fast och ungdomlig (5) och återfuktar den” (6). 

Hudens brister ”ålderstecken” (6) är målobjekt för den materiella händelsen ”minimeras” (6). 

Denna materiella händelse är å andra sidan ett resultat av produktens materiella handling (5).  

Produkten är målobjekt för varumärkets materiella handling ”lanserar” (6). Likt hudens brister 

är produkten också målobjekt för en materiell händelse ”säljes” (13). Till sist är telefonnumret 

(13) målobjekt för modelläsarens materiella handling ”ringa” (13).  

4.2.3 Interpersonell betydelse 

Interpersonaliteten som presenteras är högre visuellt än skriftligt i denna annons. Den 

avbildade mannen (1) har en direkt ögonkontakt med läsaren. Han porträtteras även som en 

vanlig närbild inkluderade huvud och axlar. Den nära distansen som presenteras mellan 

avbildad och läsare skapar en hög grad av visuell interpersonalitet i annonsen. Men 

interpersonaliteten sänks något av de materiella handlingar som presenteras av den avbildade 

produkten (7) och logon (9). Skriften i annonsen ska mest presentera varumärket och 

produkten. Texten har dock en viss kontakt med läsaren. Annonsen är påståendedominera, har 

en kortfattad syntax och ett lättbegripligt lexikon. Exempel på några specialiserade och 

svårbegripliga ord i annonsen är: ”nattcreme” (6), ”Age Reverse Hydrafirm” (4, 6, 10 och 11), 

”minimeras”, ”lanserar” och ”intensivt” (6). Denna annons innehåller även titlar och omtalar 

inte läsaren. Men det finns några direkta tilltal som ”din” (2 och 6) och ”dig” (13) i annonsen.  

Sannolikhetsgraden i annonsen är hög både visuellt och skriftligt. De visuella elementen (1, 7 

och 9) har en precis färg- och detaljåtergivning, vilket framställer dem som verklighetstrogna. 

Skriften innehåller inga modala hjälpverb eller satsadverbial som kan sänka säkerheten.  

4.3 Doctor Babor 

4.3.1 Komposition 

Reklamannonsen för Doctor Babor (se bilaga 3) består av dessa tolv textelement: 

1. Doctor Babor logo 

2. En avbildad man i ett badrum.  
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3. En avbildad ansiktskrämburk.  

4. Skriften ”BIOGEN CELLULAR” 

5. Skriften ”Ultimate Repair Gel-Cream” 

6. Skriften ”Gel-Crème Ultimate Réparateur”  

7. Rubriken ”THE DOCTOR OF SKINCARE […]”  

8. Skriftstycket ”En multifunktionell gel cream […]” 

9. Webbadress ”www.babor.se” 

10. Webbadress ”www.facebook.com/babor-men” 

11. Skriften ”DOCTOR BABOR” 

12. Skriften ”Biogen Cellular Ultimate Repair Gel Cream […]” 

I annonsen avgränsas visuella element (1) från andra element (2) genom kontraster i färg (i 

detta fall vit mot brun/beige bakgrundsfärg). Skriftliga element (7-12) avgränsas från visuella 

element (2) genom att vara inramade av en färgruta (i detta fall en vit färgruta). Skriftelement 

(1 och 4-12) avgränsas från varandra genom avstånd och skillnader i storlek och stil på 

typsnitten. Men även avgränsande tunna linjer markerar avgränsningen ytterligare mellan 

vissa skriftelement (4 och 5, 9 och 10). Ibland avgränsas vissa skriftelement från varandra 

enbart genom korta avstånd (5 och 6). Det förekommer även att skrift enbart har olika stilar på 

typsnitten (9, 10 och 8, 11 och 12).  

Logon (1) och den avbildade produkten (3) överlappar en varsin bit av fotografiet (2). Denna 

överlappning gör dessa visuella element sammankopplade. Skriftliga element sammanförs 

istället främst genom korta avstånd och visuella rim (1 och 4-12). Skriftelementen har samma 

färger som t.ex. vit (1 och 4-6) eller svart (7-12). Ibland är sammankopplingen ännu starkare 

mellan skrift när de har samma färg på typsnitt samtidigt som de inte är avgränsade med ett 

mellanrum eller en avgränsande linje (11-12). Tunna linjerna mellan vissa skriftelement (4 

och 5, 9 och 10) indikerar att avgränsningen är svag mellan dem.  

Visuell framskjutenhet hos visuella element skapas genom stora (1 och 3) eller mycket stora 

storlekar (2). Ibland åstadkoms framskjutenhet även med en kontrasterande färg (1), en hög 

och central placering (1-3) och överlappning av bitar av fotografiet (1 och 3). Skrifter 

framskjuts genom stora storlekar och skillnad i stil och färg (i detta fall vit eller svart färg) på 

typsnitt (1, 4 och 7). Framskjutenhet hos skrift skapas även genom en fet stil och en 

kontrasterande färg på typsnitten (9-11). Skriftelement som enbart har en kontrasterande färg 

på typsnittet (5-6, 8 och 12) är också visuellt framskjutna.  
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4.3.2 Ideationell betydelse  

Visuellt presenteras en mental handling hos den avbildade mannen (2). Han (2) undviker 

läsarens blick genom att blicka in i spegeln och därmed ställer han inga krav på läsaren. 

Annonsen innehåller en visuell omständighet som hänvisar till rum (badrummet i fotografiet). 

De avbildade produkterna (3) och logon (1) presenterar visuella materiella tillstånd. Skriftligt 

presenteras främst materiella handlingar: ”ger” (7), ”jämnar”, ”gör”, ”minskar”, ”behandlar”, 

”håller”, ”minimerar”, ”förbättrar” och ”återställer” (8). Annonsen innehåller också en 

omständighet ”för” (8) som hänvisar till orsak.  

Produkten och dess ingredienser och den välmående huden presenteras som aktörer av 

skriftliga materiella handlingar. Ofullständig hud och hudproblem framställs istället som 

målobjekt för produkternas materiella handlingar. Produkterna ”jämnar ut huden, gör den 

elastisk, minskar uppkomsten av rynkor och behandlar irritationer och skärsår” (8) och den 

balanserade huden ”håller sig vital länge” (8). Även den ”fullkomliga huden” presenteras som 

målobjekt då den ”håller sig själv vital” (8).  

4.3.3 Interpersonell betydelse 

Den interpersonella graden (skriftligt och visuellt) i annonsen är låg. Företaget vill först och 

främst presentera produkten och inte skapa en relation med läsarna.  

Visuellt finns det en viss interpersonell grad hos den avbildade mannen (2). Han undviker 

läsarens blick och är avbildad ur ett nära medelavstånd. Detta ökar avståndet mellan den 

avbildade och modelläsaren. Interpersonaliteten sänks ytterligare av det materiella tillståndet 

som presenteras hos produkterna (3) och logon (1). Skriftmässigt innehåller annonsen enbart 

påståenden. I annonsen finns längre meningar och specialiserade och svåra ord riktade till 

skönhet och hudvårdsprodukter. Några exempel är: ”DOCTOR BABOR”, ”Ultimate Repair 

Gel Cream” (8), ”Gel-Crème Ultimate Réparateur” (6), ”Optimalt” (7), ”multifunktionell” och 

”vital” (8). Dessa ord höjer distansen i texten. Några korta meningar sänker distansen i 

annonsen något.  

Sannolikhetsgraden framställs som högre skriftligt än visuellt i denna annons. Färg- och 

detaljåtergivningen är svag hos fotografiet med den avbildade mannen (2). Den visuella 

modaliteten höjs dock något av den mer exakta färg- och detaljåtergivningen hos de avbildade 

produkterna (3). Men sannolikhetsgraden som presenteras skriftligt är högre. Detta eftersom 

texten i annonsen saknar modala hjälpverb och satsadverbial.  
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4.4 Sensai  

4.4.1 Komposition  

Annonsen (se bilaga 4) består av tretton textelement. Textelementen är följande: 

1. Sensai logo 

2. Rubriken ”SILKY PURIFYING” 

3. Frågan ”Varför Dubbel Rengöring?” 

4. Avbildade ansiktsrengöringsprodukter.  

5. Avbildade bubblor i vatten.  

6. Skriften ”STEP 1” 

7. Skriften ”STEP 2” 

8. Skriften ”SILKY PURIFYING” 

9. Skriften ”CLEANSING OIL” 

10. Skriften ”CREAMY SOAP” 

11. Skriften ”Avslöjar din naturliga hud […]” 

12. Skriftstycket ”SENSAI´s dubbla rengöring […]” 

13. Skriften ”Skin enriched with […]” 

I annonsen avgränsas visuella element (4) från skriftliga element (3 och 11-13) genom 

avstånd mellan dem. Skriftliga element avgränsas från varandra genom avstånd och skillnader 

i storlekar och stil på typsnitt (1-2, 1 och 6-7). Avgränsning mellan skriftelement skapas även 

genom avstånd och skillnader i storlek (2-3, 8-9 och 10). De kan även avgränsas från varandra 

med avstånd och skillnader i storlek och stil på typsnitten (1 och 8). Till sist skapas 

avgränsning mellan vissa skriftelement (11-13) enbart av korta avstånd.  

Det visas en visuell samhörighet mellan avbildade produkter (4) och skriftliga elementen (1-3 

och 11-13) i annonsen. Samhörigheten skapas då elementen överlappar de avbildade 

bubblorna (5). Skriftelement kopplas samman genom visuella rim. Samtliga skriftelement har 

en svart färg på typsnittet.  

