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Abstract 
This thesis is a qualitative study in which 12 award-winning printed adverts, awarded with 

either a Swedish “Guldägg” or an international Clio Award, have been analyzed from a 

rhetorical perspective. Visual rhetorics were used to analyze the adverts in order to expose the 

rhetorical concepts and to find out whether the rhetorical concepts represented in the Swedish 

adverts are the same concepts represented in the international adverts. One of the conclusions 

drawn is that pathos-arguments, a rhetorical concept where the senders allude to the emotions 

of the receivers, are the most prominent in both Swedish and international adverts, but are 

used in different ways. Another conclusion drawn is that the adverts are overall characterized 

by their messages not being explicit. This is a rhetorical concept being used in order to stand 

out in today’s media flow. 
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1. Inledning 

Vad är det egentligen som gör att en reklamannons belönas med ett pris? Finns det vissa 

retoriska grepp som fungerar bättre än andra att använda sig av när man skapar en 

prisvinnande annons? Skiljer sig retoriken i annonser som belönas med det svenska Guldägget 

från annonser som tilltalar Clio Awards internationella jury? Den här uppsatsen ämnar 

undersöka om det går att urskilja specifika retoriska grepp som kännetecknar en prisbelönt 

annons. Den ämnar också undersöka om retoriken i prisbelönta annonser skiljer sig mellan 

Sverige och andra länder genom att jämföra svenska Guldäggsvinnare med internationella 

prisbelönta reklamannonser i tävlingen Clio Awards.  

 

Visuell retorik är den teori som undersökningen kommer att ta avstamp och kompletteras med 

en bildanalys. Därmed hoppas uppsatsen kunna blottlägga de retoriska grepp som 

kännetecknar en prisbelönt annons och även se om samma grepp gäller världen över. 

 

1.1.  Bakgrund 

Tidigare studier visar att pathos-argument är framgångsrika i skapandet av reklam. Detta för 

att argument som spelar på mottagarnas känslor har visat sig vara mest effektiva för 

avsändaren för att nå ut med sitt budskap. 

 

För att ta reda på om detta stämmer kommer en kvalitativ studie att göras av ett antal 

reklamannonser som belönats med ett Guldägg eller en Clio Award. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen ämnar analysera och jämföra tolv stycken prisbelönta reklamannonser, från en 

svensk och en internationell reklamtävling, Guldägget respektive Clio Awards. Syftet är att 

med hjälp av utvalda retoriska verktyg blottlägga de retoriska grepp som representeras i de 

utvalda annonserna, samt att se om de retoriska grepp som är mest framträdande i de svenska 

annonserna motsvaras av samma grepp i de internationella annonserna.  
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Syftet besvaras med hjälp av två frågeställningar: 

 Vilka retoriska grepp går att urskilja i annonserna? 

 Motsvaras de retoriska grepp som är mest framträdande i de svenska annonserna 

samma grepp som i de internationella annonserna? 

 

1.3. Avgränsningar och metodproblem 

Materialet begränsas till annonser som belönats med ett förstapris i Guldägget eller Clio 

Awards. Materialet avser tryckta annonser och den kategori som den här uppsatsen 

undersöker är tidningsannonser. Vi ser en brist i studiens generaliserbarhet. Det är inte säkert 

att materialet kan ses som representativt för reklam i stort. 

Undersökningen skulle kunna anses ha låg validitet på grund av det snäva urvalet, men då 

materialet utgörs av vinnarna av två stora reklamtävlingar anser vi ändå att slutsatser kan dras 

och att man kan se vissa tendenser och trender som gäller år för år. Detta då de prisbelönta 

annonserna kan ses som en fingervisning om rådande trender inom reklamens värld.  

 

Då retorikanalys främst är en metod som lämpar sig för att analysera tal så kan den bli 

problematisk vid analys av bilder för att den inte är utformad för det ändamålet. Bilder har 

inte en början och ett slut på samma sätt som ett tal och därför kan metoden bli svår att 

applicera. 

 

1.4. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen avhandlar först tidigare forskning som är relevant för studien för att sedan gå in på 

teoretiska utgångspunkter. Därefter redogörs för den metod och det material som uppsatsen 

grundar sig på. Sedan presenteras analyserna av materialet för att därefter diskutera dessa och 

sammanställa slutsatser . Till sist sammanfattas uppsatsen och bilagor och källförteckning 

redovisas. 

 

2. Tidigare forskning 

2.1. Sökningar 

De sökord som används vid artikelsökningen är advertis* och campaign*. Vi prövade även att 
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söka på andra ord, som till exempel rhetoric* i kombination med detta, men det gav inga 

relevanta sökresultat. För att se om forskningen var vetenskapligt granskad begränsade vi 

sökningarna till så kallade ”peer reviewed”-artiklar. Sökorden gav 1634 träffar och den 

forskning som uppsatsen grundar sig på valdes ut genom att läsa abstract på de 20 första 

studierna som sökresultatet visade. Avhandlingen ”Reklamiska” finns i bokform och hittades 

genom tidigare erfarenheter. Databasen vi använt oss av i artikelsökandet är Communication 

& Mass Media Complete. 

 

Följande tre artiklar är de som anses vara mest relevanta för studien då de avhandlar vilka 

retoriska grepp som är mest framgångsrika i skapandet av en annons. 

 

What matters most in advertising campaigns? The relative effect of media expenditure and 

message content strategy (2009) 

Bas van den Putte 

 

Van den Puttes studie fokuserar på skillnaderna mellan olika reklamkampanjer. De 

frågeställningar som ställs i den här artikeln är hur pengar bäst spenderas på reklam, hur man 

bäst anpassar reklamens innehåll efter publiken, vilka strategier företag använder för att nå 

publiken, samt vad en bra reklamkampanj bör innehålla. Modellen man använt sig av i studien 

består av tre olika variabler; nämligen köpvanor, strategier för innehåll, samt tidigare 

köpbeteende.
1
 Studien tog reda på vilken av dessa tre variabler som hade störst inflytande på 

hur 

respondenten såg på kampanjen genom att ställa frågor om exempelvis vilka kampanjer man 

mindes från de senaste veckorna, och vilket varumärke man planerade att köpa vid nästa 

inköp.
2
 

 

Den metod van den Putte har använt sig av är innehållsanalys. Han tog ett slumpmässigt 

utvalt prov av holländska hushåll och gjorde telefonintervjuer med den person i hushållet som 

gjorde den största delen av de dagliga inköpen. Varje respondent fick besvara frågor om två 

av de 40 utvalda kampanjerna. Ungefär 1200 personer intervjuades om varje kampanj. 

