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Sammanfattning 
Denna studie ämnar belysa de två företagen Match och Victoria Milans TV-reklamfilmer. Det 

primära syftet är att undersöka vilka retoriska grepp Match och Victoria Milan använder sig av i 

reklamfilmerna för att värva nya betalande medlemmar till webbplatserna. Genom retorisk analys  

granskas respektive reklamfilm. De retoriska teorier som används är ethos, pathos, logos -triaden 

och de semiotiska aspekterna denotation och konnotation. I mitt arbete analyserar jag även 

videoproduktionstekniken för att belysa kameravinklar. Med hermeneutik som vetenskaplig ansats 

tolkas reklamfilmerna med hjälp av den hermeneutiska cirkeln som tillvägagångssätt. 

Det sekundära syftet med detta arbete är att jämföra likheter och skillnader mellan 

reklamfilmerna. De frågor jag ställer är 1) vilka likheter och skillnader finns i reklamfilmerna och 

2) hur skiljer sig könsmönstret åt mellan reklamfilmerna. För att synligöra de strukturer som finns 

kommer jag att använda mig av strukturalistisk teori. Victoria Milan har fram till idag enbart  

producerat en reklamfilm som analyseras. Match har däremot producerat flera reklamfilmer och jag 

har därför valt att granska den senaste av dessa reklamfilmer.

Analysen visar att båda reklamfilmernas styrka och persuasiva effekt ligger i att de förenar 

rationella och emotionella apeller – att den tänkta mottagaren både känner igen sig i reklamfilmerna  

och att de innehåller argument. Reklamfilmerna vilar på strukturalistiska binära motsatspar som 

ligger till grund för hur mannen och kvinnans roll i reklamfilmerna framställs/upplevs olika. I  

Matchs reklamfilm är det mannen som styr. I Victoria Milans reklamfilm är det kvinnan som är 

aktiv. 

En slutsats som dras är att två undermedvetna frågor väcks hos mottagaren, ”det kan bli 

verklighet” (Match) och ”det kan bli bättre” (Victoria Milan). Genom denna emotionella påverkan 

ingjuts hopp i det undermedvetna hos de tänkta målgrupperna. Hoppet mottagaren känner är ett 

starkt retoriskt grepp som båda företagen använder sig av. Att hitta en ursäkt till ett dåligt beteende 

blir dock Victoria Milans främsta retoriska grepp. 

Nyckelord: ethos, pathos,logos- triaden, visuell retorik, TV-reklamfilm, hermeneutik, binärt 

motsatsförhållande, dejting, internet, Barthes, Lévi-Strauss 



Abstract
This study aims to highlight the two firms Match and Victoria Milan's television commercials. The 

primary purpose is to explore the rhetorical strategies Match and Victoria Milan use in the 

commercials to attract new paying members to the sites. Each advertisement is examined through 

rhetorical analysis. The rhetorical theories used are the triad of ethos, pathos, logos and the semiotic 

aspects of denotation and connotation. In my work I also analyze video production technology to 

illuminate the camera angles. With hermeneutics as a scientific approach I will interpret the  

commercials by using the hermeneutic circle approach. 

The secondary objective of this work is to compare the similarities and differences between the 

commercials. The questions I ask are 1) the similarities and differences in the commercials and 2) 

how different gender patterns differ between the commercials. To visualize the structures that exist,  

I will use structuralist theory. Victoria Milan has until today only produced one television 

commercial that is analyzed. Match, however, produced several commercials and I have therefore 

chosen to examine the most recent of these commercials. 

The analysis shows that both advertising films strength and persuasive power lies in that they 

combine the rational and emotional Apelles – the intended recipient both recognize themselves in  

the commercials and that the commercials contain arguments. The Promotional Films are based on 

structuralist binary opposites that form the basis of how man and woman's role in advertising films 

are produced / perceived differently. In the Match commercial the man is in control. In the Victoria  

Milan commercial the woman is the one who is active. 

One conclusion is that two sub-conscious issues are raised by the recipient, "it can become a 

reality" (Match), and "it could be better" (Victoria Milan). This emotional influence instilles hope in  

the subconscious of the intended target groups. The hope they feel is a strong rhetorical approach 

that both companies use. Finding an excuse for bad behavior, however, is Victoria Milan's main 

rhetorical strategy. 

Keywords: triad of ethos, pathos, logos, visual rhetoric, television commercials, binary opposition, 

dating, internet, Barthes, Lévi-Strauss 
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1 Inledning
Jag tror inte att någon har gått miste om Victoria Milans kontroversiella slogan ”Gör livet levande – 

ha en affär”. Åsikterna om en webbplats för otrohet går isär. Bloggare, krönikörer och vanliga 

svenskar på sociala forum har skarpa åsikter i ämnet. Vissa tycker att Sverige har drabbats av 

moralpanik och att otrohet har funnits sedan urminnes tider. Andra går så långt att de anser att 

reklam för otrohet borde vara förbjudet enligt lag. Oavsett åsikt anser jag att otrohet är ett ämne som 

berör oss alla – gammal som ung, fattig som rik. 

Dejting på internet växer. Som exempel kan tas den amerikanska webbplatsen för dejting 

”Craigslist” som har 3 billioner sidvisningar per månad. Det finns alltså inget tvivel om att starka 

ekonomiska intressen finns. Konkurrensen mellan företagen är stenhård. Nya utländska företag 

försöker konstant slå sig in på den svenska marknaden. Det bidrar till att ett företag måste synas för 

att sticka ut. Företaget måste ha både ett mervärde och en nisch. 

Innan Victoria Milan etablerade sig i Sverige fanns ingen uppdelning mellan webbplatserna när 

det gällde en medlems civila status. En medlem kunde själv på de flesta webbplatser för dejting 

välja att kryssa i ”singel” eller ”i ett förhållande”. Victoria Milan och andra företag såg sin chans att  

marknadsföra en webbplats för otrogna. Fenomenet fanns ju redan. Nu gällde det bara att visa sin 

nisch och all reklam är bra reklam. 

Dejting på internet har blivit ett självklart alternativ att träffas på. Jag träffade själv min sambo 

på ”Match” som i skrivande stund är Sveriges största webbplats för dejting. Många i min 

bekantskapskrets har samma erfarenheter som jag. Dejting på internet är därför ett självklart val för 

mig att utforska vidare i. Jag menar även att det finns ett kommersiellt intresse i sådan forskning. 

Min egen förförståelse gällande webbplaser för dejting grundar sig på tidigare medlemskap på 

Match, samt medias och samhällets bild av webbplatserna. Aven svenska och amerikanska 

tidningsartiklar som jag har använt under inläsning av området utgör en del av min förförståelse. 

Den litteratur och de elektroniska dokument som jag har valt att inte ta med i uppsatsen har jag ändå 

läst och studerat. Därför har även dessa en plats i förförståelsen (se under rubrik ”Förförståelse”).
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1.1 Bakgrund 

Internet är en självklar del av vår kommunikation men det har inte alltid varit så. Före telefonens 

uppkomst umgicks vi till mesta del ”i det verkliga livet” eller genom brevkontakt. Så när telefonen 

introducerades underlättade det att stämma träff och få tag på varandra. Var vi inte hemma så var vi  

helt enkelt inte anträffbara. Det gjorde att vi blev låsta till hemmet när vi väntade ett viktigt  

telefonsamtal. Idag ser det annorlunda ut. Vi är ständigt tillgängliga via internet och mobiltelefoner.  

Men det stannar inte där. Internet gör det möjligt att bygga upp vår egna virtuella webbvärld. Med 

hjälp av sociala medier skapar vi både nya kontakter, samtidigt som vi återupptar gamla. 

Hand i hand med teknikens utveckling individualiseras samhället. Kollektivismen löses upp mer 

och mer. Det svenska sociala skyddsnätet gör det möjligt för oss att förverkliga oss själva. 

Kvinnorna är inte längre ekonomiskt beroende av männen. Vi har möjlighet att göra karriär och 

försörja oss själva. Vi vill resa och utbilda oss innan vi skaffar barn. Och singelhushållen ökar 

radikalt. Vi nöjer oss inte med vad som helst, eller vem som helst. Vi söker någon som passar oss 

och den livsstil vi lever. Ingen behöver stanna kvar i ett dåligt förhållande och vi är utbytbara som 

aldrig förr. 

När Sveriges befolkning började använda internet i större omfattning i slutet av nittiotalet blev 

webbplatser för dejting en naturlig plats att träffas på. Enligt Statistiska centralbyrån är hela 60 

procent av stockholmarna singlar, medan motsvarande siffra för riket är 45 procent (Aftonbladet, 

2011). Det gör Sverige till det land i Europa som har flest singelhushåll (Aftonbladet, 2011). 

Hälften av dessa singelhushåll använder sig av dejting på internet. 

Nordens första webbplats för dejting “Lovesearch” grundades av Dominika Peczynski och 

Camilla Thulin 1999 (E24, 2007). Idag är företaget Match Sveriges största webbplats för dejting 

och har funnits på den svenska marknaden sedan 2002. Match köpte bland annat upp mindre 

webbplatser som tidigare nämnda “Lovesearch” för att ta marknadsandelar. För två år sedan köptes 

Match i sin tur upp av Meetic-koncernen och har därför inte längre något med amerikanska Match 

att göra (Aftonbladet, 2011). Enligt en färsk undersökning från SIFO träffar 55 personer sin partner 

hos Match varje dag (Match, 2011).

Victoria Milan är ett norskt företag. På Victoria Milans webbplats kan medlemmarna träffa andra 

medlemmar som vill ha en affär i Norge, Sverige och Danmark. Inom kort kommer Victoria Milan 

lanseras i ytterligare fler länder. Dominika Peczynski har våren 2011 rekryterats som sverigechef på 

Victoria Milan. Victoria Milan har anmälts till reklamombudsmannen efter en offensiv 

reklamkampanj på affischer och i teve. Allmänheten har upprörts av marknadsföringens budskap 

“Gör livet levande – ha en affär”. Indignationen över Victoria Milans etablering i Sverige har varit  

2



enorm. Victoria Milan startades i Sverige, Norge och Danmark i oktober 2010. Nu är ännu en sådan 

webbplats för dejting på väg till Sverige. Det är den kanadensiska webbplatsen för dejting 

”Ashleymadison” som har globalt åtta miljoner medlemmar. Intresset för utomäktenskapliga affärer  

är alltså mycket utbrett (Aftonbladet, 2011).

Bara för att Victoria Milan nichar sig på en målgrupp som vill vara otrogen, innebär det inte att  

medlemmar från Match och andra webbplatser för dejting som har den civila statusen ”i ett 

förhållande” automatiskt för över sitt medlemskap till Victoria Milan. Samma sak gäller det  

motsatta. Medlemmar som är singlar från Match och andra webbplatser för dejting vill kanske träffa 

medlemmar som redan är i ett förhållande på Victoria Milan. Med ”mottagaren” menar jag i  

fortsättningen den som ser på reklamfilmerna. När jag specifikt talar om respektive målgrupp av 

reklamfilmerna kommer jag att använda mig av ”den tänkta målgruppen”. Anledningen till att jag  

använder mig av ”den tänkta målgruppen” är att även företagen har svårt att veta vem som 

egentligen tillhör målgruppen eftersom ingen statistik finns av målgruppernas beteenden. Både de 

som är i ett förhållande och de som är singlar kan alltså använda sig av båda webbplatserna. 