I annonsen är det visuella elementet (4) mycket visuellt framskjutet genom att vara stor i 

storlek och centralt placerat. Logon (1) i annonsen är också mycket framträdande. Elementet 

är framskjutet då den är placerad högst upp, är stor i storlek och fetmarkerad. Andra 

skriftelement (2-3, 6-10) är också högt och centralt placerade för att skapa visuell 

framskjutenhet. De flesta (2-3, 9-10) är dock även stora i storleken för att vara mer 
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framträdande. I annonsen förekommer det också att skrift inom skrift är större i storlek och 

fetmarkerade för en ökad framskjutenhet. Exempel är siffrorna ”1” och ”2” i två skriftelement 

(6 och 7). Två skrifter (11 och 13) av de mindre framskjutna skriftelementen (11-13) längst 

ner i annonsen är fetmarkerade för att vara mer framträdande. Men samtliga skriftelement i 

annonsen är visuellt framskjutna från bakgrunden. Skriftelementen överlappar nämligen de 

avbildade bubblorna (5) och har en svart kontrasterande färg på typsnittet mot en ljusgrå 

bakgrund.  

4.4.2 Ideationell betydelse  

De visuella elementen (1, 4 och 5) presenteras i annonsen som materiella tillstånd (De finns 

till). Skriftligt innehåller annonsen materiella tillstånd ”är” (12). I annonsen finns även 

skriftliga materiella handlingar: ”avslöjar”, ”förfinar” (11) och ”lämnar” (12). Det 

förekommer också skriftliga materiella händelser: ”utformad” (12) och ”enriched” (13) i 

annonsen. Dessutom innehåller den omständigheter kopplat till sätt ”i två steg” (11).  

Produkterna (4) i annonsen presenteras som aktörer av materiella handlingar: ”avslöjar”, 

”förfinar” (11) och ”tvätta” (12). Modelläsarens hud/allmän hud och smuts framställs istället 

som målobjekt för produkternas materiella handlingar. Produkterna ”avslöjar” (11)  t.ex. ”din 

naturliga hud” (11) och ”tvättar bort” (12) ”oljebaserad smuts” (12). Huden presenteras även 

som målobjekt för materiella händelser ”enriched” (13). Produkterna framställs också som 

målobjekt för materiella händelser ”utformad” (12).  

4.4.3 Interpersonell betydelse 

Den interpersonella graden i annonsen är låg. Sensai framställs som företaget Sensai. 

Företaget är också mer intresserade av att presentera produkten än att skapa en relation med 

modelläsaren. Det finns ingen avbildad människa. Annonsen avbildar endast produkter (4) 

o.s.v. som föreställer materiella tillstånd. Texten är också dominerat av påståenden. Den har 

en fråga (3). Den innehåller även titlar och specialiserade och svårare ord. Exempel är: 

”SENSAI” (2), ”SILKY PURIFYING” (12), ”utformad”, ”oljebaserad” och ”efterföljande” 

(12). Det är även få tilltal med enbart ett direkt tilltal ”din” (11). Det finns inga omtal av 

modelläsaren i annonsen. Längre meningar ökar distansen ytterligare i texten.  

Annonsen har en hög sannolikhetsgrad både skriftligt och visuellt. De visuella elementen är 

inte färgglada men framstår ändå som verklighetstrogna i färg och i detaljrikedom. Skriften 

saknar även modala hjälpverb och satsadverbial.  
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4.5 L´Oréal Paris 

4.5.1 Komposition 

L’Oréals reklamannons (se bilaga 5) sträcker sig över två A4 och består av följande trettioett 

textelement: 

1. En avbildad Blake Lively (Skådespelare).  

2. Skriften ”Efter 7 dagar är min hud […]” 

3. Skriften ”Blake Lively, 27” 

4. Del av rubrik ”FÖRBÄTTRA DIN HUDKVALITET” 

5. Del av rubrik ”PÅ 7 DAGAR” 

6. Skriften ”FÖR DET ÄR DU VÄRD” 

7. Del av rubrik ”Skin” 

8. Del av rubrik ”Perfection” 

9. Underrubrik ”KORRIGERANDE FUKTGIVANDE VÅRD+” 

10. Skriften ”HUDYTANS STRUKTUR” 

11. Skriften ”PORER” 

12. Skriften ”DE FÖRSTA LINJERNA” 

13. Avbildade punkter.  

14. Avbildad ansiktskrämask, -burk och -flaska tillsammans med ansiktskräm.  

15. Rubriken ”NYHET” 

16. Skriften ”BERIKAD MED PERLINE-P […]” 

17. Rubriken ”UPPLEV SKILLNADEN PÅ 7 DAGAR” 

18. Underrubriken ”OMEDELBART” 

19. Skriften ”HUDEN KÄNNS BEHAGLIGT […]” 

20. Underrubriken ”EFTER 7 DAGAR” 

21. Skriften ”PORER OCH DE FÖRSTA […]” 

22. Skriften ”NEW” 

23. Underrubriken ”Unifying Day […]” 

24. Skriften ”Evens skin tone […]” 

25. Skriften ”Perine-P” 

26. Skriften ”Improves visible skin […]” 

27. Underrubriken ”Day Moisturiser” 

28. Underrubriken ”Serum” 
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29. L´Oréal Paris logo 

30. Webbadress ”lorealparis.se” 

31. En ljusrosa färgruta.  

Skriftliga element (2-12, 15-30) avgränsas genom avstånd mellan dem. Avgränsning mellan 

skriftelement skapas även genom skillnader i storlek (29 och 22) och stil (fet och smal stil) på 

typsnitt (5 och 6, 7-8 och 9, 9 och 10-12, 15 och 16, 22 och 7-8). Avgränsningen framställs 

också av skillnader i stil. Vissa skriftelement skiljer mellan skrivstil och rak stil (2 och 3) 

medan andra varierar mellan smal och fet stil på typsnitt (17 och 18, 18 och 19, 20 och 21). 

Andra skillnader på typsnitt förekommer också (29 och 7, 8 och 28). Delar av rubriker (4 och 

5, 7 och 8) avgränsas från varandra enbart genom skillnader i stil. De varierar mellan en fet 

och smal stil på typsnitten. Avgränsning mellan skrift i denna annons sker också i form av 

skillnader i storlek och färg. Färgerna varierar i detta fall mellan svart och vitt (7-8 och 23). 

Vissa skriftelement skiljs enbart av olika färg på typsnitt. Här växlas färgerna mellan svart 

och rosa (25 och 26). Denna färgkombination är inte lika vanlig men förekommer i denna 

annons. Visuella element i form av rosa punkter (13) avgränsar några skrifter (10-12) från 

varandra. Andra skriftelement (15 och 16, 17 och 18) har en avgränsande linje för att markera 

avgränsningen mellan dem. Det förekommer även att skrifter (7-8) inramas av en avgränsande 

färgruta för att skapa visuell avgränsning. En färgruta i en kontrasterande färg (i detta fall grå) 

förstärker avgränsningen ytterligare mellan vissa skriftelement (23-25). Majoriteten av 

textelement (6-28) avgränsas något från resterande element (1-5 och 29-30). Avgränsningen 

skapas av en ljusrosa färgruta (31) som ramar in föregående element (6-28). Visuella element 

(1 och 14) avgränsas från varandra och från skriftliga element (2-12, 15-30) genom avstånd 

mellan dem.  

Visuella element (14) är sammanbundna genom korta avstånd, överlappning och visuella rim. 

Asken, burken och flaskan överlappar varandra och flaskan överlappar den rosa 

ansiktskrämen. Samtliga produkter har samma rosa färg. Visuella element sammankopplas 

även enbart genom visuella rim. De avbildade punkterna (13) och produkterna (14) har t.ex. 

denna rosa färg. Visuell sammankoppling mellan skriftliga- och visuella element (1 och 2-3 

och 30, 31 och 6-28, 14, 29 och 22-28) framställs av överlappning. Elementen 

sammankopplas alltså av att skrift (2-4 och 30, 6-28, 29 och 22-28) överlappar det visuella (1, 

31 och 14). Skriftelement (6-28) sammankopplas med varandra genom att vara inramade av 

den ljusrosa färgrutan (31). Ett skriftelement (25) sammanförs med visuella element (13-14) 

genom visuella rim (de har samma rosa färg). Visuell sammankoppling mellan skriftliga 
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element (2-12 och 15-30) visas med korta avstånd mellan dem (2-3, 4-6, 7-12, 15-16, 17-21, 

29, 7-8 och 22-26, 29, 7-8 och 27, 29, 7-8 och 28). Samhörigheten mellan skrift visas också 

av likheter i storlek, stil och färg (3 och 30, 10-12, 15, 18 och 20, 17, 19 och 21, 8 och 28 och 

8 och 27). Samhörighet mellan skriftelement skapas även av liknelser i storlek och färg (4 och 

5, 7 och 8). Skriftelement sammanbinds även genom liknande färger. Vissa skriftelement är 

svarta (2-12, 15-21, 24, 29-30) medan andra är vita (22, 7-8, 26-29). Skriftliga element (6-12, 

15-21) i den ljusrosa färgrutan (31) och skriftelement (23-25) i den gråa färgrutan är visuellt 

sammankopplade.  

Visuella element (1 och 14) är visuellt framskjutna genom att vara stora i storlek. Ansiktet hos 

den avbildade (1) är extra framträdande av att vara placerat centralt och högt upp i fotografiet 

(1). Framskjutenheten uppnås också av att ansiktet inte överlappas av skrifter (2,3 och 30). 