Van den Putte har studerat effekten av 40 kampanjer i två huvudkategorier, nämligen 

                                                        
1
 van den Putte, 2009 s. 671 

2
 van den Putte, 2009 s. 676 
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livsmedel och städprodukter. Sedan delades dessa kategorier in i tio mindre underkategorier. 
3
  

 

Studien visade att för nya varumärken är högsta prioritet att öka igenkänningsfaktorn hos 

märket i fråga. För att öka köplusten hos konsumenterna så visar denna studie att detta 

uppfylls bäst genom att använda sig av pathos-argument, alltså att spela på publikens känslor, 

i kombination med en ”likeability strategy”, som är ett sätt att underhålla publiken på, medan 

logos-argument, det vill säga mer informativa argument som bara pekar på produktens 

fördelar, bör undvikas. Detta gäller mindre etablerade varumärken då köprutiner av större 

varumärken avgörs i princip helt av tidigare köpvanor. 

 

Studien visar att strategin att använda sig av pathos-argument är mer effektiv än att framhäva 

logos-argument för mat och godisprodukter, och även städprodukter. Den förväntade 

interaktionen mellan produktkategori och innehållsstrategi på köpvanor hittades inte. 
4
 Den 

här studien blir relevant för vår studie då den pekar på att anspela på publikens känslor leder 

till framgångsrik reklam.  

 

 

Reklamiska (2008) 

Einar Korpus 

 

Korpus avhandling finns två syften, nämligen att undersöka vad som utmärker annonsens 

form och funktion språkligt och uppbyggnadsmässigt samt söka förklaringar till varför 

annonser har dessa kännetecken. Det andra syftet är att undersöka det historiskt konstanta och 

föränderliga i annonsers språk och uppbyggnad.
5
 De frågeställningar som finns gäller hur 

läsaren tilltalas, vilka typer av humor som förekommer och hur dessa används, samt hur olika 

röster samexisterar. Materialet tar avstamp i Guldäggsböckerna, som är en samling 

reklamannonser som vunnit Guldägget (ett svenskt reklampris), och är det som avhandlingen 

grundar sig på. Såväl Guldäggs-, Silveräggs- och Diplombelönade annonser ingår i denna 

avgränsning och innefattar svenska annonser mellan 1975-2007.
6
 Analysmetoden som 

använts är en kombination av stil- och diskursanalys. Denna kombination har gjort det möjligt 

                                                        
3
 van den Putte, 2009 s. 674-675 

4
 van den Putte, 2009 s. 687 

5
 Korpus, 2008 s.15 

6
 Korpus, 2008 s.98 
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att se både helheten och delarna av ett och samma yttrande i analysen. Analysen är utförd med 

hjälp av sex intertextuella kategorier (citat, dialog, referat, anspelning, spår och 

sekventialitet).
7
 

Det Korpus kommer fram till i sin studie är att reklam alltid har inneburit diskursmöten, alltså 

att olika diskurser kombineras. Med diskurs menas ett visst sammanhang där vissa begrepp 

och uttryck är vedertagna. En stor del av den utveckling som annonserna har genomgått har 

att göra med att diskurserna har skiftat. Efter 1960 domineras annonserna av att avsändaren 

omskrivs som ”vi” och läsaren som ”du”. Direkt tilltal, uppmaningar och frågor tar plats i 

annonserna från och med 1920-talet. Författaren nämner språklekar som en typ av humor som 

förekommer, men en mer noggrann kategorisering av vilka typer av humor som förekommer 

saknas. 
8
  

 

Den här studien blir intressant dels för att Korpus har använt samma material som den här 

uppsatsen ämnar undersöka, och dels för att Korpus indirekt tittar på vilka argument som 

förekommer i de prisbelönta annonserna. Korpus undersöker förekomsten av humor i sitt 

material och detta blir intressant för den här uppsatsen då humor kan kopplas till pathos-

argument. 

 

Empirical Generalizations about Advertising Campaign Success (2009) 

Peter Field & Les Binet 

 

Syftet med Field och Binets studie är att undersöka vilka strategier och metoder som är 

korrelaterade med företagsframgång, alltså att se vilken strategi som leder till ökad vinst.
9
 

Den frågeställning som finns avser att ta reda på vilken strategi som leder till ökad vinst; att 

försöka göra en kampanj som ”slår” och går hem hos publiken, eller att försöka skapa lojalitet 

gentemot varumärket?
10

 För att kunna mäta dessa faktorer skapade man en skala över 

”Effectiveness Success Rate”. Sedan använde man sig av 131 kampanjer som var inriktade på 

att skapa lojalitet mot varumärket, samt 137 kampanjer som var mer inriktade på själva 

kampanjen i sig. Man delade upp denna information med hjälp av variabler, för att täcka 

intresseområdena.
11

 Den här studien resulterade i att man kom fram till att argument som 

                                                        
7
 Korpus, 2008 s.237-238 

8
 Korpus, 2008 s.278-280 

9
 Field & Binet, 2009 s.130 

10
 Field & Binet, 2009 s.130 

11
 Field & Binet, 2009 s.130-131 
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anspelade på det emotionella, alltså pathos, i reklamkampanjer hade störst framgång. Den 

enda gången där reklamen kräver mer rationellt innehåll för att lyckas är vid direktreklam.
12

 

 

Den här artikeln berör de frågeställningar vi är intresserade av och kommer därför vara till 

hjälp i den här uppsatsen. Men istället för att titta på vilka strategier som leder till en lyckad 

reklamannons kommer den här uppsatsen, som tidigare nämnts, att fokusera på vilka retoriska 

grepp som är mest framträdande i de prisbelönta annonserna. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Retorik 

Den teori som är aktuell för den här studien är retorik. Retorik är grekiska och betyder 

”konsten att tala”, men som Aristoteles skrev i en lärobok innebär retoriken även ”konsten att 

vad det än gäller finna det som är bäst ägnat åt att övertyga”.
13

  

Retoriken har kategoriserats in i fem delar som anses vara de viktigaste. Dessa är inventio, 

dispositio, elocutio, memoria och actio. Dessa delar utformades ursprungligen för att passa in 

på ett framträdande som gäller tal, men Johannesson och Hedlund menar att man kan 

applicera dessa begrepp även på utformandet av en annons.  