Match och Victoria Milan säljer samma produkt – en webbplats för dejting. Webbplatserna är 

dock paradoxala på så sätt att de riktar sig till två helt olika målgrupper. Match hjälper medlemmen 

att finna sin livspartner. Victoria Milan hjälper de medlemmar som redan funnit sin livspartner, att  

anonymt finna en affär vid sidan av. Men allt är inte svart eller vitt. En vanlig teknik inom retoriken 

är att skapa dikotomier. Det målas upp en bild av att det endast finns två alternativ att välja mellan,  

att endast två alternativ existerar, då det i verkligheten finns flera alternativ. Vem som är medlem på  

vilken sida är inte intressant för mig som retoriker. Det som gör mig nyfiken är hur Match och 

Victoria Milan försöker övertyga respektive målgrupper att bli betalande medlemmar hos just dem. 

1.2 Syfte

Med avsikt att granska hur företagen Match respektive Victoria Milans TV-reklamfilmer försöker 

värva nya medlemmar, kommer de retoriska grepp som används för att övertyga den tänkta 

målgruppen att bli betalande medlemmar på webbplatserna att analyseras. För att kunna förstå vilka 

strukturer i samhället (som vi människor förstår oss på världen) som reklamfilmerna vilar på 

kommer jag att undersöka dessa med en strukturalistisk hållning (se kapitel 3.7 Strukturalism). Jag 

vill även undersöka om könsmönstret i reklamfilmerna i sin tur följer dessa strukturer.
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1.3 Forskningsfrågor

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

Primär fråga

Vilka retoriska grepp använder sig Match och Victoria Milan av i sina TV-reklamfilmer för att värva 

nya och betalande medlemmar till respektive webbplats?. 

Med retoriska grepp avser jag de metoder och teorier inom det retoriska fältet som används för att 

övertyga mottagaren att bli en betalande medlem på respektive webbplats. För att besvara denna 

övergripande fråga ställs följande sekundära frågor:

Sekundära frågor

Finns det några binära motsatspar mellan TV-reklamfilmerna?

Hur framställs mannen respektive kvinnan i TV-reklamfilmerna?

2 Material

För att kunna bestämma vad som är intressant att undersöka för att få fram de retoriska greppen i 

reklamfilmerna så vill jag först kort beskriva dem. Då reklamfilmerna är en del av större kampanjer 

vill jag även beskriva det sammanhang som reklamfilmerna förekommer i. 

Både Match och Victoria Milan använder sig av marknadsföring som radio och TV- reklam och 

utomhuskampanjer. Jag har i detta arbete valt att analysera respektive företags TV-reklamfilm.  

Victoria Milan har endast hunnit sända en reklamfilm på teve som analyseras. Match har gjort flera 

TV-reklamfilmer och jag har därför valt den senaste. Detta urval beror på att jag vill analysera de 

reklamfilmer som sänds samtidigt på teve. 

2.1 Reklamfilm Match

En kvinnlig speakerröst säger “Det här är början” och man ser en taxi köra fram till en restaurang i 

mörkret. En man och en kvinna stiger ur taxin. Den vita och mörkhåriga mannen som är i 

fyrtioårsåldern ler mot den långa blonda kvinnan som visas bakifrån. “Det är nu ni möts..” fortsätter 

speakerrösten och ett annat “par” visas ute på en krog. En lång, mörk och vit man i fyrtioårsåldern 

tar i hand med en blond kvinna som sitter ner och de hälsar på varandra. “..inte för att planera resten 

av era liv tillsammans” fortsätter speakerrösten. Ett nytt par syns från håll utanför en port. Det är en 

4



blond kvinna och en mörkhårig man som kramar varandra. “..i alla fall inte i kväll” säger 

speakerrösten och det första paret som visades syns nu framifrån gåendes och leendes mot varandra. 

“I kväll är ni här för en promenad på stan, en middag och varandra” menar speakerrösten. Samtidigt 

ser man växelvis de andra två paren ätandes middag tillsammans. Både männens och kvinnornas 

ansikten är vända mot kameran. “Just nu kan ingen säga vart det kommer att leda” säger 

speakerrösten. “Men en sak är säker. Det börjar här. Match punkt com” fortsätter hon. Det första 

paret visas gående kring på stan i nattvimlet med en kaffekopp i hand. De ler. De kramar sedan 

varandra vid en vägkorsning. 

Texten “match.com” i vitt, syns sedan mitt över reklamfilmen. En manlig röst tar sedan över och 

säger “Nu lär vi dig knepen för att du ska lyckas med ditt dejtande under 2011”. En grön cirkel med 

vit kant i det övre högra hörnet visas. I den gröna cirkeln står det “Våra bästa dejtingtips”. 

Reklamfilmen är 25 sekunder lång (YouTube, 2011).

2.2 Reklamfilm Victoria Milan

Ett kortklipp på någon sekund visar Victoria Milans logga i svartvitt. Samtidigt som texten “Ar du 

gift men saknar spänning” visas i svartvitt så läses texten upp av en kvinnlig senseuell röst. När 

ordet “spänning” uttalas får reklamfilmen färg och ett par i kostym och röd långklänning visas 

dansade på en slags scen/dansgolv. Kristallkronor hänger i taket och andra ljuskällor i form av 

glödlampor satta i rader syns. Den kvinnliga speakerrösten frågar “Ar det länge sedan du kände 

passion?”. Till denna fråga visas ett manligt och kvinnligt ansikte som står nära varandra och till  

slut kysser varandra. Den kvinnliga speakerrösten frågar sedan “Saknar du närhet?” och en blond 

vit kvinna och en gråhårig vit man visas ligga i en säng nakna smekandes varandra. Ordet “närhet” 

visas över bilden med stora versaler i vitt. Speakerrösten säger till sist “Victoria Milan punkt se” 

och en vit kvinna med bruna ögon och brunt hår ser in i kameran och lägger ett finger över sin mun 

(som för att säga “tyst”) och plutar samtidigt med läpparna. Till sist sluter hon ögonen, öppnar dem 

och sluter dem igen lite skyggt. Speakerrösten säger “Gör livet levande- ha en affär Victoria Milan 

punkt se”. En röd symbol i form av ett “garantimärke” visas i det övre högra hörnet. I garantimärket 

står texten “Anonymt 100% konfidentiellt”. Under reklamfilmens gång rullar en bakgrundsmusik i 

lugnt och harmoniskt tempo. Reklamfilmen är 23 sekunder lång (YouTube, 2011). 

3 Teori och metod

Match och Victoria Milans reklamfilmer kommunicerar alltså med mottagaren. I det här kapitlet 

kommer jag att beskriva de teorier och metoder som jag kommer att använda mig av för att retoriskt  

analysera reklamfilmerna och svara på mina forskningsfrågor.
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3.1 Kommunikation

All kommunikation handlar i grund och botten om att uppnå en önskad effekt. I ett 

reklamperspektiv kan man definiera effekten som produkten av kommunikationsstrategin, 

reklamens utformning och medievalet (Dahlqvist, 2009:20). Match och Victoria Milans 

reklamfilmer är inget undantag. Den effekt som de vill ha, är som jag tidigare sagt, att få den tänkta 

målgruppen att bli betalande medlemmar på deras webbplatser.

Kommunikation är ett stort och svårdefinierbart ämne. När man talar om kommunikation i 

reklamfilm kan man säga att kommunikation är en ständigt pågående process. Genom denna 

process informerar och påverkar företag marknaden och individer (Dahlqvist, 2009:17). En av de 

mest kända teoretiska modellerna är Claude E Shannons och Warren Weavers ”Mathematical 

Theory of Communication” enligt figuren nedan (Sahlström, 1997:53).

Figur 1. Shannons och Weavers schematiska diagram av ett vanligt kommunikationssystem (Shannon, 1948).

Nedan visas meddelandets väg till mottagaren i kommunikationsprocessen i Shannons och Weavers 

figur (min egen översättning från engelska):

1. En informationskälla som producerar ett meddelande

2. En sändare som gör verkan på meddelandet att skapa en signal som kan sändas genom en 

kanal

3. En kanal, vilken är förmedlingslänken mellan vilken signalen som bär på informationen som 

utgör meddelandet, är sänt

4. En mottagare, som omvandlar signalen tillbaka in till meddelandet, avsedd för leverans

5. En destination, som kan vara en person eller maskin, som meddelandet är avsett för

För att förenkla modellen kan man även tala om:
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behov/syfte → sändare → budskap → kanal → tekniskt brus → kognitivt brus → mottagare 

→ semantiskt brus → effekt 

Syftet för ett företag är att tala om att de har en unik produkt, att de är billigast eller bara att berätta  

att de finns. Företaget formulerar sedan ett budskap som sänder budskapet via en eller flera kanaler.  

Budskapet utsätts för brus på flera nivåer. Budskapet når till sist mottagaren som tolkar det och 

genererar någon form av effekt (Dahlqvist, 2009:17).

Vilken effekt man vill uppnå, det vill säga syftet med kommunikationen är olika beroende på 

vilket företag det gäller. Men ur ett marknadsföringsperspektiv är det övergripande syftet ändå att 

skapa lönsam försäljning. En reklamkampanj kan vara att bygga varumärkeskännedom, att beskriva 

företagets produkt i detalj eller att locka nya kunder till butiken, eller som i match och Victoria  

Milans fall webbplatsen. Syftet med kommunikationen kan generellt vara att påverka eller förändra 

en av tre faktorer i målgruppen. De tre faktorerna brukar man kalla för beteende, attityd eller 

kunskap (BAK). Det är viktigt att företaget har syftet klart för sig innan det börjar kommunicera 

(Dahlqvist, 2009:20).

3.2 Visuell retorik

Match och Victoria Milans reklamfilmer består av både ”retorik” och ”visuell retorik”. Det är svårt  

att finna en exakt definition av vad ”retorik” är. Vad man vet är att retoriken är en konst eller  

vetenskap som skapades av grekerna och romarna under antiken (Johannesson, 2008:7). Aristoteles 

som var en grekisk filosof (död 322 f Kr) (Hellspong, 2008:24) beskrev retorik som ”konsten att 

vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga” (Johannesson, 2008:8). 

”Visuell retorik” försöker övertyga betraktaren utan hjälp av det talade eller skrivna ordet. 

Exempel på visuell retorik kan vara fotografier, färger, former, bilder, konst, film, arkitektur och 

kroppsspråk. Med hjälp av visuell retorik kan till exempel en konstnär som vill övertyga betraktaren 

om sin politiska åsikt, uttrycka sin politiska uppfattning i sin konst. Eller ett företag kan försöka 

övertyga betraktaren om att just det egna företagets produkter är de mest eftertraktade genom 

reklamfilm. Exemplen är många och varierande. 

Visuell retorik kan få oss att känna känslor som gemenskap, avsky eller glädje. Men den 

gemensamma nämnaren är att den vill påverka och övertyga om något. Jens Elmelund Kjeldsen 

menar att bilder kan framkalla en rad förprogrammerade responser. Kjeldsen refererar till Messaris 

& Meyrowitz:

När bilder visar något som liknar objekt, varelser och fenomen vi känner från verkligheten 
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kommer denna syn potentiellt att framkalla emotioner som liknar dem vi skulle ha upplevt om 
vi själva hade sett samma sak i verkligheten. Bilder kan med andra ord framkalla en rad 
förprogrammerade emotionella responser. (Kjeldsen, 2006:287)

 Kjeldsen menar att när vi framställer människor, djur eller situationer som vi kan identifiera oss 

med kan fotografier och bilder framkalla olika former av emotionell identifikation och därmed 

ethos- och pathosappeller. Om ett fotografi som tillhör den ”visuella retoriken” till exempel visar en  

sogsen person kan vi påverkas av det eftersom personen visar exakt det uttryck vi känner igen från 

personer som är sorgsna. På samma sätt påverkas vi i ”retoriken ”om en person uttrycker sorgsenhet 

i ett tal (Kjeldsen, 2006:287). En liknande funktion Kjeldsen nämner är hur bilder skapar ”medierad 

evidentia”. Bilder skapar alltså ett direkt visuellt uttryck som framställer personer och händelser  

levande för våra ögon (Kjeldsen, 2006:288).