Hår och hals (1) är placerat längre ner och i periferin. Visuella element (13 och 14) får en 

ökad framskjutenhet genom att ha en kontrasterande färg (i detta fall en stark rosa färg). Vissa 

visuella element inom ett visuellt element (14) mer framträdande än andra. Detta eftersom de 

förra överlappar det senare (burken överlappar asken och flaskan överlappar burken och 

asken). Visuella element (14) är ibland visuellt framskjutna från skriftliga element (7-8 och 

23-25) genom att överlappa dem (7-8 och 23-25). Skriftliga element (2, 3 och 22-30) är 

visuellt framskjutna från visuella element (1 och 14) och bakgrunden genom att överlappa 

bitar av dem. Framskjutenheten skapas även genom en kontrasterande färg på typsnitten (2, 3 

och 22-30). Vissa skrifter är svarta (2, 3, 30, 23 och 24) eller rosa (25) mot en beige eller grå 

bakgrund. Andra skriftelement (22, 26-28) är vita mot en rosa bakgrund. Några skrifter (24-

25) i annonsen får en ökad framskjutande effekt genom att vara inramade av en 

kontrasterande färgruta. Logon (29), rubriker (4, 5, 7 och 8) och underrubriker (9, 23, 27 och 

28) är visuellt framskjutna genom att överlappa visuella element (14). De är också 

framskjutna av att vara inramade av en mer (23) eller mindre (7 och 8) kontrasterande färgruta 

(rosa eller grå ruta mot en rosa bakgrund). De är till skillnad från övrig skrift även stora i 

storleken för en ökad framskjutenhet. Annars är det vanligare för underrubriker (18, 20, 27 

och 28) eller delar av rubriker (4 och 8) än skrifter (6, 10-12) att vara fetmarkerade. Detta för 

att få en ökad framskjutenhet. De är ofta framskjutna på detta sätt från visuella- (14) och 

skriftliga element (5, 7, 16, 18- 21). De är ensamma om att ibland även vara understrukna (15) 

eller enbart understrukna (17). De allra flesta element (6-28) avgränsade från resterande 

element (1-5 och 29-31) genom att vara inramade av en något avgränsande färgruta. Samtliga 



39 

 

textelement utom logon (30) längst ner på annonsen är högt- och centralt placerade. Denna 

placering gör dessa element extra framskjutna. 

4.5.2 Ideationell betydelse  

Visuellt presenteras den avbildade (1) som en mental handling. Hon har direkt ögonkontakt 

med läsaren (hon kräver något från dem). De avbildade produkterna (14) och logon (30) 

betraktas som materiella tillstånd ”de finns till”. Annonsen innehåller skriftliga materiella 

tillstånd ”är” (2 och 6). Denna annons har även materiella handlingar: ”förbättra” (4), 

”upplev” (17) och ”evens” (24). Dessutom finns det materiella händelser: ”berikad” (16), 

”känns”, ”upplevs”, ”reducerade” och ”jämnare ”(19 och 21). Annonsen har också några 

omständigheter för tid: ”Efter 7 dagar” (2 och 20), ”På 7 dagar” (5) och ”omedelbart” (18). 

Det finns också en orsaksangivelse ”för” (6).  

Modelläsare, avbildad (1) och produkter (14) presenteras som aktörer. Modelläsaren 

uppmanas att ”förbättra sin hudkvalitet” (4) och ”uppleva skillnaden” (17). Blake Lively talar 

i skriftet (3). Produkten ”förbättrar huden” (26), ”jämnar ut hudtonen, ger den en sammetslen 

känsla och 24-timmars återfuktning” (24). Modelläsarens och den avbildades (1) hud 

framställs skriftligt som bärare av attribut. Modelläsaren är t.ex. ”värd det” (6) och huden är 

”jämnare och mer strålande” (2). Modelläsarens hud och den allmänna huden och dess 

egenskaper kan ses som ett målobjekt för modelläsarens- och produktens handlingar.  

Modelläsaren uppmanas att ”förbättra” (4) sin hud och ”uppleva” (17) skillnaden som 

produkterna skapar. Huden är också målobjekt för materiella händelser ”känns återfuktad” 

(19) och ”upplevs som reducerade” (21). Produkter (14) framställs också som målobjekt för 

materiella händelser ”berikad” (14).  

4.5.3 Interpersonell betydelse 

Den interpersonella graden ligger på en medelnivå i denna annons. Företaget är mest ute efter 

att presentera produkterna men har även ett intresse för att skapa kontakt med publiken. Den 

avbildade (1) har ögonkontakt med läsaren och är avbildad som en intim närbild. De 

materiella tillstånd som presenteras hos avbildade produkter (14) och logon (30) sänker 

graden av visuell interpersonalitet. Skriftmässigt är annonsen påståendedominerad med några 

uppmaningar (4, 5 och 17).  Annonsen innehåller även många titlar och specialiserade- och 

svårare ord. Exempel är: ”SkinPerfection” (7 och 8),”Day moisturiser” (27), ”Molekylen LR 

2412” (16), ”KORRIGERANDE” (9),”PATTENTERANDE” (16) och ”REDUCERADE” 

(21). Detta sänker graden av interpersonalitet i texten. I annonsen finns direkta tilltal ”du” (6) 
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och ”din” (4) och pronomen ”min” (2) som minskar distansen. Men det finns inga omtal av 

läsaren.  

Sannolikhetsgraden i bild och skrift är hög. De visuella elementen (1 och 14) har en hög färg- 

och detaljåtergivning. Det finns inte heller några modala hjälpverb eller satsadverbial i texten.  

4.6 Estēe Lauder  

4.6.1 Komposition 

Denna reklamannons (se bilaga 6) är utspridd över två A4-blad och består av dessa arton 

textelement: 

1. En avbildad kvinna.  

2. Estēe Lauder logo 

3. Webbadressen ”esteelauder.se” 

4. Skriften ”2015 Estée Lauder Inc.” 

5. Rubriken ”CREMEN SOM FÖRSTÅR DIN HUDS BEHOV” 

6. Rubriken ”Revitalizing Supreme” 

7. Underrubriken ”Komplett anti-age creme och CC Creme” 

8. Skriftstycket ”Den första cremen med […]” 

9. Skriften ”Multi-Action CC Creme” 

10. Skriftstycket ”Den transparenta färgen […]” 

11. Skriften ”12 patent världen över” 

12. Avbildad tub, burk och lock.  

13. Förkortningen ”C.C” 

14. Skriften ”Global Anti-Aging CC Creme” 

15. Skriften ”CC Creme Globale Anti-Age Teintée” 

16. Skriften ”SPF 10” 

17. Skriften ”Global Anti-Aging Creme” 

18. Skriften Crème Globale Anti-Age” 

I annonsen avgränsas visuella element (1 och 2) från varandra genom att det ena elementet (2) 

är inramat av en inramande färgruta i en något kontrasterande färg (vit). Den vita färgen 

skapar en kontrast mot den beigea färgen i fotografiet (1) över. Skriftliga element (2-8, 10-11 

och 13-18) avgränsas från varandra genom avstånden mellan dem. Ibland skapas 

avgränsningen genom längre avstånd mellan skriftelement (11 och 12). Det förekommer även 
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avgränsande linjer mellan skriftelement (2 och 6, 5-6 och 7-8). Avgränsningen kan även 

framställas med skillnader i stil och storlek på typsnitt (5 och 6). Men också genom enbart 

skillnader i storlek (6, 7 och 8). Ett skriftelement (9) inom ett skriftstycke (10) avgränsas från 

stycket (10) genom att vara fetmarkerad.  

Visuell samhörighet skapas mellan visuella element (1, 2 och 12) genom väldigt korta eller 

inga avstånd, visuella rim (färger harmonierar med varandra) och överlappning (burken 

överlappar tuben och locket). Skrift- och visuella element samspelar också med varandra 

genom överlappning. Skrift (3 och 4) överlappar fotografiet (1) och skriftelement (2, 6 och 

13-16) överlappar tuben bland de avbildade produkterna (12). Visuell samhörighet mellan 

skriftelement skapas i annonsen av korta avstånd mellan dem. Avstånden är dock riktigt korta 

mellan skriftelementen (2, 6, 13-18) på de avbildade produkterna (12). Runt den feta skriften 

(9) i skriftstycket (10) finns inga avstånd. Likt visuella element är även skriftliga element 

samspelta med varandra genom visuella rim. De har alla samma svarta färg på typsnitten. 

Men vissa skriftliga element (3 och 4, 8-11, 6 och 13-16) har även likheter i stil och storlek. 

Andra skriftliga element (2 och 6-8, 13 och 14, 6 och 17-18) har istället liknande stil på 

typsnitten.  

Visuell framskjutenhet framställs hos de visuella elementen (1, 2 och 12) främst genom stora 

storlekar. Vidare har fotografiet (1) en central och hög placering och de avbildade 

produkterna (12) en ganska central placering för en ökad framskjutenhet. I fotografiet (1) 

läggs mest fokus på kvinnans (1) ansikte och hals. Hennes rygg, hårknut och hand får mindre 

uppmärksamhet. Detta eftersom ansikte och hals är högt och centralt placerade medan 

resterande kroppsdelar befinner sig i periferin. Logon (2) och produkterna (12) framskjuts av 

att de överlappar den vita rutan och bakgrunden i beige färg. Den avbildade burken (12) har 

ännu mer framskjutenhet än tuben (12) och locket (12). Detta eftersom den överlappar bitar av 

dem. Logon (2) får en ökad framskjutenhet genom att vara inramad. Framskutenheten skapas 

också av logon (2) har en kontrasterande färg (svart) och stil (fet) på typsnittet. Visuell 

framskjutenhet hos skriftliga element framställs av hög och central placering. Skriftelementen 

är visuellt framskjutna från det visuella genom att överlappa bakgrunden eller andra visuella 

element. En webbadress (3) och en skrift (5) överlappar en bit av fotografiet (1) och skrifter 

(2, 6 och 13-18) överlappar produkterna (12). Samtliga skriftelement är visuellt framträdande 

genom att ha en kontrasterande färg gentemot den beigea bakgrunden. Skriften (3 och 5) på 

fotografiet (1) är vit. Resterande skrift har en svart ton på typsnittet. Rubriker (5 och 6) är 

både fetmarkerade och stora i stilen på typsnitten för en extra framskjutenhet. På produkten är 
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logon (2) och rubriken (6) extra framskjuten enbart genom större typsnitt. Underrubriker (7) 

har också endast en stor stil på typsnittet. Skrift inom skriftelement är framskjutna antingen 

genom att vara fetmarkerade (9 i 10) eller genom att vara stora i storleken (15 på den 

avbildade tuben).  