 

 Det första man måste göra för att utforma en framgångsrik reklamkampanj är att ställa 

sig frågan om vad man har för målgrupp. Detta kan man göra med hjälp av till 

exempel marknadsundersökningar.
14

 Först när man definierat målgruppen kan man 

börja finna eller uppfinna argument som passar. Arbetet med att finna dessa argument 

kallas inventio.  

 

 Dispositio avser dispositionen av det material man samlat in. Det är alltså det sätt man 

strukturerar argumenten på
15

. Innehållet i texten ordnas på ett sätt så att det ska 

                                                        
12

 Field & Binet, 2009 s.131 
13

 Hedlund, Johannesson , 2001 s.13 
14

 Hedlund, Johannesson  2001 s. 21-22 
15

 Hedlund & Johannesson 2001 s. 62 
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påverka läsaren effektivt
16

.  

 

 Det tredje steget, elocutio, handlar om att klä sina argument i rätt språkdräkt. Enligt 

den retoriska modellen ska en bra text kännas kort, men vara klar och tydlig.
17

 Valet 

av stil är viktigt, likaså utnyttjandet av tankefigurer eller troper som metaforer, 

metonymier eller ironi. I det här steget används även språkfigurer eller ornament.
18

  

 

 Memoria handlar om att man bör lära sig sitt tal utantill, eftersom man då talar 

ledigare och därmed också kan anpassa sig efter situationen. 

 

 Den sista delen är actio, vilket innebär själva framförandet av talet, och hur man 

använder sig av kroppsspråk och rösten.
19

 Handlar det om skriven text handlar den här 

delen om i vilket sammanhang och i vilket medium texten publiceras.
20

 

 

De två sista delarna, memoria och actio, är svåra att applicera på den här analysen. Därför 

kommer inte någon större vikt att läggas vid dessa begrepp. 

 

Men det viktigaste för att utforma reklam och marknadsföring är ändå att mottagaren ska få 

förtroende för avsändaren. Detta begrepp kallas ethos och innebär att man vinner och bevarar 

förtroendet hos mottagaren. Företaget måste visa sitt ethos för att nå ut.
21

 Två andra viktiga 

begrepp är logos och pathos. Pathos handlar om det i ett tilltal som berör oss känslomässigt. 

Typografi och layout kan också beröra oss känslomässigt.
22

 Logos är argument som tilltalar 

människans förnuft
23

 och handlar om att övertyga med fakta
24

.  

 

 

                                                        
16

 Hellspong, 2001 s. 103 
17

 Hedlund & Johannesson, 2001 s. 16-17 
18

 Hellspong, 2001 s. 104-105 
19

 Hedlund & Johannesson, 2001 s.17 
20

 Hellspong, 2001 s. 105 
21

 Hedlund & Johannesson, 2001 s.17-18 
22

 Wærn, Pettersson & Svensson 2004 s. 60, 124 
23

 Wærn, Pettersson & Svensson 2004 s. 57 
24

 Karlberg & Mral 2006 s. 31 
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3.2. Bildens genre och kontext 

Idag uppträder en bild nästan aldrig för sig själv, utan i samverkan med text och/eller ljud. 

Kontexten innebär alltså det sammanhang som bilden syns i
25

. En bild som uppträder ensam 

är öppen för flera tolkningar än den som uppträder i en kontext, även bildens genre har 

betydelse för tolkningen. Varje mediegenre har ett visst sätt att hantera bilder, text, ljud och 

design. Dessa kontexter/sammanhang hjälper oss att förstå hur varje uttryckssätt ska tolkas
26

.  

 

4. Metod och material 

 

4.1. Metod 

Genom att göra en bildanalys av varje annons, får vi de verktyg som behövs för att svara på 

uppsatsens frågeställningar. Enligt Mral i Larsson & Ekström har retorik många definitioner, 

men en av dessa är att retoriken innefattar alla de sätt som ”människor använder för att 

påverka varandras tänkande och beteende genom ett strategiskt bruk av symboler”
27

. 

Annonserna kommer att analyseras med hjälp av visuell retorik i syfte att blottlägga dess olika 

retoriska beståndsdelar och se delar i helheten. Vi kommer bland annat att undersöka 

retorikens grundformer; ethos, logos och pathos. Ethos innebär att avsändaren vill väcka 

förtroende hos mottagaren medan logos innebär att avsändaren talar till mottagarens förnuft 

och pekar på undervisande och informerande argument. Pathos handlar om hur avsändaren 

rör eller påverkar publiken på ett känslomässigt plan.
28

 Problemet med denna metod är att det 

aldrig går att förhålla sig helt objektiv till det material man avser att analysera eftersom all 

tolkning kräver förförståelse.
29

 De bildelement som används i allmänna reklamkampanjer 

används dock i enlighet med en allmänt accepterad förförståelse av dem. Däremot är det inte 

säkert att materialet kan ses som representativt för reklam i stort, och här kan det alltså finnas 

en brist i studiens generaliserbarhet. Studien strävar efter att uppnå så hög extern reliabilitet 

som möjligt så avsikten är att göra tillvägagångssättet så transparent som möjligt. Den interna 

reliabiliteten blir hög då vi kommer att följa en modell för hur analysarbetet ska gå till
30

. Vi 

kommer även att sitta tillsammans och göra analyserna för att uppnå så hög reliabilitet som 

                                                        
25

 Hansson, Karlsson & Nordström, 2006 s. 9 
26

 Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 25 
27

 Mral, 2000 s. 151 Brigitte Retorikanalys 151-165 
28

 Karlberg & Mral, 2006 s. 31-34 
29

 Larsson & Ekström, 2000 s. 14 
30

 Bryman, 2006 s. 257 
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möjligt, så att analyserna kan diskuteras och för att kunna enas om gemensamma beslut och 

tolkningar. För att kunna gå in på djupet i annonserna och blottlägga de egenskaper som är 

intressanta föll valet på en kvalitativ metod, som innebär ett mindre material men att analysen 

blir mer djuplodande. Alternativet är en kvantitativ metod där materialet är större för att 

kunna generalisera och se samband mellan variabler.
31

  

 

4.1.1. Visuell retorik 

Det är den visuella retoriken som uppsatsen baseras på, mer specifikt. När bilder används av 

företag i syfte att skapa en relation eller ett förtroende till konsumenten, övergår bildens 

estetik till retorik. Reklambildens utformning strävar efter att vara så övertygande som möjligt 

för att förmedla sitt budskap.
32

 Reklamforskarna Edward F. McQuarrie och David G. Mick 

kom fram till att visuell tropologisk retorik är ett effektivt verktyg när man vill skapa positiva 

attityder till olika reklamannonser. Detta för att visuella troper gör att mottagaren fördjupar 

sig mer i annonsen.
33

 Troper faller under kategorin stilfigurer, tillsammans med ornament. 