I Match och Victoria Milans reklamfilmer kan man finna både evidentia och olika bildliga 

emotionella appeller. Jag tror därmed att den visuella retoriken kommer att fungera bra som metod 

för reklamfilmerna i uppsatsen. 

3.3 TV-reklam

Anledningarna till att man berörs av reklam kan vara varierande. Kanske tillhör man målgruppen 

eller känner känslor som irritation eller glädje. Kanske tycker man helt enkelt att inslaget var bra  

och roande. Radio- och TV-reklam har stor genomslagkraft och är de enda mediakanaler som i 

princip når hela det svenska folket. Mer än 80 procent av svenska befolkningen ser på TV varje dag. 

60 procent ser på TV varje dag mellan 20.00 och 22.00 (Bryntesson, 2002:106). I genomsnitt ser 

den svenska befolkningen på TV mellan två och tre timmar per dygn och lyssnar på radio ungefär 

tre timmar per dygn. I radio- och TV-reklam har ett företag mycket kort tid på sig att överföra sitt  

budskap, då en reklamfilm eller radiojingel oftast inte överstiger 30 sekunder (Gustafsson, 

2002:119). 

Det finns ett antal grepp man kan ta till för att en reklamfilm ska få uppmärksamhet. Man brukar 

tala om två effektiva sätt. Det ena är genom emotionell/visuell påverkan. Den andra genom att  

berätta en bra historia; med eller utan poäng (Gustafsson, 2002:117). Aven om TV-reklam är 

rikstäckande kan det vara svårt att nå alla samhällsgrupper. Den största gruppen som ser på TV är 

låginkomsttagare och äldre, visar tittarstatistiken. Tv-reklam kostar minst sexsiffriga belopp och är  

oftast det naturliga valet för stora annonsörer. De branscher som annonserar flitigast i TV är 

tvättmedel, telefon och livsmedel. Syftet med TV-reklam kan vara att hålla ihop en rikstäckande och 

tidsbegränsad säljkampanj. Det kan även vara att bygga varumärken. Målet är då att varumärket ska 

vara “top of mind”. Med “top of mind” menas att produkten ska vara den första kunden tänker på, 
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och det naturliga valet när kunden står och väljer mellan två liknande produkter (Gustafsson, 

2002:118-119). 

3.4 Videoproduktionsteknik

När jag gör min analys av reklamfilmerna kommer jag att använda mig av teorierna ethos, pathos,  

logos- triaden (se kapitel 3.5 Ethos, pathos,logos) konnotationer (se kapitel 3.9.1 Denotation och 

konnotation) och videoproduktionsteknik. Videoproduktionsteknik behandlar bland annat 

kameraavstånd, kameravinkel, ljud, ljus och specialeffekter. I mitt arbete kommer jag inte att  

analysera videoproduktionsteknik i stort. Men det finns en aspekt som jag finner nödvändig för min 

analys och det är kamerans vinkel och avstånd. Genom att filma från olika vinklar och avstånd kan 

man påverka hur en person eller ett objekt framställs. Eftersom jag undersöker vilka retoriska grepp 

som används anser jag att kamerans vinkel och avstånd samspelar med begrepp som ethos, logos 

och pathos. Videoproduktionstekniken bidrar därmed till att budskapet i en reklamfilm antingen 

stärks eller försvagas. 

I en videoproduktion finns det tre sätt att vinkla en kamera – hög, normal och låg. Den höga 

vinkeln filmas ovanför objektet med kameran lutandes ner. Det skapar en känsla av dominans och 

makt från kamerans synvinkel. Den normala vinkeln är den vanligaste och man kan säga att 

kameran ser exakt det våra ögon ser. Den normala vinkeln är komfortabel för oss då det är den vi är 

mest vana vid. Den låga vinkeln kan ge en dramatisk effekt om den används rätt då objekten verkar 

större än vad de egentligen är. Det bidrar till att personen eller objektet tilldelas dominans 

(Andrews, 2008:79).

När man talar om kameraavstånd så finns det sju typer av termer som används som 

referenspunkter för videoproduktion. Dessa kallas Extreme Long Shot (XLS), Long Shot (LS),  

Medium Long Shot (MLS), Medium Shot (MS), Medium Close-Up (MCU), Close-Up (CU) och  

Extreme Close-Up (XCU). 

Extreme Long Shot används när man vill visa en stor yta eller ett landskap. Stora 

folkansamlingar kan även filmas med XLS. XLS är den mest opersonliga typen av filmning då det 

är svårt att se människors uttryck, eftersom avståndet är för stort. Long Shot har ett kortare anstånd 

än XSL. LS visar en persons hela kropp där både huvud och fötter syns. Medium Long Shot visar 

en person från dess knän till huvudet. Medium Shot visar vad en person skulle se om denna stod 

mitt framför personen, vilket gör MS komfortabel för betraktaren. MS används vanligtvis i 

videoproduktioner och visar en person från midjan upp till huvudet. Medium Close-Up visar en 

person från skuldran och uppåt. Close-Up används för att visa en persons ansiktsuttryck och det 

emotionella som ansiktet sänder ut. Extreme Close-Up är den mest personliga av alla kameraskott  
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då den tydligt visar personens känslor. XCU visar en närbild av hela ansiktet. XCU kan få 

betraktaren att känna sig olustig eftersom personens ansikte kommer så nära i bild (Andrews, 

2008:80). 

3.5 Ethos, pathos och logos

 Ethos, pathos, logos- triaden behöver jag för att se hur reklamfilmerna påverkar mottagaren 

känslomässigt, logiskt och med vilken pondus. Ethos, pathos och logos samarbetar även som jag 

tidigare nämnt med vilka kameravinklas som används. 

I all typ av påverkansprocesser är trovärdighet viktig. I retoriken lokaliserar Aristoteles källorna 

av trovärdighet eller övertygelse i tre huvudsakliga begrepp: ethos, pathos, logos (Enos & Agnew, 

1998:72). Aristoteles definierar logos som en vädjan till förnuftet eller logiken. Det refererar till  

"rationella, faktiska förutsättningar som stödjer talarens position" (Turbak, 1998:2). Pathos 

innefattar vädjan till känslan eller förmågan att övertyga genom att få människor att känna 

någonting. Övertygelsen kan alltså komma genom åhörarna när talet berör deras känslor (Aristotle, 

1954:25). Ethos är det element i ett tal som presenterar talarens trovärdighet; eller från åhörarens 

synvinkel, det element som får publiken att betrakta talaren som trovärdig (Wisse, 1989:33). Enligt  

Aristoteles ska ett bra tal innehålla alla de tre medlen. Lika viktigt är hur talaren använder sig av  

medlen. Det räcker inte med att bara ha en strategi. Talaren måste även mena det han säger 

(Aristotle, 1954:164).

Triaden ethos, pathos, logos har alltså sitt ursprung i det gamla Grekland men kan troligtvis 

appliceras på allt i dagens kommunikation som ämnar att övertyga. Försvarstal i rättegångar och 

politiska framföranden är tydliga exempel på när ethos, pathos, logos- triaden används. Men även 

när ett företag marknadsför en produkt i tidningar, radioreklam och TV-reklam används ethos, 

pathos, logos för att övertyga kunden att köpa just den specifika produkten. 

3.6 Den retoriska situationen 

För att besvara frågan om vilka retoriska grepp som används för att värva nya medlemmar till 

webbplatserna, och för att kunna göra en analys av reklamfilmerna, så vill jag först diskutera 

reklamfilmernas situation ur ett retoriskt perspektiv. Genom att använda mig av Orla Vigsøs fem 

frågor av den retoriska situationen lägger jag ett raster på debatten om ´otrohet-dejtingens´ yttre 

omständigheter. På så vis får jag en överblick av förankringen i det situationella. Det situationella  

ligger alltså till grund för TV-reklamernas utformning och beskrivs under kapitel 3.6 Den retoriska 

situationen. 

Begreppet retorisk situation myntas av i Lloyd F. Bitzer i “The Rethorical Situation” (Bitzer,  
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1968:1-14). Bitzers teori består av tre element: ett retoriskt problem, en retorisk publik och 

situationellt tvingande omständigheter. För att något ska kunna kallas retoriskt så måste det  

behandla ett problem, rikta sig till en publik som kan påverka eller ändra problemet samt förhålla  

sig till talsituationens specifika krav. Efter Bitzers artikel framhävdes det att det nu var lättare att  

skilja mellan retorisk och icke-retorisk diskurs. Lloyd Bitzer förklarade, "When I ask, What is a 

rhetorical situation?, I want to know the nature of those contexts in which speakers or writers create 

rhetorical discourse ...” (Baake, 2003).

Bitzer fick kritik för att ha en deterministisk syn på retorik. Bitzer menar att positionen låser fast  

det påträngande problemet till en bestämd tid och plats. Han menar även att det påträngande 

problemet dikterar vad talaren ska säga. Kritiker menar att även talaren har en självständig 

handlingsförmåga och därmed etiskt ansvar (Kjeldsen, 2006:97). Richard E. Vatz skrev det kanske 

mest kritiska utfallet “The Myth of the Rhetorical Situation” (1968) mot Bitzers artikel. Som jag har  

förstått Vatz artikel så menar han att talaren själv utformar den retoriska situationen medan Bitzer  

analyserar resultatet av en retorisk handling.

Orla Vigsø säger att med den retoriska situationen inom retoriken menas “en konkret situation 

där någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt vid en bestämd tid och på en bestämd 

plats” (Ekström & Larsson, 2010:217). Vigsøs analys av den retoriska situationen är en metod som 

består av fem frågor vilka jag använder mig av i detta arbete:

1. Vem är det som försöker övertyga?

2. Vem är det man försöker övertyga?

3. Vad är det man vill övertyga om?

4. Vilken kontext sker det i, det vill säga tid och plats?

5. Hur försöker man övertyga?

3.7 Strukturalism

Eftersom Victoria Milans reklamfilm fått massiv kritik, men inte Matchs reklamfilm så blir jag  

nyfiken på om Match och Victroia Milans reklamfilmer innehåller några binära motsatspar. Om 

några binära motsatspar finns så kan de ligga till grund för de retoriska grepp som jag hoppas finna i 

reklamfilmerna. De binära motsatsparen undersöker jag med hjälp av strukturalistisk teori. 

Ferdinand de Saussures lingvistik utvecklas av den franske antropologen Claude Lévi-Strauss till 

ett nytt sätt att tänka. Lévi-Strauss tillhör poststrukturalisterna vars teoribildningar har rötterna i den 

strukturalistiska traditionen. Enligt Lévi-Strauss består vår värld av förhållanden mellan strukturer  

som vi skapar, snarare än objektiva sanningar (Kurzweil, 1996). Lévi-Strauss anser att olikheter 
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mellan samhällen har konsekvenser men fokuserar på likheterna av mänsklighetens försök att förstå 

världen. Han är huvudrepresentanten för strukturalismen (Rothstein, 2009). 