4.6.2 Ideationell betydelse 

Skriftligt innehåller annonsen mestadels materiella handlingar: ”förstår” (5 och 4), ”ger”, 

”reducerar”, ”gör” (4), ”anpassar”, ”skapar”, ”återfuktar” och ”vårdar” (10). Det finns även en 

omständighet gällande rum ”världen över” (11). Visuellt presenteras blicken hos kvinnan i 

fotografiet (1) som en mental handling. De avbildade produkterna framställs som ett materiellt 

tillstånd (de visar upp sig).  

Beträffande skriftliga roller presenteras produkterna som aktörer och modelläsarens hud som 

målobjekt. Den allmänna huden kan också ses som ett målobjekt i denna annons. Läsarens 

huds behov: ”DIN HUDS BEHOV” (5), ”fukt”, ”ålderstecken” (8) framställs också som 

målobjekt. Cremen som agerar: ”FÖRSTÅR” (5), ”ger” och ”reducerar” (8) presenteras som 

aktören. Huden generellt: ”hudens naturliga ton” och ”en vacker, jämn hud” (10) är målobjekt 

för aktören ”den genomskinliga färgen hos Multi-Action CC Creme (10)”. Aktören 

”anpassar”, ”skapar”, ”återfuktar” och ”vårdar” huden (10).  

4.6.3 Interpersonell betydelse 

Denna annons har en ganska låg grad av interpersonalitet. Estēe Lauder är mer intresserad av 

att presentera produkterna (12) än att skapa kontakt med modelläsaren. Kvinnan (1) föreställer 

en vanlig närbild och är avbildad från sidan (hon undviker läsarens blick). De avbildade 

produkterna (12) föreställer ett materiellt tillstånd. Syntaxen är lättläst och korthuggen. 

Annonsen är också påståendedominerad och innehåller många titlar, specialiserade- och svåra 

ord. Några exempel är: Estee Lauder” (2), ”Revitalizing Supreme” (6), ”anti-age creme” (7), 

”reducerar”, ”signifikant” (8), ”transparenta” (10) och ”patent” (11). Dessutom finns det få 

direkta tilltal. Annonsen innehåller ”din” i en rubrik (5) och i ett skriftstycke (8). Till sist finns 

det inga omtal av läsaren.  

Den naturalistiska modaliteten är dock hög i denna annons. Kvinnan (1) och produkterna (12) 

ser verklighetstrogna ut i färg och detalj. Det är enbart i bakgrunden på fotografiet som 

formerna är något utsuddade. Skriftligt finns det inte några modala hjälpverb eller 

satsadverbial.  
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4.7 Sammanfattning  

Efter denna analys av annonserna i Café och Elle har jag kommit fram till typiska egenskaper 

hos båda tidningars annonser. 

4.7.1 Vanliga egenskaper hos Café 

Annonserna från Café har många textelement (ca 15 st.) utspridda över 1 A4-blad. Dessa 

annonser består utav logon, rubriker, underrubriker, skrifter, skriftstycken, en avbildad 

produkt och en avbildad man. Det är också vanligt att de har flera webbadresser i en och 

samma annons. Angående layout är den avbildade mannen placerad högt i annonserna. Logon 

är placerade högt och längre ner på produkterna tillsammans med skriftelementen. Visuell 

avgränsning skapas här, mellan visuella- och skriftliga element, genom kontrasterande färger 

och färgrutor. Rubriker och logon avgränsas från resterande element genom stor storlek, en 

fetmarkerad stil på typsnittet och genom avstånd. Skriftelement avgränsas från varandra med 

hjälp av avgränsande linjer och skillnader i storlek och stil på typsnitt. Visuell samhörighet 

skapas istället, mellan visuella element och visuella och skriftliga element, genom 

överlappning eller nära avstånd. Mellan skriftelement skapas samhörighet av korta eller inga 

avstånd, liknelser i färg på typsnitt och tunna linjer för svag avgränsning. Visuell 

framskjutenhet framställs i Café, hos visuella element, genom stora eller mycket stora 

storlekar och hög eller central placering. Framskjutenhet hos skriftliga element framställs 

genom stora storlekar, fetmarkering, skillnader i stil på typsnitt, och/eller kontrasterande färg 

och inramning. Rubriker och logon är ofta stora och fetmarkerade. 

Annonserna består av många skriftliga materiella handlingar. Det är också vanligt med 

skriftliga mentala handlingar, materiella händelser och omständigheter. Omständigheterna 

skiljer sig från annons till annons men hänvisar vanligtvis till tid och rum. Det är inte lika 

vanligt med sätts- och orsaksangivelser i dessa annonser. Företag, produkter och modelläsaren 

presenteras i Café som aktörer av materiella handlingar. Företag och modelläsare är även 

aktörer för mentala handlingar. Hudens brister och huden är istället målobjekt för produktens 

och dess innehålls materiella handlingar. Den interpersonella graden (skriftligt och visuellt) är 

låg med ett visst kontaktskapande i dessa annonser. Annonserna är påståendedominerade och 

har en lättläst syntax med några längre meningar. De har ett lättbegripligt lexikon (innehåller 

några specialiserade- och svårare ord och titlar). Det finns inga omtal av läsaren. Dessutom är 

den skriftliga modaliteten är hög, d.v.s. skriften saknar modala hjälpverb och satsadverbial. 
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Visuellt innehåller annonserna med manlig målgrupp visuella materiella tillstånd (logon och 

avbildad produkt) och en visuell mental handling (avbildad man). Det presenteras även en 

direkt ögonkontakt eller en undvikande blick. Avstånden till avbildad är korta (vanlig närbild 

eller nära medelhavsavstånd). Den visuella modaliteten är hög, d.v.s. fotografierna har en 

exakt detalj- och färgåtergivning i dessa annonser.  

4.7.2 Vanliga egenskaper hos Elle  

Elles annonser har vanligtvis många textelement utspridda över två A-4 blad. Textelementen 

består utav logon, rubrik, underrubrik, skrift, skriftstycke, avbildad produkt och en avbildad 

kvinna. Det är också vanligt med en webbadress till företaget. Visuell avgränsning skapas 

mellan element genom avstånd och inramning med en svagt kontrasterande färgruta eller en 

tunn linje. Skriftliga element avgränsas från varandra genom avstånd och skillnader i storlek 

och stil på typsnitt. Visuellt samspel framställs mellan visuella element och visuella- och 

skriftliga element genom korta avstånd, överlappning och visuella rim (likheter i färg). Mellan 

skriftelement skapas samhörighet med korta avstånd och liknande färger, storlek och stil på 

typsnitt. Visuell framskjutenhet presenteras hos visuella element med hög och central 

placering, stora storlekar och överlappning av andra visuella element. Skriftliga element blir 

visuellt framskjutna genom stora storlekar, fetmarkering, överlappning, inramning och 

kontrasterande färg på typsnitt. Layoutmässigt placeras den avbildade kvinnan högt och 

centralt i dessa annonser. Hon tar även upp hela första sidan. Skriftelementen är placerade 

högt, centralt och ofta även längre ner i annonsen. Produkter finns i mitten längre ner i det 

visuella rummet. Logon är ofta placerade på produkterna i centrum och längst ner i 

annonserna.  

Annonserna i Elle innehåller skriftliga materiella tillstånd, -handlingar och -händelser och 

omständigheter. Omständigheterna hänvisar till tid, rum, sätt och orsak. Hänvisningarna 

varierar från annons till annons. Angående roller framställs produkten som aktör av materiella 

handlingar och händelser. Modelläsaren och huden presenteras som målobjekt för produktens 

eller den avbildades materiella handlingar och för materiella händelser. Den interpersonella 

graden (skriftligt och visuellt) är ganska låg i dessa annonser. Annonserna är 

påståendedominerade, har en kortfattad och lättläst syntax och innehåller många titlar och 

specialiserade- och svårare ord. Dessutom är det få direkta tilltal (t.ex. ”du” och ”din”) och 

pronomen (t.ex. ”min”) i annonserna. Det finns inte heller här några omtal av läsaren. 

Modaliteten är hög textmässigt då texten saknar modala hjälpverb och satsadverbial.  
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I Elle presenteras det visuella materiella tillstånd och mentala handlingar. Kvinnan avbildas 

som en vanlig eller intim närbild, d.v.s. hon är avbildad så att hon upplevs vara nära eller 

väldigt nära modelläsaren. Vidare är kvinnan avbildad framifrån med direkt ögonkontakt med 

läsarna eller från sidan där hon undviker läsarens blick. Den visuella modaliteten är hög. 

Färg- och detaljåtergivning är inte starka men upplevs som verklighetstrogna.  

4.7.3 Jämförelser mellan Café och Elle 

Denna sammanfattning har hjälpt mig att komma fram till vilka likheter och skillnader det 

finns mellan de två tidningarnas annonser med två olika målgrupper: män och kvinnor.  

4.7.3.1 Likheter 

Cafés och Elles annonser har många och liknande textelement. Elementen består av logon, 

rubriker, underrubriker, skrifter, skriftstycken, webbadress, avbildad produkt och människa. 

Dessutom avbildar de alla målgruppen som de riktar sig till. Ibland avbildar de inte någon 

människa. Den avbildade människan är placerad högt och centralt i annonserna. Produkten är 

placerat längre ner i det visuella rummet. I annonserna skapas avgränsning mellan element 

genom avstånd, inramning av färgruta eller linje och skillnader i storlek och stil på typsnitt. 