Troper innebär de associationer som avsändaren vill att mottagaren ska få
34

. Ett exempel på 

troper är metonymi, där en del får stå för en helhet exempelvis Eiffeltornet symboliserar hela 

Paris. Metonymi kan också innebära att en helhet står för en del, exempelvis: ”Spanien vann 

fotbolls-VM”, där Spanien får stå för det spanska fotbollslandslaget. Ornament innebär att 

orden behåller sin bokstavliga mening, det är alltså olika typer av mönster som gör texten mer 

varierande
35

. Karlberg och Mral menar att ”stilfigurer är estetik med ett retoriskt syfte”
36

. Ett 

exempel på ornament är hopning, som innebär upprepning av en rad ord eller uttryck, minst 

tre. Detta för att ge större eftertryck till det som sägs.
37

 Ett exempel på hopning är: ”Jag vill, 

jag kan, jag ska”.  

 

4.1.2. Bildanalys 

En bildanalys börjar med en enkel bildbeskrivning. Detta kallas denotation, och ger 

betraktaren en uppfattning om bildens grundbetydelse. Den här beskrivningen innehåller inga 

tolkningar eller värderingar, utan består av det manifesta som är det uppenbara innehållet som 

                                                        
31

 Bryman, 2008 s. 394 
32

 Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 10 
33

 Elmelund-Kjeldsen, 2008 s. 281-282 
34

 Karlberg & Mral, 2006 s. 47 
35

 Karlberg & Mral, 2006 s. 47 
36

 Karlberg & Mral, 2006 s. 46 
37

 Karlberg & Mral, 2006 s. 51 
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alla kan enas om. Att beskriva det man ser i ord skärper seendet inför den kommande 

analysen och genom denna bildbeskrivning enas alla deltagare i bildanalysen om vad det är 

man faktiskt ser. Analysen på den denotativa nivån börjar vanligtvis med att ”beskriva 

människor på en viss plats och där vissa föremål har en central plats”
38

. 

 

Konnotationen innefattar betraktarens associationer, alltså allt en bild får oss att tänka på. 

Dessa saker är ingenting man direkt kan peka ut men det är tolkningar och saker som många 

ändå uppfattar. Konnotationen är kulturellt och socialt betingad eftersom den grundar sig på 

de föreställningar som finns i huvudet på betraktaren och dessa förs över till en bild genom 

aktiv tolkning.  Här är det viktigt att skilja på konnotationer och privata associationer.
39

 

 

En reklambild ska argumentera för produkten, och valet av bild är därför alltid ett aktivt val 

hos avsändaren, med hänsyn till målgruppen som betraktare
40

. Syftet med reklambilder är att 

visa mottagaren hur varumärket ska uppfattas, och ska bygga upp varumärkets stil eller 

”image” för att det till slut ska kunna stå för sig själv. Därmed ska det räcka för mottagaren att 

se varumärket och då förknippa produkten med det positiva budskapet i reklambilderna. 

Metonymi är när en del står för en helhet, när en bild kan stå för sig själv men representerar 

något större. Metonymi bildas när två tecken som står i relation till varandra har etablerats och 

upprepats flera gånger. Då ska det räcka för betraktaren att se det ena tecknet för att kunna 

associera till det andra. En metafor är en bildlig liknelse och används i syfte att låta 

associationer och underliggande meningar överföras från en sak till en annan som är snarlik. 

Denna likhet kan bottna i utseende, egenskap eller känsla. 
41

 

 

En bild består av flera olika delar som bildar en kedja av tecken. När man analyserar en bild 

är allt viktigt, även bildens grafiska utformning.
42

 Först bör man titta på bildens denotativa 

betydelse, det vill säga dess grundläggande betydelse. Därefter kommer den konnotativa 

betydelsen. Bildanalyserna utgår från Carlsson och Koppfeldts steg för retorisk analys med 

speciellt fokus på: 

 

1. Innehåll: Övergripande denotativ beskrivning av mediet, talet, annonsen etc. 

                                                        
38

 Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 16-18 
39

 Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 18-19 
40

 Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 52 
41

 Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 56-57 
42

 Alling-Ode, 2000 s. 142  
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2. Konnotativ analys 

2.1. Dispositionen (dispositio) 

 - Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 

 - Narratio: Bakgrund, vinkeln: Vad vill man att mottagaren ska veta först? 

 - Propositio: Vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 

 - Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten? Hur bevisar man sin

   ståndpunkt – verbalt och visuellt? 

 - Conclusio: Hur avslutar man? Pay-off, slogan etc.? 

3. Stilen (elocutio) 

  - Hur använder man retoriska figurer, designen, typografi? Vilka betydelser  

 tillförs? 
43

 

 

Denna modell kompletteras med ett steg, nämligen en punkt där stilfigurer (troper och 

ornament) analyseras i syfte att blottlägga eventuella kodbrott. Ett kodbrott är när en 

reklambild bryter mot det betraktaren förväntar sig av bilden, den bryter mot det förutsägbara. 

Detta är ett sätt för företaget bakom reklambilden att få mottagarens uppmärksamhet, skapa 

förväntningar och att få mottagaren att känna sig utvald och tilltalad.
44

 

 

4.1.3. Visuella verktyg 

De visuella verktyg som kommer att användas i analysen är de som kan hjälpa till att 

blottlägga varför bilden är utformad på ett visst sätt. 

 

Perspektiv: Genom att analysera perspektivet kan man se var det är meningen att betraktarens 

blick ska fastna. Vilket perspektiv som valts har också betydelse för bildens djup.  

 

Utsnitt (beskärning): Betraktaren uppfattar bilden olika beroende på hur bilden är beskuren. 

Till exempel om en människa är avbildad i halvbild så uppfattar betraktaren ofta bilden som 

att den avbildade finns på ett samtalsavstånd.  

 

Bildvinkel: Vilken vinkel bilden är tagen ur påverkar hur vi tolkar det vi ser. Grodperspektiv 

                                                        
43

 Carlsson & Koppfeldt, 2006 s. 116-117 
44

 Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 53 
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som gör att den avbildade höjs upp skapar konnotationer till exempelvis en gladiator, eller en 

farlig man. En närbild gör att man engageras i den avbildade personens tankar och känslor.  