Strukturalism går alltså ut på att synliggöra strukturer. Lévi-Strauss menar att strukturerna finns i 

olika kulturer och påverkar oss på ett subjektivt sätt – att alla kulturer försöker förstå sig på världen 

och göra den begriplig. Strukturalisten vill ta reda på hur människor förstår sig på världen, men inte 

vad världen är. Att strukturalisten inte ämnar förstå vad världen är, leder till att den avfärdar all  

slutgiltig eller vetenskaplig sanning. Strukturalismen står därför i strid mot den vetenskapliga 

rationalism som har dominerat det västerländska tänkandet sedan renässansen (Fiske, 2009:155).

Lévi-Strauss talar om det binära motsatsförhållandet och om mytens struktur som jag beskriver 

nedan. Jag kommer att använda mig av det binära motsatsförhållandet för att svara på en av mina 

sekundära frågor: ”Finns det några binära motsatspar i TV-reklamfilmerna?”.

3.7.1 Binärt motsatsförhållande

Lévi-Strauss anser att det mänskliga sinnet tenderar att organisera tankar och kultur kring binära 

motsatsförhållanden, och att försöka att lösa den resulterande spänningen genom den kreativa 

handlingen av mytskapande (Rohter, 2009). Lévi-Strauss menar att språkets paradigmatiska 

dimension, dess kategorisystem är det viktigaste. Han anser att själva grunden att förstå sig på 

någonting är att skapa begreppsmässiga system. I processen att skapa begreppsmässiga kategorier 

finns alltså den struktur han kallar för ett binärt motsatsförhållande. I det binära motsatsförhållandet 

delar han upp allting i två kategorier. Motsatsförhållandet menar han, är människans fundamentala 

eller allmängiltiga förståelseprocess (Fiske, 2009:157). Med andra ord skulle man kunna säga att en 

närvaro alltid är märkt av en frånvaro. En absolut närvaro blir därmed omöjlig. Exempel på två 

binära motsatsförhållanden som Lévi-Strauss diskuterar är liv versus död och kultur versus natur 

(Erickson, 2008:114). 

3.7.2 Mytens struktur

Enligt Lévi-Strauss är en myt en historia som utgör en särskild och lokal omvandling av en djupare 

struktur av binärt motsatta begrepp som är viktiga för kulturen inom vilken myten existerar (Fiske, 

2009:165). Myterna menar han, uppstår i de outredda motsägelser som finns dolda i klanens eller 

kulturens undermedvetna (Fiske, 2009:166). Lévi-Strauss teorier kan även tillämpas på de moderna 

medierna, beträffande både fakta och fiktion, då de moderna medierna fyller en funktion som är 

jämförbar med myterna i de klanmässiga och muntliga samhällen som Lévi-Strauss forskade i 

(Fiske, 2009:168). Analytikern av myter använder sig av strukturalistisk metodologi eftersom den 

inriktar sig på kulturspecifik betydelse snarare än personspecifik. 
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3.8 Den hermeneutiska cirkeln

Med hermeneutik som vetenskaplig ansats kommer jag att tolka reklamfilmerna med den 

hermeneutiska cirkeln som tillvägagångssätt. Jag inser att det är omöjligt att göra en helt objektiv  

analys av reklamfilmerna och därför använder jag mig av begreppet ”förförståelse”. En tolkares 

förförståelse påverkar alltid tolkningen av en analys (se kapitel 3.8.1 Förförståelse). 

Kommunikationen mellan texten och läsaren inte är en mekanisk transport, utan kräver en 

tolkning av läsaren (Hellspong, 2009:221). Tolkningen är en självständig och situationsanpassad 

handling, vilket gör läsaren till en medskapare av texten. Hermeneutiken blir därmed en lära om 

läsandets konst. Hermeneutiken används idag till stor nytta för den hermeneutiske forskaren när 

artefakter, eller fenomen skapade av människor, som texter, handlingar och yttranden ska tolkas. 

Genom att läsa in omgivningar och egenskaper i verkliga observationer kan den hermeneutiske 

forskaren använda den hermeneutiska processen för att tolka. Därför är tolkningar och förståelse av 

mening, en elementär grund för framförallt kvalitativ forskning. 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är ”den hermeneutiska cirkeln”. Ens läsförståelse växer i  

etapper och formar en ”tolkningscirkel”. Man närmar sig texten med sin förförståelse i en process 

där tankarna rör sig både framåt och bakåt. Det man tidigare tänkt om texten kan antingen slå in 

eller inte och man anar ofta vad som kommer att hända i texten. Genom denna cirkulära process 

växer alltså vår förståelse för texten. Vår förförståelse möts av nya erfarenheter som leder till ny 

förförståelse. Den nya förförståelsen möter sedan nya erfarenheter som skapar en ytterligare 

förförståelse och så vidare (Hellspong, 2009:228). 

Den tyske filosofen Martin Heidegger utvidgade förståelsen av den hermeneutiska cirkeln från 

att vara en rörelse mellan del och helhet till en rörelse mellan det som ska förstås och den som vill  

förstå (Kjeldsen, 2006:320). 

En texts horisontella rörelse är den mellan tidigare och senare delar av texten. Den vertikala 

dimensionen bygger på textens hierarkiska uppbyggnad, från delarna till helheten. Men man 

återvänder inte alltid till utgångspunkten, det vill säga förståelseprocessen leder inte tillbaka till  

samma punkt som den började. Därmed liknas ofta ”tolkningscirkeln” istället för en 

”tolkningsspiral”. Eftersom tolkningscirkeln verkar horisontellt och vertikalt inom texten samverkar  

den med sitt yttre sammanhang. Det bidrar till en växelverkan mellan två rörelseriktningar: 1)  

kontexten sprider ljus över texten, och 2) texten upplyser kontexten (Hellspong, 2009:229).

Den hermeneutiska cirkeln handlar alltså om sambandet mellan texten som helhet och dess delar 

(som meningar eller kapitel), där tolkningar alltid baseras på tidigare tolkningar. Som exempel kan  

tas meningen ”Hon ramlade på golvet”. Meningen kan bara förstås om vi vet vad de enskilda orden 
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betyder. Ett ords betydelse är alltid beroende av de omkringliggande orden. Det bidrar till att vi bara 

förstår vad det enskilda ordet betyder om vi förstår vad meningen betyder. Man måste därför 

konstant växla mellan del och helhet. Man måste alltså läsa orden i förhållande till frasen och frasen 

i förhållande till orden (Kjeldsen, 2006:320). I denna uppsats får detta förhållningssätt betydelse när 

speakerrösternas fraser i reklamfilmerna analyseras. 

3.8.1 Förförståelse

Hans-Georg Gadamer utvecklade Heideggers filosofi och introducerade begreppet som man inom 

hermeneutiken kallar ”förförståelse” (Kjeldsen, 2006:320). Med förförståelse menas de kunskaper 

som tolkaren redan har. Genom att hitta textens egentliga innebörd eller betydelse måste tolkaren gå  

in under ytan på texten. Med hjälp av tolkarens förkunskaper och sin fantasi tolkas texten för att 

finna mening i den. För att vara en god läsare ställs fyra krav: att läsa uppmärksamt, att anstränga 

sig för att förstå, att vara öppen för vad texten har att säga, att vara beredd att reagera på det genom 

att tillämpa det samt att ta upp det och pröva det i sitt tänkande. Genom sina förkunskaper så för 

man alltså en dialog med texten och svarar på dess tysta tilltal (Hellspong, 2009:220). Fördomar är 

alltså inte enbart någonting negativt, utan nödvändiga för att vi över huvud taget ska kunna förstå. 

Gadamer kallar denna etablerade syn att förstå världen på för ”horisont”.

Förutom förförståelsen har tolkaren även med sig ett läsmål som berättar vad vi ska använda 

texten till. Till läsmålet hör en lässtrategi. Lässtrategin påverkar på vilket sätt man läser texten.  

Läsandet blir avgörande med vad man vill uppnå med din läsning. Alla dessa tolkningsmöjligheter 

som man har tillgång till när man läser en text kallar Gadamer för ”tolkningshorisont” (Hellspong, 

2009:226). Søren Kjørup kallar mötet mellan textens och läsarens horisonter för 

”horisontsammansmältning” (Kjørup, 2009:245).

De tolkningar vi gör kan skifta beroende på vilka vi är. Det har att göra med att vi har olika 

utgångspunkter för vårt sätt att skapa mening (Hellspong, 2009:220). En text har också ett 

“tolkningspotential”. Med tolkningspotential menas att texten kan uppfattas på olika sätt av olika  

läsare i olika sammanhang. Tolkningarna skiftar alltså med vilka vi är. Tre viktiga 

tolkningsriktningar är: den sändarorienterade som vill ta reda på vad sändaren vill säga med den, 

den mottagarorienterade som tar fasta på hur mottagarna tar till sig texten och den sakorienterade 

som ser till den värld som den vänder sig mot och talar om. Den hermeneutiske forskaren söker 

alltså inte efter en absolut sanning, eftersom en absolut sanning inte finns enligt den hermeneutiska 

kunskapsteorin. Min egen förförståelse gällande dejtingföretag har jag tidigare nämnt i inledningen 

och den kommer att påverka analysarbetet i uppsatsen. Den största skillnaden jag kan se är att jag 

har en positiv erfarenhet av Match eftersom jag själv varit medlem på webbplatsen. Victoria Milans 
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webbplats har jag däremot ingen erfarenhet av. Mina ”extrakunskaper” om Match webbplats kan 

därför påverka min analys till Matchs fördel.

3.9 Semiotik

Genom att göra en analys av beteckning kommer jag att undersöka hur mottagaren uppfattar och 

tolkar reklamfilmerna – vilka associationer mottagaren får av det som visas i de olika kortklippen.  

Jag kommer alltså förutom de tidigare nämnda metoderna ethos, pathos och logos samt 

videoproduktionsteknik att tillämpa en semiotisk metod på min analys. Den semiotiska metoden 

kompletterar även den strukturalistiska teorin då båda belyser den kulturella kontexten som finns i  

reklamfilmerna.

Roland Barthes (1919–1980) är en av de ledande figurerna i semiotiken. Semiotiken är en kritisk 

metod som analyserar uttryck – från de artistiska till de kommunikativa – ett system av tecken. 

Barthes huvudsakliga ämne är språket självt – språkets brist på exakthet och förmögenhet att 

kommunicera en inrotad idé. För Barthes frambringar alla litterära verk en mångfald av tolkningar  

och även litterära tolkningar av daterade verk är öppna för olika läsningar (Barthes, 1964). 

3.9.1 Denotation - konnotation

Kärnan i Barthes teori är föreställningen om två ordningar av beteckning. Den första ordningen 

avser tecknets uppenbara betydelse och kallas denotation (Fiske, 2009:117). Denotation är alltså 

bildens grundbetydelser; det vi kan se och peka ut direkt i den. Andra ordningen är godtycklig och 

specifik för en kultur och kallas konnotation. En konnotation är alltså en association som är 

gemensam för många. Ett exempel är sättet vi talar på: vad vi säger och hur vi säger det. Ett tonfall  

konnoterar våra känslor och värderingar (Fiske, 2009:119). Ett annat exempel är hur en fotograf 

lägger ett filter över en bild som får den att se gammal ut. Vi får då en nostalgisk känsla av bilden.  

Konnotationen arbetar alltså på den subjektiva nivån. Det gör att vi inte är medvetna om den och 

bidrar till att vi tolkar konnotativa värden som denotativa fakta. Men med hjälp av den semiotiska 

analysmetoden skyddar vi oss mot denna typ av misstolkning (Fiske, 2009:120). 