Samhörighet framställs å andra sidan med korta avstånd, överlappning, visuella rim (likheter i 

färg) och svaga avgränsningar (tunna linjer). Element i annonserna framskjuts genom hög och 

central placering, stora storlekar, överlappning, fetmarkering, inramning och kontrasterande 

färg på typsnitt.  

Annonserna i Café och Elle har skriftliga materiella handlingar och händelser och 

omständigheter för rum, tid, orsak och sätt. I annonserna presenteras företag och produkt som 

aktörer och huden som målobjekt. Ibland är modelläsare och huden även bärare av attribut. 

Den interpersonella graden (skriftligt och visuellt) är ganska låg. Annonserna är 

påståendedominerade (innehåller ibland uppmaningar och frågor) och har en lättläst syntax. 

Texten har specialiserade- och svårare ord och titlar. Det är få direkta tilltal och pronomen 

och det finns inga omtal av läsaren. Annonserna har en hög skriftlig modalitet.  

I annonserna finns visuella materiella tillstånd och mentala handlingar. Avstånden till 

avbildade är korta. Avbildad har antingen en direkt ögonkontakt med modelläsaren eller ger 

en undvikande blick. Den visuella modaliteten är också hög.  
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4.7.3.2 Skillnader 

Elles annonser har ett större visuellt rum och fler textelement än Cafés annonser. Café å andra 

sidan har fler antal webbadresser per annons. Det avbildas också olika aspirationsgrupper som 

ska avspegla den ideala modelläsaren. Café avbildar en man medan Elle avbildar en kvinna 

(ibland en känd kvinna). I Elle tar den avbildade större plats. De avbildade produkterna är 

också mer centraliserade i Elle. Skriftelementen är mer utspridda över hela visuella rummet 

och är placerade högre upp i Elle. I denna tidskrift är också logon placerade längre ner. I Café 

är avgränsningsmarkörerna tydligare och fler. Café har starkare färger och fler och starkare 

avgränsande linjer (ibland även runt bokstäver). Elle använder dock visuella element (t.ex. 

rosa punkter) som visuella avgränsare. Dessutom visar Elle en högre grad av visuell 

samhörighet mellan element. Detta eftersom annonserna i Elle enbart har tunna linjer och 

oftare likheter i storlek och stil på typsnitt. Elle är även ensam om att ibland ha svagt 

understruken text för ökad visuell framskjutenhet.  

Olikt Elles annonser har Café skriftliga mentala handlingar. Men Elle har oftare skriftliga 

materiella tillstånd. De flesta omständigheter i Café hänvisar till rum och tid. I Elle är 

omständigheterna mer varierade. Beträffande skriftliga roller presenteras Cafés modelläsare 

en betydligt mer agerande roll än Elles modelläsare. Modelläsaren för Elle framställs 

vanligtvis istället som ett målobjekt. I Café är modelläsaren (ideala läsaren som den avbildade 

mannen avspeglar) alltid aktör och aldrig ett målobjekt. Modelläsaren som avspeglas genom 

den avbildade kvinnan i Elle är enbart aktör när företaget uppmanar modelläsaren att kontakta 

dem. I Café presenteras även fler bärare av attribut. Här har företag, hudvård, modelläsare och 

huden rollen som bärare. I Elle är det enbart modelläsaren och huden som är bärare. Den 

interpersonella graden (skriftligt och visuellt) är annars högre i Elle. Annonserna i Elle har 

oftare korta meningar. Direkta tilltal och pronomen är också vanligare i Elle. Dessutom har 

annonserna i denna tidskrift ibland en kursiv stil för en personlig känsla. Café har dock ett 

något lättare lexikon (de innehåller färre specialiserade och svårare ord och titlar).  

Enbart Café har ibland visuella rumsangivelser (t.ex. badrum) i sina annonser. I Elle är 

avstånden till avbildad dock kortare. Den visuella modaliteten är också högre i Elle. Det är 

inte lika vanligt med försvagad skärpa och nedtonad färg i dessa annonser. Det är enbart 

färgbakgrunden i Estēe Lauder-annonsen som är lite oskarp.  
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5. Diskussion  

5.1. Resultatdiskussion  

Sammanfattningsvis, visar min undersökning av annonser för skönhetsprodukter från två 

tidskrifter med två olika målgrupper: män och kvinnor att annonserna har både likheter och 

skillnader i utseende beträffande komposition, text och bild. 

5.1.1 Likheter  

Annonserna består av samma typer av textelement innefattande logo, rubriker, underrubriker, 

skrift, skriftstycken, avbildad människa och produkt. De har också liknande markörer för att 

skapa visuell avgränsning, samhörighet och framskjutenhet. Avgränsning, samhörighet och 

framskjutenhet skapas hos annonserna genom kontraster i storlek, stil och färg men också 

genom inramning och överlappning av element. I annonserna har även avbildade människor 

och produkter en stor visuell framskjutenhet. Framskjutenheten skapas genom stora storlekar 

och en hög eller central placering.  

Textmässigt finns ett större fokus på försäljning än kontaktskapande i samtliga annonser. Men 

annonserna innehåller några skriftliga kontaktskapande markörer. Reklamannonserna är 

påståendedominerade (ibland förekommer uppmaningar och frågor), har en ganska lättläst 

syntax (har få längre meningar) och ett mestadels lättbegripligt lexikon (har några 

specialiserade och svårare ord). Beträffande tilltal tilltalas företagen med dess namn (inte ofta 

med pronomen som t.ex. ”vi”) och modelläsaren tilltalas ibland med direkta tilltal. Det finns 

dock inga omtal av modelläsaren i annonserna. Angående skriftliga processtyper består 

annonserna mest utav materiella handlingar. Det är även vanligt i dessa annonser med 

skriftliga materiella händelser och omständigheter för rum, tid, orsak och sätt. Rollen som 

aktör tilldelas företag och produkter medan huden har rollen som målobjekt och bärare. 

Modelläsaren är även bärare av attribut i annonserna. När det gäller skriftlig modalitet 

presenteras den i annonserna som hög (de saknar skriftliga modalitetsmarkeringar). 

Samtliga annonser avbildar en människa ur samma demografiska målgrupp som 

modelläsaren. Annonserna avbildar även produkten de säljer eller enbart produkten. 

Angående visuell modalitet har annonsernas visuella element en hög grad av modalitet (de har 

en exakt färg- och detaljåtergivning i bild).  
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5.1.2 Skillnader  

I Elle har annonserna generellt fler element utspridda över ett större visuellt rum. Annonserna 

från Elle har dessutom fler sambandsmarkörer mellan element. Sambanden skapas genom 

visuella rim och svaga avgränsningar. Dessa annonser har också en större framskjutenhet hos 

skriftliga element. Framskjutenheten skapas genom att sprida ut skriftelementen i annonsernas 

övre och centrala del. Annonserna från Café har till skillnad från Elles annonser tydligare och 

fler avgränsningsmarkörer (linjerna är kraftigare och färgerna starkare). Logotyperna är också 

mer framskjutna i Café genom att vara placerade högt upp i det visuella rummet.  

Skriftmässigt har Elle fler direkta tilltal, pronomen och korta meningar. Elle har också ibland 

en kursiv stil för en ökad personlig upplevelse. Café har dock en något enklare lexikon med 

färre specialiserade och svårare ord och titlar. Angående processtyper innehåller annonserna 

från Café skriftliga mentala handlingar medan Elles annonser har oftare skriftliga materiella 

tillstånd. Dessutom är omständighetsangivelserna mer varierande i Elle. I Café finns det 

istället mest tids- och rumsangivelser. Rollmässigt presenteras modelläsaren i Café en 

betydligt större agerande roll än modelläsaren i Elle. Den skriftligt realiserade modelläsaren i 

Elle tilldelas oftast rollen som målobjekt/klient för företagets/produktens service. Annars har 

annonserna i Café fler skriftliga bärare innefattande även företag och hudvård som bärare av 

attribut.  

Elle och Café avbildar olika aspirationsgrupper som ska spegla modelläsarna för tidskrifterna. 

Café avbildar en man och Elle en kvinna (ibland en känd kvinna). Angående visuella 

processtyper förekommer visuella rumsangivelser enbart i Café. Beträffande den visuella 

interpersonella graden är den högre hos Elle. Den höga interpersonella graden skapas här 

genom korta avstånd (intim och vanlig närbild) mellan avbildad och modelläsare. Den 

visuella modaliteten är också högre hos Elle (färgfoton med nedtonad färg och försvagad 

skärpa är inte lika vanligt här). 

5.1.3 Slutsatser  

Mitt resultat visar alltså att förutom produkttyp påverkar demografisk målgrupp, i synnerhet 

kön och ålder, på modelläsaren utformningen hos annonser. Vidare bidrar resultatet med 

kunskap om de utformningsideal som reklam för skönhetsprodukter har beroende på om de 

riktas till en kvinnlig eller manlig målgrupp. I resultatet framgår det att Elles annonser har ett 

större visuellt rum innehållande fler element, sambandsmarkörer och svagare avgränsningar. 

Kvinnan i dessa annonser avbildas närmare modelläsaren som en vanlig- eller intim närbild. 
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Färger och detaljer är även mer exakt återgivna här. Textmässigt innehåller Elle fler korta 

meningar, direkta tilltal, pronomen och även en kursiv stil. I analysen av Café framgår det 

istället att det finns många handlande processtyper. Den manliga modelläsaren framställs även 

som betydligt mer agerande än den kvinnliga modelläsaren.  