 

Gestalt: Ett bilduttryck som skapar en gestalt uppfattas snabbare. Gestalter kan bildas av till 

exempel trianglar, cirklar, kvadrater och andra symmetriska figurer. Till exempel är en 

triangel en klassisk princip inom konst och måleri och den uppfattas som en god gestalt. 

 

Färger: Grundfärgerna har olika temperament och gör att vi konnoterar till olika tillstånd som 

till exempel; varmt, svalt eller lugnt. Men färger kan också användas som symboler som dock 

varierar mellan olika kulturer. 

 

Skärpa: Vad som står i fokus, och inte, i varje bild ger uttryck för olika tillstånd och känslor. 

En mjuk oskärpa skapar till exempel känslan av dröm och sentimentalitet eftersom det ger en 

illusion av minnets oprecisa natur. 
45

 

 

4.2. Material 

Studien är baserad på en undersökning av svenska reklamannonser som belönats med 

Guldägget samt internationella reklamannonser som belönats med ett guld i Clio Awards. De 

annonser som utgör materialet är vinnarna av Guldägget mellan 2005-2010 och en vinnare av 

Clio Awards per år under samma tidsperiod. Urvalet för Guldäggsannonserna är samtliga 

annonser under tidsperioden då Guldägget bara tilldelas en annons per år. En Clio-annons från 

varje år väljs ut, där den första träffen på valda år utgör en analysenhet i materialet. På Clio 

Awards hemsida finns ej de gamla prisvinnarna att tillgå i bildform, utan med hjälp av den 

information som finns om varje annons kan bilderna hittas med hjälp av en extern sida. I detta 

fall används Google som sökmotor. Valet att ta annonser från två tävlingar grundar sig på 

syftet som är att se vad som kännetecknar en lyckad reklam och kunna blottlägga de retoriska 

grepp som skapar en framgångsrik annons. För att kunna göra detta behövs reklam med 

erkänt hög kvalitet för att studien ska bli så relevant som möjligt. Urvalet har begränsats till 

tryckta annonser och mer bestämt tidningsannonser. Detta val grundar sig dels på att dessa 

båda kategorier finns representerade inom båda tävlingarna, dels på att intresse finns för den 

här kategorin. 

 

                                                        
45
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4.2.1. Guldägget 

Så här står Guldägget beskrivet på den officiella hemsidan:  

Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges mest kreativa och bästa 

kommunikationslösningar och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa 

standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. 

Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva 

den avgörande betydelsen av god kommunikation.
46

 

Tävlingen innefattar tretton olika kategorier och arrangeras av Sveriges 

kommunikationsbyråer. Vilken kampanj som ska vinna bestäms av en jury som bedömer 

bidragen utifrån olika grunder såsom idéhöjd, tydlighet, relevans, hantverk och omdöme. 

 

4.2.2. Clio Awards 

Clio Awards är världens största internationella tävling inom reklam, design och interaktivitet. 

Clio Awards hedrar arbetet inom en rad olika medier. Bland andra interaktivitet, tryck, 

innovativ media med mera. Tävlingen grundades av Wallace A. Ross, 1959, och har under 

sina drygt 50 år vidhållit tävlingens ursprungliga intresse; att belöna kreativitet, hedra 

kraftfull kommunikation och dess inverkan på modern kultur. Även här bestäms vinnarna av 

en jury.
47

 

 

5. Resultatredovisning/analys 

En denotativ bildanalys av varje reklamannons återfinns i bilaga 1.  

 

Nedan redovisas alltså de visuella intrycken på konnotativ nivå. Annonserna kommer att 

jämföras år för år för att lättare se likheter och skillnader samt rådande trender inom 

reklamens utformning. 

  

                                                        
46
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 http://www.clioawards.com/about/ 2010-11-02 
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5.1. År 2005 

Guldägget – Nintendo, 2005 

 

Avsändaren är Nintendo, ett etablerat företag inom tv-spel
48

, och annonsen föreställer en bild 

av en kvinna i orangea kläder som för tankarna till fängelsekläderna i Guantánamo-fängelset. 

Kvinnan sitter i ett trångt bås och pratar i en telefon som ser ut att vara av typen som finns i 

fängelser där man pratar med besökaren genom telefonen. Alternativt konnoterar 

omgivningen till annan institution på grund av exempelvis sjukdom. Kvinnan har ett 

plastarmband som förstärker bilden av att hon är intagen på någon form av institution. Hennes 

hand möter en fot som finns på den andra sidan av glasrutan. Detta kan ses som ett kodbrott 

då vi är vana vid att se en hand mot en annan hand. Kodbrottet signalerar därför att det är 

något speciellt som händer, och man skapar därmed intresse.
49

 Detta kodbrott kan även ses 

som annonsens humoristiska inslag, alltså dess pathos-argument. Bildens exordium är handen 

som möter foten. Här fångas mottagarens uppmärksamhet då det är något ovanligt som sker 

eftersom det naturliga vore att en hand möter en annan hand. Det är tack vare annonsens 

conclusio/avsändare, som finns längst ner i annonsens högra hörn, som man förstår annonsens 

budskap/poäng. Trots att man inte ser vad mannen mitt emot kvinnan gör, förstår man att han 

                                                        
48

 http://www.nintendo.com/corp/history.jsp 2010-12-16 
49

 Carlsson & Koppfeldt, 2008 s.53  
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sitter och spelar på sitt Game Boy, eftersom han sätter upp sin fot istället för hand. Färgerna i 

bilden spelar stor roll. De vita väggarna skapar en klinisk känsla som gör att betraktaren 

konnoterar till sjukhus eller liknande. Kvinnans orangea kläder skapar en stark kontrast till 

detta. Att personen på andra sidan glasrutan har blå byxor gör också att betraktaren förstår att 

denne inte sitter intagen utan har civila kläder på sig.   

 

På en konnotativ nivå tolkar betraktare foten som en mansfot för att den är så grov och stor. 