I bildanalys skiljer man alltså på bildens denotation och dess konnotationer. Vilka associationer 

vi får beror till stor del på de värderingar som finns i den kultur vi lever i. Därför kan man också 

kalla det för en kulturell association. Barthes fokuserade på de två ordningarna denotation och 

konnotation. Men jag anser att man kan lägga till en tredje nivå av innehåll som inte handlar om det  

intersubjektiva. Det skulle då inbegripa ens privata associationer. Ibland kan det vara svårt att se en 

tydlig gräns mellan kulturella och ens privata associationer, vilket även kan ske i detta arbete. 

För att analysera reklamfilmerna kommer jag alltså att som metod använda mig av 
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videoproduktionstekniken och dess kameravinklar, ethos, pathos och logos samt konnotationer för 

att svara på min primära fråga ”Vilka retoriska grepp använder sig Match och Victoria Milan av i  

sina TV-reklamfilmer för att värva nya och betalande medlemmar till respektive webbplats?”. För  

att texten ska bli mer lättläst har jag valt att använda mig av dessa teorier och metoder löpande 

genom texten och analysen av reklamfilmerna. 

4 Analys

I detta kapitel börjar jag med att analysera den retoriska situationen. Därefter följer en analys av de 

binära motsatspar jag kan finna mellan reklamfilmerna. Till sist analyserar jag reklamfilmerna med 

hjälp av de metoder som jag nyss nämnt: kameravinklar, ethos, pathos och logos samt 

konnotationer.

4.1 Analys av den retoriska situationen

Jag har tidigare i kapitel 3 Teori och metod beskrivit tankarna bakom den retoriska situationen. I  

den retoriska situationen i Victoria Milans reklamfilm försöker Victoria Milan övertyga allmänheten  

att bli betalande medlemmar på deras webbplats. Victoria Milan menar att otrohet är någonting som 

sker okontrollerbart. Företagets VD Sigurd Vedal uttalar sig i Aftonbladet:

Samtidigt är det inte vi som skapar otroheten. De som önskar träffa någon vid sidan av hittar 
sitt sätt att göra det, kanske går de ut på byn och träffar någon i alkoholrus. Vi erbjuder en 
konfidentiell arena – så folk slipper göra något dumt på fyllan. (Aftonbladet, 2011)

Företagets målgrupp är alltså den som är otrogen eller som kan tänka sig vara otrogen. En 

åldersgräns på 18 år finns. Enligt företagets VD Vedal är den primära målgruppen personer över 30 

år som har haft ett förhållande i några år, men samtidigt är det ingen specifik typ av människor som 

söker sig till webbplatsen poängterar han. Vedal säger ”Att vilja ha en affär är oavhängigt av social 

status och kön, och det är lika många kvinnor som män som vill ha en affär” (Dagens Industri, 

2011). Eftersom Victoria Milan introducerar den första webbplatsen för otrohetsdejtande i Sverige 

kan inte företaget vara säker på specifik målgrupp eller hur budskapet kommer att tas emot. 

I den retoriska situationen talar man om kairos. Kairos är ett uttryck som de gamla grekerna 

använde sig av och betyder ”den rätta tiden” (Hellspong, 2008:88). Victoria Milan och andra 

webbplatser med dejting för otrogna har till viss del nått rätt tidpunkt. Företagen nichar sig på 

dejting för otrogna som redan finns på de vanliga webbplatserna. Motståndarna anser dock att den 

rätta tiden för en plattform för otrohet aldrig kommer att infinna sig. 

Genom att övertyga att otrohet sker under kontrollerade former på Victoria Milans webbplats 

försöker företaget stärka sitt ethos. Man kan därmed säga att Victoria Milan har två syften med sin 
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marknadsföring. Det ena är att övertyga om att vara otrogen. Det andra är att övertyga om företagets 

goda egenskaper (Ekström, 2010:218). Victoria Milan försöker övertyga med fraseringar och bilder 

som appellerar till känslan snarare än förnuftet. 

Match är etablerad på den Svenska marknaden och känd som en av de största webbplatserna för 

dejting. Match har alltså varit med från början och byggt upp ett starkt ethos där nöjda medlemmar 

berättar hur de träffat sin livspartner på webbplatsen. Match målgrupp riktar sig till båda könen i 

åldersspannet 25-55 år, men alla från 18 år och uppåt är välkomna. En gräns på 100 år finns.

Aven Match reklamfilm appellerar till känslan. Företaget försöker övertyga den kärlekskranke 

att bli medlem och hitta sin livspartner på webbplatsen. De arbetar med en tjänst som kallas 

”MatchAffinity” som hjälper till att ´matcha ihop´ rätt partner. MatchAffinity kan ses om ett  

mervärde för medlemmen. Genom att hjälpa medlemmen med att träffa någon som verkligen passar 

medlemmen framstår företaget som välvilligt, vilket är ethosstärkande. Match syfte är därmed att  

locka nya medlemmar genom sitt ethos. 

Som jag tidigare nämnt använder allt fler svenskar internet idag och sociala nätverk som Match 

växer stort. Man kan därför säga att webbplatser för dejting som till exempel Match ligger rätt i  

tiden i den svenska kulturella kontexten. 

4.2 Analys av binärt motsatsförhållande

Den strukturella antropologin är baserad på Lévi-Strauss idé om att människor tänker om världen i 

termer av binära motsatspar. De binära motsatparen som jag beskrev under kapitel 3.7.1 består till  

exempel av liv versus död eller människa versus djur och insida versus utsida. Lévi-Strauss menar 

att en kultur kan förstås i form av sådana motsatser (Lévi-Strauss, 1972). På samma sätt anser jag 

att om man undersöker motsatsförhållandena mellan Match och Victoria Milans reklamfilmer kan 

motsatsparen hjälpa till att förstå hur reklamfilmerna uppfattas av mottagarna. I motsatsparet trohet  

(Match) versus otrohet (Victoria Milan) uppfattas till exempel i vår doxa att otrohet inte är allmänt  

accepterat. De som gifter sig i kyrkan idag avger fortfarande ett trohetslöfte. Problemet är att alla  

som gifter sig i kyrkan inte är troende idag. Det kan bidra till att de som är gifta men inte troende 

inte tar trohetslöftet på samma allvar som de som är troende. Självklart kan det motsatta 

förhållandet finnas. Det jag menar är att otrohet fortfarande idag inte är allmänt accepterat utan  

någonting som de otrogna fortfarande måste smyga med i vårt samhälle. Underliggande motsatspar 

som dessa kan därför ligga till grund för (både positivt och negativt) hur Match och Victoria Milans 

övertygelseprocess påverkar mottagaren. 
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Dessa 16 olika motsatspar finner jag när jag jämför reklamfilmerna:

kysk : utmanande

romantik : sex

trohet : otrohet

god : ond

ofarlig : farlig

kristendom : hedendom

trygghet : spänning

monogami : autonomi

familj : individ

civilisation : primitivitet

icke egoist : egoist

stagnation : utveckling

manligt initiativ : kvinnligt initiativ

trovärdig : lömsk

öppenhet : anonymitet

ärlig : oärlig

MATCH : VICTORIA MILAN

För att förklara hur jag kommer fram till dessa motsatspar följer här en kort beskrivning av varje 

motsatspar. Motsatsparet kysk versus utmanande handlar mycket om hur skådespelarna klär sig. I 

Match reklamfilm är skådespelarna påklädda och propra. Inga stora urringningar eller grälla fäger 

förekommer. Både männen och kvinnorna bär kavaj. I Victoria Milans reklamfilm är skådespelarna 

avklädda och ligger bland annat nakna i en säng. För att få fram det binära motsatsparet som måste 

delas upp i två blir därför motsatsförhållandet när det gäller klädsel kysk versus utmanade. 

Victoria Milans reklamfilm anspelar på sex eftersom paret ligger nakna och avklädda i sängen. I 

Match reklamfilm förekommer inte några sexanspelningar utan den framstår mer romantisk med 

eleganta middagar. Romantik förekommer å andra sidan även i Victroia Milans reklamfilm men de  

går steget längre än Match. Motsatsförhållandet därmed blir romantik versus sex.

I Victoria Milans reklamfilm talas det om att ha en affär. Det gör det inte i Match reklamfilm 

vilket gör att motsatsparet trohet versus otrohet skapas. Eftersom otrohet som jag tidigare beskrev 

inte är en allmänt accepterad handling utan någonting de otrogna måste smyga med anses det 

därmed vara en ond handling. Det bidrar till att Victoria Milan framstår som ond och Match som 
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god. En ond handling är även en farlig handling. Skådespelarna i Victoria Milans reklamfilm lever 

farligt – dels för att de kan bli påkomna dels för att de begår en ond handling. I Match reklamfilm 

finns inga sådana incitament. Därför påstår jag att motsatsparen ond versus god samt farlig versus  

ofarlig finns.

Att vara otrogen är okristligt. Motsatsen till kristendom är hedendom, därav motsatsparet 

kristendom versus hedendom.Victoria Milans reklamfilm menar att det är spännande att söka sig till  

otrohet. Det gör inte Match reklamfilm vilket förklarar motsatsparet trygghet versus spänning. 

Victoria Milans reklamfilm uppmanar till autonomi men det gör inte Match som verkar för att finna  

motagarens livspartner. Det bildar motsatsförhållandet monogami versus autonomi. Autonomi hotar 

i sin tur familjekärnan och främjar individen. Motsatsparet familj versus individ blir därför märkbar. 

Att vara otrogen i vårt samhälle anses vara en frestelse som man borde kunna motstå. Det är vad 

som skiljer oss från djuren. Match reklamfilm framstår därför som civiliserad och Victoria Milans 

som primitiv. Victoria Milans reklamfilm förespråkar individens fria vilja att vara otrogen och tänka 

på sig själv vilket bidrar till motsatsparen icke egoist versus egoist. Victoria Milans reklamfilm rider 

alltså på den nya individualistiska våg där individen sätts i centrum framför familjen. Det bidrar till  

att Victoria Milans reklamfilm bidrar till en ny samhällsutveckling medan Match visar en 

traditionell samhällsbild som är åt det konservativa hållet. Därför menar jag att motsatsförhållandet  

stagnation versus utveckling finns mellan reklamfilmerna. 

I Match reklamfilm är det mannen som tar initiativ och bland annat hälsar på kvinnan först. I 

Victoria Milans reklamfilm är det kvinnan som tar initiativ. Hon ser in i kameran och är aktiv 

genom att dra fingret mot munnen som för att säga tyst. Fingret konnoterar en affär. Eftersom det 

inte är allmänt accepterat att vara otrogen som jag tidigare beskrivit framstår kvinnan som lömsk.  

Ingen sådan lömskhet finns i Match reklamfilm varav motsatsparet trovärdig versus lömsk bildas. 

Victoria Milans reklamfilm garanterar anonymitet men Match förespråkar inte anonymitet som en  

faktor för att bli medlem hos dem, därav motsatsparet öppenhet versus anonymitet. 

Till sist kan sägas att jag tror att en stor del av Sveriges befolkning anser att det är grymt att vara 

otrogen mot en partner som inte vet om det och inte har godkänt det. Å andra sidan kan man inte 

äga en annan människa men Victoria Milans skådespelare måste jag ändå beskriva som oärliga 

eftersom de måste vara anonyma och gå bakom ryggen på dem som de är gifta med. Jag anser 

därför att motsatsförhållandet ärlig versus oärlig skapas.

Jag vet att det går att finna fler motsatspar än de jag just har beskrivit men dessa motsatspar 

tycker jag är de mest iögonfallande. Jag kommer att i nästa kapitel med dessa motsatspar i  

beaktning, göra en analys av reklamfilmerna som jag tidigare beskrivit med hjälp av kameravinklar,  

ethos, pathos, och logos samt konnotationer. Jag tar även dessa motsatspar i beaktning under 
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rubriken 6 Diskussion.