I ett större perspektiv kan resultatet kopplas samman med samhället och ge oss en inblick av 

våra levnadssätt, behov och ideal. Resultatet indikerar att vi kanske lever i en mycket 

teknikbaserad och visualiserad värld med ett högt värde på akademiska färdigheter. Mitt 

resultat antyder också att kvinnan upplevs som ödmjuk, relations- och sammarbetsorienterad, 

intim och realistisk. Mannen framställs istället som självständig, handlingskraftig och 

eventuellt något risktagande. Dessa insikter kan leda till vidare diskussioner om detta och på 

sikt kanske även till en vilja att förändra vårt samhälle till det bättre. 

5.1.4 Jämförelse med tidigare resultat 

I en jämförelse mellan mitt och Björkvalls (2003) resultat av att ha analyserat reklamannonser 

riktade till två olika målgrupper: män och kvinnor, framgår det att det finns både likheter och 

skillnader mellan våra analysresultat.  

5.1.4.1 Likheter (Manlig målgrupp) 

Kompositionsmässigt består annonserna riktade till män av visuella och skriftliga element 

innefattande rubrik, avbildad produkt, visuell rumsangivelse, skrift, skriftstycken och logo. 

Angående layouten har fotografier en högre- och skrift en lägre placering. I båda resultaten 

framgår det att skrift i annonserna avgränsas genom skillnader i storlek, stil och/eller avstånd. 

Samhörighet skapas i annonserna genom likheter i färg och stil på typsnitt och genom visuella 

rim med färg. Framskjutenhet skapas istället genom starka färger och stort typsnitt i dessa 

annonser. Till sist framgår det av både Björkvall (2003) och mig att fotografier är det mest 

framträdande elementet. Vi säger också att skrift och logo är de mindre framträdande 

elementen i annonserna med män som främsta målgrupp.   

Angående texten i dessa annonser innehåller de alla skriftliga materiella handlingar och bärare 

av attribut. Vi säger även båda att annonserna är påståendedominerade med någon uppmaning 

med en kort och lättläst syntax. Dock innehåller annonserna svårare ord och titlar. Annars är 

de direkta tilltalen (t.ex. ”Du”) få i samtliga annonser riktade till män. Till slut framgår det av 

bådas resultat att det inte finns några skriftliga modalitetsmarkeringar i annonser med manlig 

målgrupp.  
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Visuellt presenterar vi att annonserna innehåller visuella materiella tillstånd och 

rumsangivande omständigheter. Angående roller anser vi båda att de avbildade produkterna 

här har rollen som existerande i tillstånd. 

5.1.4.2 Likheter (Kvinnlig målgrupp) 

Bådas resultat av annonser riktade till kvinnor säger att dessa annonser har visuella och 

skriftliga element innefattande logo, skrifter, rubrik, avbildad kvinna och telefonnummer. 

Resultaten säger även att annonserna ibland också innehåller en webbadress. Webbadressen 

samt den avbildade kvinnan och produkten är placerade i samtliga annonsers övre del. 

Beträffande visuell avgränsning säger vi båda att element avgränsas här av kontraster i stil 

och/ eller stil och färg på typsnitt. Visuell samhörighet skapas å andra sidan i dessa annonser 

genom överlappning/beröring och visuella rim med färg. Slutligen framgår det av båda att 

element framskjuts i annonserna riktade till kvinnor genom stor storlek, hög placering och 

skillnader i storlek, färg och/eller stil på typsnitt.  

Textmässigt säger både Björkvalls (2003) och mitt resultat att annonserna riktade till kvinnor 

innehåller skriftliga materiella handlingar, tillstånd och omständigheter. Båda resultaten säger 

att produkt har rollen som aktör av materiella handlingar och modelläsare rollen som bärare 

och klient för företagets tjänster. Dessutom säger vi att annonser med kvinnlig målgrupp är 

påståendedominerade (ibland med uppmaningar). De har även en lättläst syntax och ett 

lättbegripligt lexikon (innehåller några specialiserade och svårare ord och titlar). Annonserna 

innehåller enligt oss få direkta tilltal (t.ex. ”du”). Den skriftliga modaliteten är också hög i 

annonser för kvinnor.  

Björkvall (2003) och jag säger att annonserna med kvinnlig målgrupp har visuella materiella 

tillstånd. Det framgår även av oss båda att i dessa annonser har produkter en existerande roll i 

ett materiellt tillstånd och den avbildade en roll som aktör. Våra analyser visar även att det 

ofta förekommer vanliga närbilder och ögonkontakt i annonser för kvinnor. Till sist säger vi 

att den naturalistiska modaliteteten och interpersonaliteten är hög och stark i annonserna.  

5.1.4.3 Skillnader (Manlig målgrupp) 

Våra resultat av kompositionen hos annonser riktade till män skiljer sig åt. Hans undersökning 

indikerar att dessa annonser har betydligt färre element (6 st). Till skillnad från mig menar 

Björkvall (2003) att annonserna saknar webbadress/webbadresser, telefonnummer, avbildad 

människa (man) och underrubrik. Han säger också olikt mig att logon är placerade längst ner 

och rubrik och avbildad produkt högst upp i det visuella rummet. Beträffande visuell 
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avgränsning avgränsas inte skrift genom skillnader i färg på typsnitt i hans undersökning. 

Björkvall (2003) säger inte heller att samhörighet skapas genom överlappning, inramning och 

svaga avgränsningar i dessa annonser. Han säger också att visuella rim skapas genom 

avspeglingar (t.ex. kolumns avspegling i bilens fönster i Opel Astra-annonsen). Dessutom 

nämner inte Björkvall (2003) olikt mig att visuell framskjutenhet kan skapas genom 

inramning, överlappning och fetmarkering. Han säger också att visuell framskjutenhet skapas 

här även genom effekter (t.ex. lampeffekterna i Opel Astra-annonsen).  

Textmässigt säger Björkvall (2003) olikt mig att det inte finns några skriftliga mentala 

handlingar och skriftliga omständigheter. Dessutom menar han att det inte finns längre 

meningar eller några pronomen (t.ex. ”vi”) i dessa annonser.   

Björkvall (2003) säger att annonser riktade till män inte har visuella mentala handlingar. Hans 

resultat indikerar även att produkten även har rollen som visuell bärare av skriftliga attribut.  

5.1.4.4 Skillnader (Kvinnlig målgrupp) 

Björkvalls (2003) resultat visar på ett betydligt färre textelement (6 eller 12 st.) i annonser för 

kvinnor och ett mindre visuellt rum. Han säger olikt mig att dessa annonser kan innehålla en 

avbildad man med flera avbildade kvinnor och logon. Det är inte lika vanligt enligt honom 

med avbildade produkter. Det finns inte heller några skriftstycken och underrubriker i dessa 

annonser. Angående layouten så framför han att avbildade kvinnor och skriftelement är 

placerade längre ner i det visuella rummet. Till sist säger hans resultat att produkter är mindre 

framträdande och att det är vanligare med skillnader i färg på typsnitt.  

I Björkvalls (2003) analys framgår det att annonser med kvinnlig målgrupp har skriftliga 

mentala handlingar. Det är även vanligare med skriftliga materiella tillstånd i hans resultat. 

Till skillnad från mitt resultat säger hans resultat även att modelläsaren har rollen som aktör 

för hudens välbefinnande. Han säger även att annonserna innehåller kortare meningar. Dessa 

annonser innehåller även inte lika många specialiserade- och svårare ord.  

Visuellt har annonserna i Björkvalls (2003) analys visuella omständigheter. Beträffande roller 

säger han olikt mig att avbildade framställs som interaktörer och fenomen i annonser för 

kvinnor. Det framgår även av hans resultat att i en och samma annons kan det förekomma 

både långa och korta visuella avstånd samt direkt ögonkontakt (uppmaning) och undvikande 

blick (erbjudande).  
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5.1.5 Förklaringar 

Det avvikande resultatet kan förklaras genom teorin och den tidigare forskningen att reklam 

kan se olika ut, d.v.s. ha olika skriftliga och visuella element, beroende på vad och vem 

reklamen ska göra reklam för. Ett exempel är ett företag som vill göra reklam för 

hudkrämsprodukt för kvinnor. Det är då logiskt att företaget avbildar en ansiktskrämburk och 

en kvinna som ska spegla den tänkte modelläsaren. Företag anpassar alltså sina annonser efter 

den tänkta målgruppen i det angelägna samhället. Då samhället är i en ständigt förändrande 

process är det därför omöjligt att annonser ser exakt likadan ut nu som för 10 år sedan. 

Tvärtom bör annonsers utformning utvecklas tillsammans med våra ideologier och behov.  

Min jämförelse med Björkvalls (2003) resultat visar t.ex. att annonsens visuella rum har växt 

och att antalet textelement har fördubblats under de senaste 10 åren. Dessutom tar bilder en 

stor eller större plats i dagens annonser. Mer fokus läggs även på skriftelement. Detsamma 

gäller för visuella effekter för avgränsning, samhörighet och framskjutenhet mellan element. 

Dessa effekter är likt dagens skrift betydligt fler och mer invecklade. Angående roller har den 

kvinnliga modelläsaren fått en mycket mindre agerande roll i annonser. Numera är hon 

betraktad som en måltavla för företagens service. Dessutom avspeglar annonser för kvinnor 

mer samarbete och mindre avgränsning mellan element än annonserna med manlig målgrupp. 

Annonserna ger även ett personligare och mjukare intryck än annonser för män. Detta resultat 

indikerar, med stöd från den tidigare teorin och forskningen, att vi kanske lever i en mer 

visualiserad och teknikbaserad värld med ett större fokus på akademiska kunskaper. 

Resultatet kanske också säger att kvinnan har fått en mindre agerande- och en mer ödmjuk 

och sammarbetsorienterande roll än mannen.  