Hade avsändaren velat vara tydlig med att det var en kvinnofot hade man troligtvis valt att 

måla på lite nagellack till exempel. När det gäller förhållandet mellan man och kvinna kan 

den här annonsen tolkas som att det är en kille som kommer för att besöka sin flickvän som 

sitter intagen någonstans. Men han har precis köpt ett Game Boy som han inte kan slita sig 

från och eftersom han har båda händerna upptagna sätter han upp sin fot mot glasrutan, för att 

möta flickvännens hand. Det här är alltså annonsens argumentatio/argumentation, att spelet är 

så fängslande att man inte kan slita sig. I glasrutan syns en svag spegling av personen på 

andra sidan rutan och den förstärker bilden av att det är en man då skuggan är mycket längre 

och större än vad kvinnan är. Då män generellt är större än kvinnor gör det att vi tolkar 

figuren som en man. Perspektivet bidrar till att betraktaren förstår att det är någon som sitter 

på andra sidan och pratar med kvinnan eftersom man ser henne i halvbild och det gör att 

betraktaren känner sig som den som finns på andra sidan rutan. Man skapar illusionen av ett 

samtal genom att använda detta bildsnitt.  
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Clio Awards - Wrigley, Hubba Bubba, 2005 

 

Avsändaren för reklamannonsen är Wrigley Hubba Bubba, som grundades 1979 och är ett 

välkänt tuggummimärke.
50

. Bilden skapar uppmärksamhet genom sitt bilddjup (exordium) 

och de starka färgerna. Det är dessa som väcker mottagarens lust att intressera sig för vad 

avsändaren vill säga
51

. Hubba Bubba är ett så pass välkänt varumärke att mottagaren redan 

vet vad de står för och säljer. Därför fungerar den orangea luftballongen som annonsens 

propositio/budskap. Hubba Bubba säljer in sin produkt genom att säga; köp vårt tuggummi, 

för då kan du blåsa så här stora bubblor. Tanken med den orangea luftballongen är att 

mottagaren ska konnotera till de bubblor man blåser med Hubba Bubba. Annonsens 

argumentatio/argumentation är alltså att Hubba Bubbas tuggummin fungerar för att blåsa 

stora och hållbara bubblor. Annonsens avslutning, conclusio/avslutning, är en bild på 

produkten, ett tuggummipaket som är orange. För att knyta ihop annonsen så används färgen 

orange för att koppla ihop luftballongen med produkten, vilket också gör att mottagaren 

förstår att luftballongen består av en tuggummibubbla. Hubba Bubba vill förmedla en känsla 

av frihet med luftballongen som kan ta en var som helst i det vackra landskapet, och detta 

                                                        
50 http://www.wrigley.com/global/brands/hubba-bubba.aspx 2010-12-16 

51 Carlsson & Koppfeldt, 2008 s. 92 
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används som ett pathos-argument. Den orangea luftballongen i det vackra, exotiska 

landskapet associerar till harmoni och frihet, vilket är det intryck som annonsen skapar hos 

mottagaren. De milda färgerna ger en känsla av harmoni och lycka, och de lätta molnen kan 

ses som symbol för ett bekymmersfritt liv. Att himlen är blå påverkar mycket eftersom färgen 

blå konnoterar till frihet och lugn. Den blå färgen harmonierar väl med naturens grönska och 

dess rosa blommor. Bergen i bakgrunden skänker höjd till bilden och bidrar till budskapet att 

Hubba Bubbas tuggummibubblor blir så pass starka att de kan flyga hur långt och högt som 

helst. 

 

5.2. År 2006 

Guldägget – Systembolaget, 2006 

 

Avsändaren är Systembolaget. Det första svenska alkoholmonopolet startade i mitten på 

1800-talet. Modellen fungerade så bra att idén spreds i hela landet, och resulterade i att de 
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lokala monopolen slogs ihop. Systembolaget grundades 1955 och finns enligt deras hemsida 

till av en enda anledning: ”De alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan 

vinstintresse”. 
52

 Bildens exordium/uppmärksamhet ligger i rubriken som konnoterar till 

inledningen av ett brev där betraktaren ska fundera över vem ”Dear Mr Barroso” är. Mr 

Barroso är EU-kommissionens ordförande, vilket man förstår om man läser det finstilta. 

Annonsens argumentatio/argumentation finns i brevet där Systembolaget argumenterar för 

varför man bör dra ner på alkoholkonsumtionen och inleds med en bild på en drink, som 

betraktaren tolkar som en Dry Martini. Bilden fungerar som så att betraktaren direkt förstår att 

annonsen handlar om alkohol. Drinken kan även ses som en metonymi, den blir en symbol för 

alla alkoholhaltiga drycker. Därefter följer en rad argument för varför alkoholmonopolet bör 

finnas kvar. Annonsen är ett tydligt exempel på ett kodbrott genom att den motsäger det 

faktum att man ska förtära alkohol, som faktiskt är det Systembolaget säljer. Annonsen drar 

alltså till sig uppmärksamheten för att man talar emot sin egen produkt. Systembolaget skiljer 

sig från andra företag på det sättet att det inte har något vinstintresse och därför kan använda 

sig av reklam som talar emot deras egen produkt. Den här typen av reklam lockar därför till 

sig mottagarens uppmärksamhet. Längst ned till höger avslutas brevet med Systembolagets 

välkända logotyp omringad av en grön krans. Ovanför logotypen står det ”50 år”, för att 

poängtera att Systembolaget fyllde 50 år det året som annonsen trycktes. Tillägget ”50 år” kan 

konnotera till pålitlighet, Systembolaget är ett etablerat företag som funnits länge, vilket 

texten med årtalet pekar på. Conclusio finns längst ned i annonsen, där en kort text förklarar 

varför man skickat det här brevet. Texten avslutas med ”vänliga hälsningar från 

Systembolaget” som ännu en gång förtydligar vem som är avsändaren. Färgen på 

brevpapperet är beige och sticker ut från bakgrunden som är vit. Att färgen är beige gör att 

mottagaren tolkar papperet som ett brev då det dessutom har en vikning på mitten som gör att 

papperet ser ut att ha legat hopvikt i ett kuvert. Typsnittet är ett klassiskt sådant, med seriffer, 

som andas seriositet.  

 

Den här annonsen kan ses som ett kodbrott eftersom den inte följer mallen som finns gällande 

reklam, att man ska propagera för sin produkt. Istället talar Systembolaget emot sin egen 

produkt redan i rubriken. Det är något som får mottagaren att reagera och därför fungerar 

annonsen bra. Kodbrottet gör även att mottagaren känner sig tilltalad och utvald, brevet känns 

som något hemligt man som mottagare får ta del av. Det argument som Systembolagets 

                                                        
52 http://systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/  2010-12-16 
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annons valt att fokusera på är ethos- och logos-argument eftersom annonsen är informativ och 

talar till mottagarens förnuft. 