4.3 Analys reklamfilm Match

Par 1, scen 1

Den första gitarrsträngen slår an en gemytlig känsla i kroppen. Tv-reklamfilmen utspelas i en mörk 

miljö, kvällstid i en storstad med neonbelysning. Den kvinnliga speakerrösten är även den behaglig. 

Tillsammans med gitarren bildar speakerrösten en atmosfär man genast trivs i. Man ser en taxibil 

köra fram och stanna utanför ett ´uteställe´ som skulle kunna vara en restaurang med texten ”Gastro 

Diner”. En vit man med mörkt hår står och väntar på taxibilen med två takeaway-koppar i handen. 

En vit kvinna med blont hår stiger ur taxibilen. Man ser hennes blonda hårsvall bakifrån som blåser 

till lite i luften. Hon vrider sig lite till sidan och man ser att hon ler när hon hälsar på mannen. 

Kameravinkeln visar henne ur ett så kallat ”medium shot”, vilket gör det lättare att avläsa deras  

ansikten. Mannen ler också och ger henne en ”takeaway-kopp”. Att kvinnan och mannen ler gör att 

vi genast känner sympati för dem, då leenden väcker pathos. Mannen verkar vara i femtioårsåldern. 

Han säger någonting till kvinnan och rynkar uppmärksamt på pannan som för att visa intresse. Man 

förstår att de hälsar på varandra – dels för att speakerrösten säger att ”det här är början” och dels 

genom mannen och kvinnans kroppsspråk. 

Att kvinnan anländer i en taxibil på en dejt konnoterar lyx. Jag tror inte det är många som åker 

taxibil till en dejt i Stockholm. Då är det nog vanligare att man tar en taxibil hem efter en utekväll. 

Mannen och kvinnan har båda mörka jackor på sig. De välstrukna sjalarna de har runt halsen 

konnoterar pengar och makt. Det ser ut som om mannen och kvinnan kommer direkt från 

arbetet/kontoret. Förmodligen vill de bara se respektabla ut men om man ser till deras övriga 

utseende kan bilden av lyx stärkas. Kvinnan är blond, lång och smal som en Barbiedocka. Mannen 

är mörkhårig och snygg som Barbies partner Ken. Taxibilen, kläderna och Barbie- och Ken-

dynamiken är tillrättalagd och konnoterar en viss ouppnåelighet. Barbie- och Ken-dynamiken är 

ethosstärkande då vi i västerlandet länge har haft Barbie som ideal. Mannen är den typiska 

gentlemannen, Ken, som väntar på henne med en kopp kaffe i handen. Det är han som är aktiv, 

hälsar på henne först, har köpt kaffet och ger henne sedan kaffet. Dessa komponenter konnoterar 

typiska manliga attribut. 

Par 2, scen 2

Den kvinnliga speakerrösten säger ”det är nu ni möts” och nästa par introduceras. Det är återigen en 

blond och vacker kvinna som sitter i en bar och ser åt höger i kamerabilden. En mörkhårig man 

verkar precis ha kommit fram till bardisken. Han kommer in från vänster i bild och säger något så 

att kvinnan uppmärksammar honom. De tar återigen på mannens initiativ i hand och hälsar. Den 
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kvinnliga speakerrösten säger ”inte för att planera era liv tillsammans”. Pianot spelar harmoniskt i  

bakgrunden och man hör ett sorl av människor. Mannen lägger huvudet lite på sned. Kanske för att 

man bättre ska se hans ansikte ur ett kameraperspektiv och antagligen för att han ska verka 

intresserad av kvinnan. Att mannen lägger huvudet på sned får mottagaren ändå att känna sympati 

för honom eftersom det verkar som att han anstränger sig för att vara trevlig. Kvinnans ansikte syns 

först framifrån sedan i profil. Hon ler brett. 

Det är mörkt och både mannen och kvinnan bär kavaj. En del snygga kvinnliga ”statister” finns i 

bakgrunden. Två vinglas med rött vin står upphällda samt några drinkar. De röda vinglasen 

symboliserar kärlek, hetta och passion. Par 2, statisterna, pianomusiken, sorlet av människor, den 

sensuella kvinnliga speakerrösten, vinglaset och drinkarna konnoterar tillsammans med valet av den 

avslappnade miljön en passionerad feststämning. Mannens och kvinnans kavaj och statisterna som 

minglar i bakgrunden visar att det inte är en klubb som de är ute på. Det liknar mer en hotellbar. 

Par 3, scen 3

Speakerrösten fortsätter ”..liv tillsammans. I alla fall inte i kväll” och rösten går in mellan scen 2 

och 3. Det gör att reklamfilmen flyter harmoniskt. Gitarren och pianot hörs fortfarande i 

bakgrunden. Aven rollkaraktärerna i par 3 är en blond lång kvinna och en mörkhårig man. De är 

filmade med ett ”long shot” på ett bra avstånd från kameran utanför en restaurangport. Att det är  

just en restaurang ser man eftersom det finns två menyer placerade på varsin sida av porten. 

Restaurangen ser exklusiv ut.

Precis som i scen 1 tar mannen fram handen först och hälsar på kvinnan. Men det slutar med en 

halvhjärtad kram i stället som väcker pathos hos mottagaren. En nyfikenhet väcks och man kanske 

undrar om det är deras andra dejt? Om det är deras andra dejt så är det ethosstärkande för Match, 

eftersom Match vill att man ska finna sin livspartner hos dem. Att speakerrösten säger ”inte för att  

planera era liv tillsammans” blir då paradoxal mot kramen hos par 3. Men det verkar på ett positivt  

sätt eftersom ett hopp väcks hos mottagaren. Kramen konnoterar att möjlighet finns att finna en 

partner som man kan skapa ett liv tillsammans med. 

Par 1, scen 4

I scen 4 möts man av en närbild (Close-Up) av mannens ansikte i par 1. Det ger en känsla av att 

man börjar komma närmare par 1, vilket i sin tur konnoterar att par 1 kommer närmare varandra. 

Han ler och har skrattgropar men visar inga tänder. Det får mottagaren att känna pathos - att han ler 

med hjärtat och inte skrattar åt något. Efter närbilden på mannen visas en närbild av kvinnan i par 1.  

Hon ler och ser naturlig ut. Kvinnan är naturligt sminkad och har naturligt långt hår. Paret ser inte 

tillgjort ut, vilket är ethosstärkande eftersom det skulle kunna vara en verklig situation.

Den kvinnliga speakerrösten säger ”...i alla fall inte i kväll. I kväll är ni här för en..”. Pianot i  
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bakgrunden börjar trappas upp i ljusare toner. 

Par 3, scen 5

Den kvinnliga speakerrösten fortsätter ”..promenad på stan. En middag..”. Par 3 visas nu sittandes 

ned vid ett restaurangbord. På bordet finns det rödvita rutiga dukar och levande ljus, vilket 

konnoterar romantiska middagar på italienska restauranger. En kypare går förbi med tallrikar som 

ska serveras. Kyparen serverar sedan par 3. Den mörkhåriga mannen ses i profil och kvinnan 

framifrån. Kvinnan ser förtjust ut när maten ska serveras. Hon ler. 

Mannen visas i närbild och han ser förföriskt och kärleksfullt på vad man antar är kvinnan. Han 

ler lite med ena mungipan upp mot kameran, vilket gör att pathos väcks hos mottagaren som smittas 

av mannens romantiska känslor.

Par 2, scen 6

Par 2 verkar ha funnit varandra. Man ser en närbild av mannens skrattande ansikte. Kvinnan verkar 

säga någonting nära hans öra som roar de båda. Ett kortklipp ändrar fokus från mannens ansikte till 

en närbild på kvinnans. Hon skrattar och ser ut att ha mycket trevligt. Kvinnan tar sig snabbt lite 

försiktigt bakom örat som om hon är lite nervös, men det kan även vara en signal om att hon är 

intresserad av mannen. Det ger ändå intrycket av att det här är första gången de möts. Den kvinnliga 

speakerrösten säger ”..just nu kan ingen säga vart det kommer att leda..”.

Par 3, scen 7

Den kvinnliga speakerrösten fortsätter ”..men en sak är säker”. En närbild på kvinnan i par 3 visas. 

Hon ser på vad man antar är mannen, ler och ser lite skyggt, blygt eller kanske glatt ner på menyn. 

Det väcker pathos hos mottagaren eftersom kvinnan visar att hon blir berörd. Kvinnan ger då 

uttryck för evidentia för mottagaren. Mottagaren kan även identifiera sig med kvinnan eftersom 

kvinnan påminner mottagaren om när mottagaren själv går på dejt och känner sig lite blyg. Kvinnan 

har två levande ljus bakom sig som bidrar till den känslosamma stämningen.

Par 1, scen 8

”..men en sak är säker. Det börjar här” säger den kvinnliga speakerrösten. Par 1 visas promenerande 

på en gata i city. Det är fortfarande kväll så man antar att det är samma dejt. Mannen och kvinnan 

går bredvid varandra och håller i de ”takeaway-koppar” mannen köpt. Kanske är det kaffe i 

kopparna. Kaffekopparna konnoterar gemenskap och värme och förstärker parets närhet till 

varandra. I stillbild ser man att mannen har sin axel först och är den som leder promenaden. 

Mannen ser ner i backen och ler nöjt medan han leder. Kvinnan ser på mannen lite bakifrån och ler 

stort. Eftersom man inte vet vad de säger verkar det som att kvinnan är nöjd med att hålla sig i  

´bakgrunden´. 

Par 1, scen 9
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Par 1 visas nu på håll. De står i en vägkorsning. Filmatiseringen av vägkorsningen förstärker det 

den kvinnliga speakerrösten sade i scen 6 ”..ingen vet var det kommer att leda”. Par 1 kramar om 

varandra och man ser dem på håll (Long Shot). Den kvinnliga speakerrösten säger ”match punkt 

com” och en manlig speakerröst tar över. Han säger ”nu lär vi dig knepen för att du ska lyckas med 

ditt dejtande under tjugohundraelva”. Här kommer både ethos och logos in i reklamfilmen. Det är  

logiskt att lära sig ”knep” för att lyckas. När den manliga speakerrösten säger ordet ”knepen” visas 

en grön symbol i form av en cirkel med vit text inuti, längst upp i högra hörnet. I cirkeln står det 

”VÅRA BASTA DEJTINGTIPS. LAR DIG KNEPEN HOS OSS”. Att man har använt stora 

versaler beror förmodligen på att det ska vara tydligt att se vad det står i den lilla cirkeln. Det som 

är intressant är att en manlig speakerröst oförväntat tar över. Kanske vill man ha en ”twist” på slutet  

eller så vänder sig just den tjänsten ”att lära sig knep för att dejta” till den manliga publiken. Vad det  

exakt är för slags knep man ska lära sig framgår inte. Men det är ett retoriskt grepp som kan locka 

mottagarens nyfikenhet. Om mottagaren tillhör den tänkta målgruppen så hoppas nog Match på att 

mottagaren går in och ser efter själv på Matchs webbplats. Reklamfilmen slutar med samma par 

som den började med, som för att sluta cirkeln.

4.4 Analys reklamfilm Victoria Milan

Reklamfilmen börjar med en kvinnlig speakerröst som frågar ”Ar du gift men saknar spänning”?. 