Annonserna i min undersökning har även vissa undvikande egenskaper som inte är 

rekommenderade egenskaper för effektiv kommunikation enligt teorier och forskning. Det har 

varit egenskaper som t.ex. en något mer komplex syntax och lexikon och en lägre visuell 

naturalistisk modalitet. Hur ska dessa undvikande kvalitéer förklaras? Kanske vill företag 

förmedla en viss känsla (kanske det svårare språket förmedlar lyx och högre kvalitet). 

Företagen kanske också vill att annonserna ska sticka ut (kanske en svagare färgskala sticker 

ut i det annars färgglada havet av reklamannonser) för att öka attraktionskraften hos dem. Det 

är mycket möjligt då det är viktigt att sticka ut i det hav av media som genomsyrar samhället i 

dag. Jag tror dock att det behövs ytterligare teorier som stödjer mina argument och kanske 
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kommer med nya insikter för att ge en mer definitiv och tillförlitlig förklaring bakom dessa 

resultat.  

5.2 Metoddiskussion 

Jag har stött på en del problem under arbetets gång. Förundersökningen är dock det ända som 

inte har fungerat särskilt bra. Jag tycker så eftersom denna undersökning inte hjälpte mig 

särskilt mycket vid valet av annonser till min analys. Undersökningen hjälpte inte mig 

eftersom den kartlägger egenskaper som inte är informativa nog för att underlätta urvalet. 

Denna brist på information beror nog på att jag inte hade tillräckligt med kunskap om 

relevanta egenskaper hos annonser för min analys. Det och att antalet annonser var så pass 

omfattande tror jag försvårade mitt val. Visst, underlättade förundersökningen mig att urskilja 

annonserna för skönhetsprodukter. Men jag fick göra ytterligare observationer genom att titta 

igenom varje annons innan jag kunde välja ut specifika annonser. Det var dock svårt att välja 

ut vilka annonser som bäst representerar utformningen hos skönhetsannonser i dessa 

tidskrifter. Ett annat dilemma var att bestämma antalet annonser för att ge ett rättvist svar på 

denna fråga.  

Valet av annonser bör ha en stor påverkan resultatet av min analys. Jag tror så eftersom alla 

annonser har olika utformning och syftet med undersökningen är att analysera just hur 

annonserna ser ut. Men jag tror inte att resultatet har gett en felaktig bild av hur 

skönhetsannonser ser ut i dessa tidskrift. Valet av annonser har nog alltså ingen större negativ 

effekt på resultatet. Detta eftersom de utvalda annonserna har en så pass tydlig koppling till 

skönhet samtidigt som de varierar i utformning. Valet av analysmodell har förmodligen också 

påverkat resultatet. Vidare kan skillnaderna mellan mitt och Björkvalls (2003) resultat ha att 

göra med att annonserna i hans analys är 10 år äldre än annonserna i min analys. Annonserna i 

Björkvalls (2003) analys gör även reklam för andra produkter (kläder och bilar) än 

annonserna i min analys. Både tid och produkttyp bör ha påverkat reklamannonsernas 

utformning och därmed bidragit till skillnaderna mellan våra resultat. 

5.3 Avslutning 

Resultaten visar alltså att det finns skillnader i utseende mellan annonser som gör reklam för 

olika saker och till olika målgrupper, d.v.s. män och kvinnor från olika tider. Man skulle 

därför i en vidare undersökning kunna jämföra hur dessa skillnader i utformning riktade till 

två olika målgrupper: män och kvinnor har förändrats under en längre tid. Ett exempel på en 
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tidsintervall att undersöka skulle vara från reklamens begynnelse fram till nu. Vidare skulle 

resultatet man får fram kunna visa hur samhället har förändrats med åren. Det är rimligt att 

göra en sådan undersökning då det går att urskilja samhällets ideal och behov i 

reklamannonsers utformning. Det skulle vara viktigt att få en bild av hur dagens samhälle ser 

ut och hur den har förändrats då det skulle kunna leda till evalueringar angående bra och 

dåligt och vad som kan förbättras. Diskussioner skulle i sin tur kunna leda till en 

samhällsförändring. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Recipe for men 
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Bilaga 2. Exuviance 
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Bilaga 3. Doctor Babor 
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Bilaga 4. Sensai 
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Bilaga 5. L´Oréal Paris 
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Bilaga 6. Estēe Lauder 
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Tabell 3 Resultat av Elles annonser 

 

   Märke Personer Text Produkt Produkt 

typ 

   Färg 

s. 2-3    Prada                                                                

 

1 k 1 ord                 Nej Väska   Svart/vit 

Blå/beige 

s. 4-5                                                            

 

Gucci 1 k                     4 ord              Nej   Kläder Grå 

s. 6-7                                            

 

Ralph 

Lauren    

1 k                      13 ord            Nej Kläder Blå/Grå/Vi

t 

s. 8-9                                         

 

Mulberry 1 k                      1 ord               Nej   Väska Beige/brun 

Grå/vit 

s. 10-11 Hugo Boss 1 k 3 ord Nej Väska  Beige 

s. 12-13 Omega 1 k 7 ord Ja Klocka Grå 

s. 14-15 Maybeline 1 k 75 ord Ja Maskara Svartbrun 

Rosa 

s. 16-17 Malene 

Birger 

1 k 6 ord Nej Kläder Svart/vit 

s. 18-19 Thomassa

bo 

1 k 40 ord Ja Smycken Blå, vit 

s. 20-21 Tommy 

Hilfiger 

5 k, 2 f, 2 

m, 1 k 

5 ord Nej Kläder Grön, vit 

brun 

s. 22-23 Costumma

de 

1 k 14 ord Nej Kläder Svart/vit 

s. 24-25 Morris 

Stockholm 

1 k, 1 m 2 ord Nej Kläder Beige, vit, 

grön 

s. 26-27 Hunkydor

y 

Stockholm 

1 k 4 ord Nej Kläder Vit 

s. 28-29 Tiger of 

Sweden  

1 k 13 ord Nej Kläder Grå/vit 

 s. 30-31 Estēe 

Lauder 

1 k 70 ord Ja Ansiktskrä

m 

Beige/vit 

s. 32-33 Filippa-K 1 k 7 ord Nej Kläder Vit, beige, 

grön 

s. 34-35 L´Oréal 

Paris 

1 k 75 ord Ja Ansiktskrä

m 

Vit, rosa 

s. 36-37 Vagabond 1 k 15 ord Nej Skor Grå, vit, 

blå 

s. 38 Louis 

Vuitton 

1 k 30 ord Nej Väska Svart/vit 

s. 41 Bottega 

Veneta  

1 k 18 ord Nej Väska Blå, vit 

s. 43 Stella 

McCartney 

1 k 9 ord Nej  Väska Blå, vit 

s. 45 Michael 

Kors 

1 k 5 ord Nej Väska Blå, vit, 

beige 

s. 47 Mango 1 k 13 ord Nej Kläder Vit, grå 
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s. 49 Replay 1 k 4 ord Nej Kläder Svart/vit 