Clio Awards – Greenpeace, 2006

 

Reklamannonsens avsändare är Greenpeace, som är en känd miljöorganistation
53

. Det första 

som fångar betraktarens öga, exordium, är den karga naturen som är inramad i en mörk, 

oskarp ram som tonas in mot bilden. Det första intrycket man får av annonsen är att 

stämningen känns väldigt dyster. Man förstår på en gång att det är inte är något positivt som 

omnämns i annonsen och det får man bekräftat när man läser texten på bilden som är en dikt 

om miljöförstöring. Detta är alltså annonsens narratio, där Greenpeace direkt visar att 

annonsen handlar om miljön och miljöförstöring. Ramens oskärpa får betraktaren att 

konnotera till en drömliknande dystopi där vår natur har förstörts, ett mardrömsscenario. Det 

budskap som Greenpeace vill framföra är hur framtidens natur kan komma att se ut om vi 

fortsätter med de utsläpp och den miljöförstöring som nu pågår. Greenpeace försöker skapa en 

vi-känsla genom att peka på att vi tillsammans kan förhindra att denna framtid blir verklighet. 

Pathos-argumenten är således framträdande på så sätt att man vill väcka känslor, så kallad 

emotionell retorik. Greenpeace vill skapa en hotbild kring miljöförstöring och dess 
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konsekvenser. 
54

Annonsens argumentatio/argumentation och conclusio/avslutning finns i 

nedre, högra hörnet där Greenpeace logotyp, deras hemsideadress finns och deras budskap 

som lyder; ”Act before it's too late”. Detta används som conclusio för att betraktaren ska 

minnas att det är Greenpeace som står för annonsen, och som ett sista argument få mottagaren 

att agera. De kalla färgerna i bilden hjälper Greenpeace att nå fram med sitt budskap, då blått i 

den här kontexten kan uppfattas som vemodigt och melankoliskt
55

. Typsnittet är väldigt 

enkelt och klassiskt, utan seriffer, och bidrar till den avskalade känsla som annonsen ger. 

 

5.3. År 2007 

Guldägget – Delicato, 2007  

 

Avsändaren är Delicato, Nordens största tillverkare av konditorivaror
56

 och annonsen 

föreställer sex stycken så kallade dammsugare (bakverken) som ligger på ett fat. Ovanför 

dammsugarna står texten ”Garanterat fria från fullkorn” skriven i ett spretigt typsnitt som ska 

                                                        
54
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likna en handskriven text i glasyr. Det som först fångar avsändarens blick är just den här 

texten som utgör annonsens exordium. Texten är en så kallad alliteration, eftersom de tre sista 

orden börjar med bokstaven ”f”. Detta ornament bidrar till eftertryck åt texten. Dammsugarna 

ligger i en hög som har formen av en triangel, som är en klassisk grundform inom konst och 

måleri. Triangeln ger ”balans, stabilitet och harmoni åt bilden”
57

. Triangelformen bidrar även 

till att rama in bildens viktigaste del, som är dammsugarna på fatet. Bakgrundsfärgen är grön, 

och eftersom grön är en sval och lugn färg
58

  bidrar den tillsammans med triangelformen till 

känslan av trygghet och beständighet man ska få av att titta på annonsen.  Bakom fatet med 

dammsugarna har avsändaren skapat effekten av att väggen är upplyst. Detta bidrar till att 

blicken dras mot fatet. Bildens narratio skapas mycket genom texten. Delicato vill genom den 

få med sig konsumenterna på sin sida och strunta i hysterin som råder kring att det ska vara 

fullkorn i allt. Propositio ligger i att det är okej att strunta i fullkornshysterin och äta sötsaker 

utan dåligt samvete. Annonsens argumentatio finns också i den här texten, att man får äta 

onyttigt ibland. Det är det huvudsakliga argumentet som Delicato vill få fram. Conclusio finns 

längst ned i annonsens högra hörn. Där finns nämligen Delicatos logotyp som avslutar hela 

annonsen. Dammsugarna kan ses som en metonymi för hela Delicatos sortiment eftersom 

Delicato antar att de flesta är medvetna om att de har fler än ett bakverk i sitt sortiment. 

Dammsugarna är de mest kända och kan därför representera Delicato.  

 

Annonsen är ett kodbrott på det sättet att den bryter mot en norm. Idag är det vanligt att peka 

på att en produkt innehåller fullkorn för att få den att sälja bättre och detta vänder Delicato på 

och pekar på motsatsen, att produkterna är ”Garanterat fria från fullkorn”. Det gör att 

mottagaren reagerar eftersom det är något normbrytande som uttrycks. Annonsens 

huvudsakliga argument är pathos-argument som återfinns i rubriken, ”Garanterat fria från 

fullkorn”. Det humoristiska inslaget i annonsen är texten och dess koppling till bakverken på 

tallriken då den driver med hysterin kring en hälsosam livsstil . Tanken är att mottagaren ska 

finna texten lustig eftersom det är vedertaget att bakverk av det här slaget inte är nyttiga.  
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Clio Awards - 42 Below, 2007 

 

Annonsens avsändare är 42 Below som är världens mest prisvinnande vodkamärke
59

. Bildens 

exordium ligger i handen längst upp till vänster i bilden, som är en metafor för en pil och visar 

betraktaren var denna ska börja, och i vilken riktning denne ska ”läsa”. Handen som symbol 

har en stor betydelse för att annonsen ska kunna förstås av alla, då till exempel vissa kulturer 

läser från höger till vänster. Utan annonsens exordium ser bilden ut att vara uppbyggd av flera 

lösryckta symboler, men följer man fingret så skapar de olika symbolerna tillsammans en 

berättelse. Annonsens alla symboler fungerar på ett eller annat sätt som en metonymi eller en 

metafor. Kvinnan och mannen är en metonymi för män och kvinnor generellt. Andra 

symboler fungerar på liknande sätt, exempelvis huset som det står ”bar” på som ska 

representera alla olika typer av barer och det som hör till en utekväll. Taxibilen symboliserar 

hemfärd även om hemfärden kanske sker på ett annat sätt än just med taxi. Sängen är en 

metafor för när kvinnan och mannen går till sängs med varandra. Tidtagaruret är en metafor 

för snabbhet, och vulkanen är en metafor för utbrott, eller som i det här fallet när de 

tillsammans symboliserar händelsen där mannen får för tidig utlösning. Katten är en metafor 

för kvinnans kön och fyrverkeriet för en kvinnas orgasm. Tillsammans med handen blir de tre 
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en förklaring för kvinnans egna sexuella tillfredsställelse.  