Samtidigt visas en svart bakgrund upp med samma text som speakerrösten läser upp ”Ar du gift 

men saknar spänning”? Texten är vit mot den svarta bakgrunden. Att man möts av en så pass mörk 

reklamfilm kan göra att den upplevs lite mystisk och annorlunda. Bakgrundsmusiken är gemytlig i 

form av en synth som spelas harmoniskt. Synthen och speakerrösten som är mjuka och behagliga 

blir en kontrast mot det svarta som till slut skapar en svag känsla av tomhet eller ensamhet. 

Ett ensamt dansande par visas. Kvinnan har en lång röd klänning på sig och mannen svart 

kostym. Något som skulle kunna vara en mindre symfoniorkester skymtar i bakgrunden. Paret 

verkar befinna sig på ett finare ställe som har dansgolv, kristallkronor och spotlights. 

Symfoniorkestern, dansgolvet och kristallkronorna ger en romantisk stämning som till viss del 

konnoterar spänning. En spotlight-lampa är riktad mot filmkameran vilket gör att paret framträder  

något diffust. Det kan bidra till att mottagaren får en tydlig känsla av diskretion – att man kan vara 

anonym på Victoria Milans webbplats. Ålder går inte heller att uppskatta eftersom 

kameraperspektivet är filmat ur ett ”Long Shot”. Kvinnan verkar ha långt mellanblont hår och 

mannen mörkt hår. Ordet ”spänning” står med stora versaler i nedre högra hörnet. 

Den kvinnliga speakerrösten fortsätter ”Ar det länge sedan du upplevde passion”? Ur ett diffust 

gult ljus framträder två ansikten och ordet ”passion” står i nedre högra hörnet. Man får se en 
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”Extreme Close-Up” av en man och en kvinna. Mannen och kvinnan verkar sydeuropeiska med 

mörkt hår och mörka ögon. Manen syns i profil, kvinnan snett framifrån. De kysser varandra. 

Effekten som denna ”Extreme Close-Up” får är att mottagaren får se kyssen i extrem närbild. Den 

extrema närbilden kan antingen skapa lustkänslor eller det motsatta. Det beror på hur mottagaren 

konnoterar kyssen med övrigt budskap (om mottagaren tycker att otrohet är okej eller inte). 

”Saknar du närhet”? fortsätter den behagliga kvinnliga speakerrösten. Ordet ”närhet” flyter över 

reklamfilmen och stannar i nedre högra hörnet. En blond vit kvinna och en gråhårig vit man visas i 

närbild. De ligger i en säng med vita lakan. Kvinnans ansikte är återigen riktat mot kameran. 

Mannens ansikte syns något i profil. Mannens bara överkropp är längst fram mot kameran. Han 

smeker kvinnans axel. Kvinnan blundar men ser nöjd ut. Det är uppenbart att filmmakarna vill att 

mottagaren ska känna pathos och känslor som närhet. Effekten kan bli den motsatta. Känslor som 

avsky kan framkallas då mottagaren förstår att det är ett par som är otroget som gestaltas. Kvinnan 

har en ring på högra handen som syns i bild men inga vigselringar finns. Ringen konnoterar ändå en 

riktig vigselring, eller giftermål i sammanhanget. 

”Victoria Milan punkt se” säger den kvinnliga speakerrösten. En ”Extreme Close-Up” visar en 

kvinnas ansikte mot en vit bakgrund. Kvinnans finger förs snabbt mot hennes mun. Hon plutar med 

läpparna och lägger fingret över läpparna. Hon blundar och texten ”Victoria Milan.se” träder fram 

över bilden med svart typsnitt. Kvinnans ansikte zoomas ur fokus och det framträdande blir i stället 

texten. Kvinnan öppnar ögonen och sluter dem igen. ”Gör livet levande – ha en affär. Victoria Milan 

punkt se” avslutar den kvinnliga speakerrösten. Kvinnans finger över munnen som visar ”tyst” 

tillsammans med ”ha en affär” konnoterar en otrogen kvinna eller en kvinna som har en hemlig 

affär. 

En symbol i form av ett sigill i färgen röd med vit text framträder i det övre högra hörnet. I 

sigillet står det ”ANONYMT 100% KONFIDENTIELLT” vilket är ethosstärkande för den som vill 

bli medlem och föredrar diskretion. För en mottagare som helt är emot otrohet har sigillet ingen 

sådan effekt, snarare kan det väcka känslor som avsky. Att filmen börjar i svart och slutar i vitt ger 

känslan av att livet blir ljusare om man har en affär. 

5 Resultat 

5.1 Resultat av analys av TV-reklamfilmerna

Det första som slår mig när jag gör en jämförelse av reklamfilmerna är reklamfilmernas 

uppbyggnad. Jag menar inte själva narrativet. Men andra övergripande stilistiska faktorer som en 

kvinnlig sensuell speakerröst, harmonisk bakgrundsmusik med hjälp av några få instrument som 
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gitarr, piano och synth, en mörk miljö på kvällstid samt ett sigill i övre högra hörnet på slutet av 

reklamfilmen återkommer i båda reklamfilmerna. Det ser ut som att samma reklambyrå har  

producerat reklamfilmerna eftersom de är stöpta i samma form. Det får det hela att verka som att  

Match och Victoria Milan har samma ägare vilket inte är fallet enligt mina efterforskningar  

beskrivna under kapitel 1.1 Bakgrund. 

5.1.1 Videoproduktionsteknik

Videoproduktionstekniken skiljer sig åt. Match vill att mottagaren ska känna sig bekväm och 

använder sig mestadels av ”Medium Shot” som visar skådespelarna från midjan och uppåt. Ett 

annat tryggt val som Match använder sig av är ”Close-Up” som gör det enkelt för mottagaren att 

följa skådespelarnas minspel i närbild. Victoria Milan varierar med kontraster från ”Long Shot” till  

”Extreme Close-Up”. ”Extreme Close-Up” gör att mottagaren får betrakta ´otroheten´ på mycket 

nära håll, vilket kan bli för magstarkt för en del mottagare.

5.1.2 Konnotationer 

Konnotationer förekommer ofta i båda reklamfilmerna. De konnotationer som förekommer i Matchs 

reklamfilm är: lyx, makt, pengar, Barbie – Ken, ouppnåelighet, värme, gemenskap, romantik, hopp 

och närhet. De konnotationer som förekommer i Victoria Milans reklamfilm är: romantik, spänning,  

närhet, otrohet, giftermål och livet blir bättre med en affär. De gemensamma konnotationerna som 

finns i reklamfilmerna är ”romantik” och ”närhet” och båda reklamfilmerna bygger på dessa två 

känslor. Medan Matchs reklamfilm visar västerländska normer vill Victoria Milan bana en ny väg 

för otrohet som jag förklarade med det binära motsatsförhållandet: konservatism versus utveckling. 

5.1.3 Ethos, pathos och logos

Ethos, pathos ,logos används flitigt i de båda reklamfilmerna med tonvikt på ethos och pathos. 

Match bygger upp sin reklamfilm med ethosstärkare. Skådespelarna är påklädda och deras kläder är 

representativa i neutrala färger. Gemensamt för skådespelarna är att de utstrålar ett ”Barbie- och 

Ken-idéal” som har blivit något av en norm i vår doxa. Precis som Barbie och Ken är de kvinnliga 

skådespelarna blonda och de manliga skådespelarna mörkhåriga. De kvinnliga skådespelarna är alla 

vackra, långa och slanka. De manliga skådespelarna är snygga och med manliga drag. De kvinnliga 

skådespelarna utstrålar till skillnad från Barbie, en naturlighet då de bär varsamt med smink. 

Att filma med ”Close-Up” när skådespelarna visar sina känslor är ett effektivt retoriskt grepp. 

Det får mottagaren att sätta sig in i hur skådespelarna känner och börjar känna det skådespelaren 

känner. Pathos uppstår. Samma process händer med den romantik som växer fram mellan de tre 

olika paren och den långa kramen hos par 1. Ett annat retoriskt grepp är det ”hopp” som 
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filmmakarna försöker skapa. När den tänkta målgruppen ser att romantik utvecklas mellan de tre 

olika paren väcks tanken ”det kan bli verklighet” hos den tänkta målgruppen. Tanken ”det kan bli 

verklighet” är ett sätt att övertyga för att få mottagaren att besöka Match webbplats och 

förhoppningsvis bli medlem där. Aven när den kvinnliga speakerrösten säger ”..inte för att planera 

era liv tillsammans” väcks ett litet hopp hos den tänkta målgruppen. Bilderna i reklamfilmen strider  

nämligen mot det speakerrösten säger och bildar en slags underdrift. Den tänkta målgruppen kan 

därför värdera bilderna högre än den kvinnliga speakerröstens påstående, eftersom mottagaren vill 

träffa någon och tro på hoppet. Kjeldsen talar här om emotionell förtätning och menar att en enskild 

bild, eller några få drag i en bild, kan utlösa en mer omfattande emotionell respons som när 

reklamfilmen visar glada par som kramas (Kjeldsen, 2006:308). För mottagare som har tidigare 

erfarenheter av relationer rymmer bilder av kramar en emotionell förtätning som kan utlösa positiva 

tankar förbundna med konkreta upplevelser av att vara i ett parförhållande (Kjeldsen, 2006:308). 

Ethos samverkar med logos då reklamfilmen avslutar med den manliga speakerrösten ”..lär dig 

knepen hos oss”. Att någon lär dig knep för att du ska kunna få till fler dejter är logiskt, då 

internetdejting är en hel djungel att sätta sig in i. Om du blir kund hos Match så får du lära dig hur 

du presenterar dig på webbplatsen på bästa sätt för att andra på webbplatsen ska bli intresserade av 

just dig. Att Match ska hjälpa dig att lära dig dessa ”knep” är ethosstärkande för företaget. Frasen 

”En sak är säker, det börjar här” som den kvinnliga speakerrösten nämner i slutet av reklamfilmen 

är en övertygande och logisk fras i sammanhanget. Reklamfilmen har visat hur olika par möts och 

fattar tycke för varandra. Det kan få den tänkta målgruppen att känna sig överbevisad och tänka att  

Match är ett bra alternativ för dejting på internet. 

Victoria Milan arbetar precis som Match mycket med ethos i reklamfilmen. En känsla av lyx 

flödar i början av filmen. Kvinnan och mannen som dansar bär ´balkläder´ och ser stilfulla ut och 

kvinnans röda klänning signalerar passion. Då mannen och kvinnan är otrogna bidrar det till att 

Victoria Milan tappar ethos hos dem som inte är den tänkta målgruppen. Men den tänkta mottagaren 

som vill vara otrogen och ”känna spänning” blir antagligen inte påverkad negativt. Likaså gäller  

den trygghet som den tänkta målgruppen känner, då det bedyras att medlemmarna på Victoria Milan 

är anonyma. 

Victoria Milans reklamfilm börjar med att mottagaren får en känsla av ett mörker som sedan 

spricker upp i ljusare nyanser som till slut blir vitt då otrohet, närhet och nakenhet visas. Kontrasten 

från svart till vitt kan fungera övertygande för mottagaren då tanken ”det kan bli bättre” väcks.  

Tanken ”det kan blir bättre” fungerar undermedvetet på samma sätt som tanken ”det kan bli  

verklighet” hos Match. Victoria Milan hoppas precis som Match på att medlemsantalet ska öka på 

webbplatsen. Argumenten i Victoria Milans reklamfilm kan till en början tyckas brista i logos men 
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för målgruppen kan de framstå som logiska. Exempelvis är inte resonemanget ”Var otrogen – ha en 

affär, så kommer ditt förhållande att bli bättre” särskilt logiskt, även om det är vad Victoria Milan  

försöker övertyga mottagaren om. Mottagaren kan självklart tänka själv och blir kanske inte 

påverkad att vara otrogen, men mottagaren får en bra ursäkt till att vara otrogen. Den ursäkten blir  

även Victoria Milans ´anledning´ till existens. Att hitta en ursäkt till ett dåligt beteende blir Victoria  

Milans främsta retoriska grepp. 