s. 50-51 Clinique Nej 46 ord Ja Foundatio

n 

Vit 

s. 52 Longcham

p Paris 

1 k 20 ord Nej Väska Blå, vit 

s. 54 InWear 1 k 20 ord Nej Kläder Beige, vit 

s. 56 Ole 

Lynggard 

1 k 16 ord Nej Smycken Vit 

s. 59 Zadig & 

Voltaire 

1 k 14 ord Nej Kläder Vit, svart, 

guld 

s. 60 Synsam Nej 40 ord Ja Glasögon Vit, svart, 

rosa, blå, 

gul 

s. 62 Sensai Nej 64 ord Ja Ansiktsren

göring 

Vit, grå 

s. 65 Calvin 

Klein 

1 k, 1 m 11 ord Nej Klockor Vit 

s. 67 MaxFactor 1 k 41 ord Ja Läppstift Vit, blå, 

gul 

s. 68-69 J.Lindeber

g 

1 k 23 ord Nej Kläder Grå, vit, 

blå 

s. 72 MaxFactor 1 k 40 ord Ja  Maskara Blå 

s. 74 Kriss 

Sweden 

1 k 21 ord Nej Kläder Vit, grå 

s. 77-81 L´oréal 

Paris 

3 k 114 ord Ja Hårfärg Vit, brun 

s. 84 Toni&Guy 1 k 39 ord Ja Torrshamp

oo 

Blå 

s. 87 Second 

Female 

1 k 5 ord Nej Kläder Vit 

s. 89  Dyrberg/K

ern 

1 k 17 ord Nej Smycken Grå, vit 

s. 92-93 Dux Nej 170 ord Ja  Soffa Vit 

s. 96 Ob 1 k 32 ord Ja  Tamponge

r 

Blå, vit 

Extr.blad YvesSaint

Laurent 

1 k 12 ord Nej Parfym Svart, grå, 

vit 

s. 99 Edblad 1 k 7 ord Nej Kläder Vit 

s. 100 IsaDora 1 k 65 ord Ja Smink Rosa, 

beige 

s. 102 Peak 

Performan

ce 

1 k 12 ord Nej Parka Grön 

s. 104 Synsam 1 k 44 ord Nej Glasögon Rosa 

s. 107 Britax 1 f 89 ord Nej Barnvagn Grå, vit, 

röd 

s. 109 Scorett 2 k, 2 m 5 ord Nej Skor Svart, grå, 

beige 

s. 110 Elizabeth 

Arden 

Nej 66 ord Ja Ansiktsvår

d 

Grå, vit, 

röd 
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s. 113 Dermalogi

ca 

Nej 62 ord Ja Ansiktsren

göringsgel 

Vit, grå 

s. 114-115 D-ID 14 k 24 ord Nej Jeans Svart/vit 

s. 117 Lee 3 k 116 ord Ja Jeans Blå 

s. 119 JC 1 k 20 ord Nej Jeans Vit 

s. 123 Anine 

Bing Los 

Angeles 

1 k 23 ord Nej Kläder Vit 

s. 124-125 Weleda Nej 98 ord Ja Ansiktskrä

m 

Lila, brun, 

vit 

s. 126 Busnel 1 k 6 ord Nej Kläder Vit, blå, 

grön 

s. 172-173 Make up 

store 

1 k 7 ord Ja Smink Svart, blå, 

röd 

s. 174 Gant 1 k 2 ord Nej Klockor Blå, brun, 

röd 

s. 176 Elin Maria 1 k 22 ord Nej Kläder Vit 

s. 179 Bud to rose Nej 8 ord Ja Armband Svart 

s. 180 Ellos 1 k 24 ord Nej Skjorta Beige, vit 

s. 183 J. Harvest 

& Frost 

1k 46 ord Nej Finkläder Grå, vit 

s. 185 New York 

Portable 

Design 

Nej 21 ord Ja Väska Grå 

s. 186-187 Schwarzko

pf 

Profession

al 

1 k 58 ord Ja Hårstyling

produkter 

Grå 

s. 188 Beauty.the

youway.co

m 

Nej 174 ord Ja Skönhetspr

odukter 

Blå, vit 

s. 190 Jane 

iradale The 

skin care 

makeup 

Nej 14 ord Ja Mineralma

keup 

Vit 

s. 192 Seche Nej 81 ord Ja Överlack Vit, blå 

s. 195 Exuviance 1 k öga 124 ord Ja Ögonseru

m 

Grå 

s. 199 TRESemm

é 

1 k 56 ord Ja Hårvård/st

yling 

Röd, svart 

s. 200 Kellog 

Company 

Nej 47 ord Nej Flingor 

och 

Granola 

Vit 

s. 204 pHformula 1 k 118 ord Ja Hudvård Vit 

s. 207 Aquis 1 k 32 ord Nej Handdukar 

(Hårvård) 

Vit 

s. 208 Celsius 1 k, 1 m 32 ord Ja  Hälsodryc

k 

Blå, grön, 

grå 
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s. 210 Yesno Nej 90 ord Ja Självtest 

laktosintol

erans 

Vit 

s. 212-213 Blomster 

Landet 

Nej 178 ord Ja Blommor Vit, grå 

s. 214 Nordsjö 1 k 48 ord Ja Väggfärg Vit, rosa 

s. 221 Delicato Nej 2 ord Ja Kakor Rosa, lila 

s. 224 Elle mat & 

vin 

Nej 56 ord Ja Tidning Vit, rosa 

s. 226-227 L´ANZA Nej 202 ord Nej Hårvård Grön 

s. 233 Residence Nej 64 ord Ja Tidning Grå 

s. 234 ELLE 17 k 84 ord Ja ELLE 

läsarpanel 

Rosa 

s. 236-237 Glossbox 1 k 79 ord Ja Skönhetspr

odukter 

Vit 

s. 238 Femina 1 k 45 ord Ja Tidning Blå 

s. 240 Min stora 

dag 

1 f 138 ord Nej Välgörenh

et 

Rosa, grön 

s. 241 ELLE 1 k 40 ord Ja Tidning Beige 

s. 243 d.brand 

Samsung 

Nej 2 ord Nej Väska/mo

bil 

Grå, svart 

s. 244 Dior 1 k 104 ord Ja Foundatio

n och 

puder 

Blå, vit 

ELLE TRENDBIBELN 

s. 2-3 L´Oréal 

Paris 

2 k 98 ord Ja Maskara Vit, svart 

s. 18-19 L´Oréal 

Paris 

1 k 77 ord Ja Ögonbryns

skugga 

Vit, grå 

s. 36-37 L´Oréal 

Paris 

1 k 66 ord Ja Läppstift Rosa, vit 

s. 46-47 L´Oréal 

Paris 

1 k 83 ord Ja Hårfärg Vit, brun 

s. 67 L´Oréal 

Paris 

1 k 72 ord Ja Ögonpenn

a 

Svart/vit 

s. 68 L´Oréal 

Paris 

1 k 45 ord Ja Hårspray Vit, svart 

 

 

Tabell 4 Resultat av Cafés annonser 

 

 Märke Personer Text Produkt Produkt 

typ 

Färg 

s. 2-3 Lexington 2 m 10 ord Nej Kläder Svart/vit, 

beige 

s. 4-5 Tommy 

Hilfiger 

5 k, 2 m, 2 

f 

4 ord Nej Kläder Grön 
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s. 6-7 Tiger of 

Sweden 

1 m 13 ord Nej Kläder Grå 

s. 8-9 Filippa K 1 m 5 ord Nej Kläder Grön 

s. 10-11 Knowledg

eCottonAp

parel 

3 m 90 ord Nej Kläder Grå, grön 

s. 12-13 Ten Points 1 m 17 ord Nej Skor Grå, beige 

s. 14-15 Fitnessgur

u 

Nej 32 ord Ja Träningstil

lskott 

Vit, brun 

s. 16 Calvin 

Klein 

1 m, 1 k 9 ord Nej Jeans Svart/vit 

s. 19 JC 1 m, 1 k 21 ord Nej Jeans Svart/vit 

s. 21 Calvin 

Klein 

1 m, 1 k 11 ord Nej Klockor Vit, beige 

s. 22 Synsam Nej 40 ord Ja Glasögon Vit, brun 

s. 27 Peak 

Performan

ce 

1 m 15 ord Nej Kläder Grå, grön 

s. 29 Thomas 

Sabo 

Nej 6 ord Ja Klockor Blå, svart 

s. 30 Pepsodent 1 m 35 ord Ja Tandkräm Blå 

Svart/vit 

s. 32 Power 1 m, 1 k 277 ord Ja Näringstab

letter (hår) 

Svart/vit, 

blå 

s. 34 Matíníque 1 m 17 ord Nej Kläder Svart/vit 

s. 45 Victorinox 1 m 44 ord Nej Jacka Grön, röd 

s. 47 Scorett 1 m, 1 k 5 ord Nej Skor Svart/vit 

s. 48-49 Morris 

Stockholm 

1 m, 1 k 2 ord Nej Kläder Beige, 

grön 

s. 59 MQ 1 m, 1 k 29 ord Nej Kläder Beige, vit, 

grön 

s. 61 Granit Nej 182 ord Nej Inrednings

produkter 

Svart/vit 

s. 62-63 Riksbygge

n 

Nej 142 ord Nej Lägenheter Vit, grå 

s. 67 Playboy Nej 8 ord Nej Skor Svart/vit 

s. 69 Anytec Nej 51 ord Nej Båtar Blå, svart 

s. 71 d.brand 

Samsung 

Nej 2 ord Nej Elektronik Svart 

s. 89 Le Creuset Nej 68 ord Ja Gjutjärnsg

ryta 

Vit, beige, 

orange 

s. 91 KAI 1 m 51 ord Nej Knivserie Grå, brun, 

svart 

s. 93 ZETA 1 m 173 ord Nej Scooter Grön, brun 

s. 95 TePe 1 k, 1 m 80 ord Ja Tandpetare Blå, vit 

s. 101 Tough 

Viking 

2 m 54 ord Nej Löpartävli

ng 

Svart/vit 

s. 103 Celsius 1 m, 1 k 40 ord Ja Hälsodryc

k 

Grön, grå, 

blå 
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s. 107 Sam 

Dodds 

1 kille 18 ord Nej Tee-shirt Grå, vit 

s. 110 Stayhard.s

e 

1 m 53 ord Nej Kläder Grå, vit 

s. 115 Blackbook

.se 

1 tjej, 1 

kille 

14 ord Nej Kläder Blå, vit 

s. 116 Swiss 

Military 

Nej 22 ord Ja Klocka Röd, grå 

s. 119 Gant 1 m 2 ord Nej  Skor Grå, vit, 

brun, grön 

s. 121 Tailor 

Store 

1 m 27 ord Nej Finkläder Grå 

s. 123 J.Harvest 

& Frost 

1 m 15 ord Nej Finkläder Brun 

s. 125 Adrian 

Hammond 

1 m 4 ord Nej Kläder Blå, beige, 

svart 

s. 127 Doctor 

Babor 

1 m 80 ord Ja Ansiktsgel Grå, beige, 

vit 

s. 129 Exuviance 1 m 76 ord Ja Nattcreme Vit, blå, 

svart 

s. 143 Kiel James 

Patrick 

Nej 9 ord Nej Smycken Grå 

s. 145 LIAS 1 m 93 ord Nej Natt tröja Grå 

s. 147 REF Nej 39 ord Ja Hårvaxer Grå, vit 

s. 149 Nalen.com 7 m 33 ord Nej Konsertbilj

etter 

Svart/vit 

s. 151 NOCCO 1 m 10 ord Ja Hälsodryc

k 

Vit 

s. 153 Hooks 

Herrgård 

2 k, 1 m 200 ord Nej Golf & spa Vit 

s. 155 Recipe for 

men 

Nej 200 + ord Ja Hudvårdsp

rodukter 

Svart/vit 

s. 156 Min stora 

dag 

1 p 125 ord Nej Välgörenh

et 

Gul, blå 

s. 157 Café.se/pa

nel 

Nej 155 ord Ja Cafés 

läsarpanel 

Vit, beige 

s. 158 TVGuiden Nej 16 ord Ja TV tidning Brun 

s. 159 Hjärt-

Lungfonde

n 

1 k 200 + ord Nej Välgörenh

et 

Vit, röd 

s. 160 Café 1 m 56 ord Nej Café 

tidning 

Grå, svart 

s. 161 Froosh Nej 44 ord Ja Juice Blå, beige 

s. 163 G-Star 

Raw 

1 m 14 ord Nej Jeans Svart/vit 

s. 164 Audi 2 m 19 ord Nej Bil Vit, grå 

 