Den kvinnliga speakerrösten undrar ”Saknar du spänning, närhet och passion”, vilket kan ses 

som en ledande fråga. Frågan i sig tillsammans med tonfallet i den kvinnliga speakerrösten 

insinuerar att mottagaren inte ska behöva känna sådana tråkiga känslor. En tolkning är att företaget  

vill att mottagaren ska tänka ”stackars mig inte ska jag behöva ha det dåligt”. Genom att ställa  

frågan bedyrar företaget att ingen ska behöva utstå ett kärlekslöst förhållande. Eftersom det är 

kvinnan som mestadels visas i riktning mot kameran blir det till henne frågan ställs. Det låter  

ungefär som om kvinnan inte kan ta sig ut förhållandet om hon vill. Det är alltså synd om kvinnan 

samtidigt som hon är hjälplös. En möjlig tolkning är att någon som det är synd om och som är lite 

hjälplös har rätt att vara otrogen. Och är det inte det som företaget menar kan man alltid hävda att  

man inte äger en annan människa – eller som företagets VD Sigurd Vedal uttalade sig ”De som 

önskar träffa någon vid sidan av hittar sitt sätt att göra det, kanske går de ut på byn och träffar någon 

i alkoholrus” (Aftonbladet, 2011). En mottagare som inte är den tänkta målgruppen kan då ställa sig 

frågan ”Vad händer med de stackare som blir bedragna, är det inte lika synd om dem”? Men det 

behöver inte Victoria Milan ha något svar på eftersom dessa mottagare inte är den tänkta 

målgruppen. Det är inte de som kommer att bli betalande medlemmar. 

6 Diskussion
Match och Victoria Milan använder sig av en hel del retoriska grepp för att få mottagaren i 

respektive tänkt målgrupp att bli betalande medlemmar på webbplatserna. Reklamfilmernas styrka  

och persuasiva effekt ligger i att de förenar rationella och emotionella apeller – att den tänkta  

mottagaren både känner igen sig i reklamfilmerna och att de innehåller argument. Ett annat retoriskt  

grepp reklammakarna arbetar med, är emotionell påverkan genom att ingjuta hopp i det 

undermedvetna hos de tänkta målgrupperna. I reklamfilmen från Match då tanken ”det kan bli  

verklighet” väcks. I reklamfilmen från Victoria Milan väcks tanken ”det kan bli bättre”. Match 

arbetar även med ett starkt ethos. De vill framstå som ett välvilligt företag med personlig service 

som lär ut hur man på bästa sätt dejtar, medan Victoria Milans ethosstärkare är att garantera 

anonymitet. 

Ingen kan påstå att Victoria Milan hymlar om målgruppen. Precis som Vatz (se under rubriken 
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”Den retoriska situationen”) säger så menar jag att Victoria Milan själv i viss mån utformar den 

retoriska situationen. Företagets tanke var från början att lansera en vanlig webbplats för dejting, 

men efter att ha analyserat ”tiotals koncept” hittade de sin nisch. Victoria Milans VD Sigurd 

Vedal säger i Aftonbladet:

Det finns ett stort behov av den här typen av dejting. Vi ser stor potential. Trettio procent av 
dem som dejtar på nätet är i realiteten i ett förhållande och vill bara ha en affär. (Aftonbladet,  
2010)

I Dagens Industri hävdar Vidal ”Jag förstår att folk reagerar. Men vi lanserar en tjänst för ett 

beteende som redan finns. Vår tjänst blir ett alternativ till skilsmässa” (Dagens Industri,  

2011).Victoria Milan menar att de liksom alla företag behöver locka kunder till sin ”butik”. Sigurd 

Vedal säger i Aftonbladet:

Vi är ju en dejtingsajt som är väldigt tydlig, i motsats till många andra sajter därute. Och på en 
överetablerad marknad behöver man vara väldigt tydlig med sitt budskap och sin målgrupp. 
(Aftonbladet, 2011) 

Victoria Milan vill alltså vara tydlig i sin marknadsföring och nisch. Exempel på det är de direkta  

frågorna, nakenheten, och de extrema och intima närbilderna (Extreme Close-Up) som förekommer 

kontinuerligt i reklamfilmen. 

Videoproduktionstekniken och dess kameravinklar hjälper även till att få mottagaren att känna 

det som skådespelarna känner. Det vill säga mottagarna känner pathos för skådespelarna samtidigt 

som skådespelarna utgör evidentia för någonting mottagarna själva har upplevt. 

Match reklamfilm speglar en bild av samhället som vi känner igen – en tradition vi är vana vid.  

Gamla könsmönster gör att vi inte reagerar på samma sätt som vi gör av Victoria Milans 

reklamfilm. Det anses till exempel fortfarande till stor del vara romantiskt att bli uppvaktad och  

bjuden av mannen. Victoria Milan banar i stället väg för ett nytt samhälleligt tankemönster där  

allegoriska värderingar utplånas. Det är fortfarande viktigt med romantik men egot går först.  

Victoria Milan rider på den individualistiska våg som sprids, där ”Du” blir viktigare än ”Vi”, där 

spänning, passion och närhet blir viktigare än trygghet, kärlek och trohet.

Könsmönstret i reklamfilmerna följer alltså vissa av de kulturella och i viss mån undermedvetna 

strukturer som finns i det heteronormativa samhället. Med ”kulturella strukturer” menar jag de 

binära motsatspar som påverkar oss på ett subjektivt sätt och som vi använder för att förstå oss på 

världen för att göra den begriplig och som jag analyserat i kapitel 3.7.1 Analys av binärt 

motsatsförhållande. Ett ouppnåeligt ideal märks tydligt hos båda företagen. Idealet är å andra sidan 

mer eller mindre normativt för stora delar av reklambranschen – att skådespelarna som medverkar i  

reklamfilmerna är vackra och smala. I reklamfilmen från Match framställs ett Barbie- och Ken-ideal  
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som påminner om en saga där Barbie är prinsessan och Ken prinsen. Det konnoterar i sin tur att 

man kan finna drömprinsen/prinsessan på Match. Victoria Milans reklamfilm för dock inte tankarna 

till någon saga, då otrohet oftast inte förekommer i sagor (i alla fall inte som någonting positivt).  

Eftersom Match reklamfilm påminner om en saga syns många av de binära motsatsparen tydligt 

mellan Match och Victoria Milan som trohet versus otrohet, god versus ond, familj versus individ 

och civilisation vesrus primitivitet. De binära motsatsförhållandena visar alltså varför inte alla  

övertygas av Victoria Milans reklamfilm. I alla fall inte om de vill tro på sagan. 

I reklamfilmen från Match är skådespelarna pålitliga Barbie- och Ken-typer. Mannen är den som 

köper kaffe och är en gentleman. Han tar initiativ och hälsar först på kvinnan. Han promenerar även 

i framkant. I Victoria Milans reklamfilm framstår kvinnan som en ond förförerska. Det är hon som 

tar initiativ och ser in i kameran medan mannen döljs i profil (manligt initiativ versus kvinnligt  

initiativ). 

Repetitiva inslag som återkommande par finns i de båda reklamfilmerna. I Victoria Milans 

reklamfilm upprepar även den kvinnliga speakerrösten företagets namn ”Victoria Milan” flera 

gånger. Att nämna namnet samt bilder upprepade gånger gör att mottagaren kommer ihåg budskapet 

lättare. Eftersom Victoria Milan är ett nytt företag på marknaden är säkert ett syfte som jag skrev 

under rubriken ”Kommunikation” att stärka varumärket genom att bara berätta att de finns – eller  

med ett annat uttryck att vara ”top of mind”. 

Syftet med kommunikationen är (som jag berättade under kapitel 3.1 Kommunikation) generellt  

att påverka eller förändra en av tre faktorer i målgruppen: beteende, attityd eller kunskap (BAK). 

När det gäller Victoria Milans reklamfilm kan jag efter analysen se att företaget försöker ändra 

målgruppens attityd och beteende. Reklamfilmen ger mottagaren en ursäkt att vara otrogen, vilket  

företaget hoppas ge en generell attitydförändring – att otrohet är helt okej. Beteendet – att  man nu 

kan leta efter en partner att vara otrogen med på internet i stället för att ”kanske går de ut på byn 

och träffar någon i alkoholrus” som Vedal uttryckte det är en tydlig beteendeförändring. 

Match vill även de påverka den tänkta målgruppen. Men de vill i stället ge kunskap till 

mottagaren genom att lära mottagaren vissa knep för bättre dejting. De vill inte ändra mottagarens  

beteende utan visar en konservativ hållning med gamla könsmönster. ”Varför ändra någonting som 

fungerar” verkar vara mottot. Precis som Victoria Milan vill ändå Match påverka mottagaren att  

besöka webbplatsen – att mottagaren går från TV-apparaten till datorn och letar efter en partner. 

7 Kritik mot tolkning av analys av reklamfilmerna
Inom hermeneutiken anses att de tolkningar vi gör kan skifta beroende på vilka vi är. Det har att 

göra med att vi har olika utgångspunkter för vårt sätt att skapa mening (Hellspong, 2009:220). Jag 
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har tidigare diskuterat min egen förförståelse under ”inledning”. För att förstå de underliggande 

samhälleliga strukturer vi har i vårt svenska samhälle, har jag delat in Match och Victoria Milan i ett  

binärt motsatsförhållande. Anledningen är att läsaren av detta arbete lättare ska förstå hur jag 

uppfattar det binära motsatsförhållandet. Jag har sedan analyserat inte enbart ur mina egna 

”glasögon” utan även försökt analysera generellt ur samhällets syn. Jag har dock funnit vissa 

svårigheter med att analysera delar av Victoria Milans reklamfilm. Dels för att jag har svårt att  

identifiera mig med Victoria Milans målgrupp – dels för att jag inte vet hur målgruppen tänker. Jag 

har då försökt att se analysen enbart ur ett retoriskt perspektiv. Beroende av läsaren av detta arbetes 

egna förförståelse och uppfattning av samhälleliga strukturer kan min analys uppfattas felaktig eller  

subjektiv. Jag överlämnar därmed min analys öppen för vidare hermeneutisk tolkning. 

8 Vidare forskning

Genom det här arbetets gång har jag upptäckt att webbplatser för dejting är ett ämne som det går att  

finna många retoriska inslag i. Webbplatser för dejting är därför tacksamt att analysera. Då jag inte 

funnit någon tidigare forskning i skrivande stund om ämnet, lämnar jag denna analys till framtida 

forskning. Ett projekt skulle kunna vara att jämföra alla reklamfilmer för dejting på internet som 

sänds på teve vid ett visst tillfälle. Man skulle kunna använda samma teorier som jag använt mig av 

som ethos, pathos, logos- triaden samt semiotik och göra en liknande analys. Eftersom ett 

hermeneutiskt tolkande innefattar en förförståelse skulle det vara intressant om både en man och en 

kvinna utförde analysen, för att se vilka retoriska grepp som attraherar de olika könen. Webbplatser 

för dejting exploateras just nu över internet och vi kommer även i framtiden att mötas via sociala  

medier. Vidare forskning inom ämnet ”sociala medier” har oändlig potential. Möjligheterna är  

många och nya fenomen om webbplatser för dejting lär följa i framtiden. 
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