 

42 Below framhäver sitt narratio, genom att trycka på att deras vodka bör vara en naturlig del 

i en utekväll. 

 

Annonsen går helt och hållet i svartvitt vilket tillsammans med de grafiska schablonerna 

bidrar till den strikta utformningen. Bilderna ser ut att vara tecknade med blyerts och hela 

annonsen känns väldigt saklig och informativ även om den egentligen är utformad som en 

rebus. Allt som avsändaren vill säga finns att läsa i symbolerna men mottagarens delaktighet 

krävs för att de ska nå fram med budskapet. 

 

Conclusio finns längst ner i högra hörnet där 42 Below står och även vodkans alkoholmängd. 

Detta används som en avslutning för att mottagaren ska minnas vem som står bakom 

annonsen. 

 

Annonsen är ett kodbrott då den vid första anblick är väldigt diffus. Det gör att mottagaren 

intresserar sig för att ta reda på budskapen och läser hela annonsen. Historien som mottagaren 

sedan kan läsa är ett kodbrott på det viset att den är väldigt fräck och skapar en reaktion. Just 

denna historia är på flera sätt tabu att förknippa med alkoholreklam. Pathos-argumentet blir 

tydligt i annonsen då avsändaren skojar med den allmänna föreställningen som finns om ett 

”one-night-stand” som är kopplat till alkohol. 
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5.4. År 2008 

Guldägget – McDonalds, 2008  

 

Annonsens avsändare är McDonalds, världens största snabbmatskedja
60

. Bildens exordium 

ligger i McDonalds-produkterna för att de sticker ut mest i annonsen, både i färg och form. De 

andra objekten som finns i annonsen har blekare färger än övriga objekt för att blickfånget ska 

falla på produkten. Här skapar bilderna en berättelse och valet av bilder; fisk och snapsglas, 

konnoterar till sill och nubbe, vilket i sin tur konnoterar till en högtid som jul eller 

midsommar. Reklamen passar bara i en svensk kontext, eftersom sill och nubbe är så 

kulturellt betingat. Andra kulturer skulle troligtvis inte förknippa dessa symboler med fest 

som de flesta svenskar gör. Annonsen är grundad på det som Systembolaget står för. 

Avsändaren har valt att använda sillen och nubben som symboler för något större, i det här 

fallet jul- eller midsommarbord. Det blir onödigt att visa all mat som vanligtvis finns på 

dessa, det räcker med sill och nubbe för att mottagaren ska förstå helheten. Berättelsen 

handlar alltså om att man blir berusad för att sedan gå till McDonalds för bakfyllemat eller 

fyllemat. 
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McDonalds narratio är alltså att mottagaren ska anse att McDonalds är ett naturligt inslag i en 

festkväll.  

 

I den här annonsen blir det tydligt att McDonalds som företag har ett starkt ethos. De behöver 

nämligen inte explicit skriva ut att det är deras annons, utan det förstår man genom att se 

deras logotyp på muggarna och hamburgaren som konnoterar direkt till Big Mac. Annonsens 

conclusio är pay-offen som finns längst ner till höger och lyder; ”Dagen efter sedan 1973”. 

Uttrycket ”dagen efter” konnoterar till bakfylla. McDonalds har lyckats skapa en metonymi 

eller metafor med sitt varumärke på det viset att färgerna gul och röd i kombination med M 

gör att man tänker på McDonalds. 

 

Clio Awards – Energizer, 2008 

 

Avsändaren för annonsen är Energizer som är ett välkänt varumärke som bland annat 

tillhandahåller batterier
61

. Bildens exordium ligger på de två barnen och deras agerande för att 

betraktaren ska reagera på det de gör. Som mottagare ska man stanna upp för att sedan 

intressera sig för annonsens budskap, man ska vilja se mer. Efter att ha tittat på barnen flyttas 

mottagarens intresse till annonsens tes eller pay-off; Never let their toys die. Detta gör att 
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mottagaren förstår annonsens budskap och utan den hade man som mottagare tolkat annonsen 

annorlunda. Det är annonsens pay-off som får mottagaren att uppfatta det humoristiska 

inslaget i annonsen och på så sätt har avsändarens pathos-argument skapats. Direkt under pay-

offen finns Energizers logotyp och namn, som tillsammans med pay-offen utgör annonsens 

conclusio.   

 

Leksakerna i rummet visar att det är ett barnrum. De rosa väggarna tyder på att barnrummet 

tillhör en flicka, även gardinerna går i en rosa ton. Leksakerna går även de i rosa toner, med 

inslag av ljusgult. De leksaker som är mest utmärkande i bilden är ett dockhus, en nappflaska, 

en häst och nallebjörnar, och det bidrar till föreställningen om att det är ett flickrum vi ser på 

bilden. Annonsen anspelar på barns utforskning av det motsatta könet och trollstaven som 

finns till vänster om Energizers logotyp kan ses som en metafor för det manliga könet, och 

även en metonymi för detta. Pojkens röda byxor kan tolkas som något hotfullt, det är pojken 

som gör något förbjudet mot flickan, även om hon deltar genom att titta. Flickans gula 

klänning konnoterar mer till oskyldighet. 

 

Den här annonsen får mottagaren att reagera eftersom det som händer på bilden inte är något 

som barn ska hålla på med egentligen. Det skapar en reaktion hos mottagaren och skapar 

intresse att läsa pay-offen som förklarar orsaken till varför barnen gör som de gör. Detta är 

alltså annonsens argumentatio, att man ska se till att det finns batterier i barnens leksaker för 

att undvika det som sker på bilden.  

 

Från bildens exordium, som är barnen, går en diagonal linje upp till vänster där annonsens 

pay-off finns och denna linje markerar bildens viktigaste delar.  
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5.5. År 2009 

Guldägget – Skoda, 2009 

 

Avsändaren är Skoda som är en av världens största biltillverkare och denna annons har en 

rebusliknande struktur.
62

 Annonsen föreställer en rad figurer som tillsammans bildar en 

berättelse om hur ett par träffas för att sedan flytta ihop och bilda familj. Figurerna visar hur 

de först träffas på ett uteställe och går på dejt för att sedan gå hem tillsammans. Därefter blir 

kvinnan gravid, de flyttar ihop, förlovar sig, för att till sist få barn. Det är historien i sig som 

utgör annonsens pathos-argument. Att man får följa två singlars väg till familjelivet berör 

mottagaren och särskilt om denne är i det skede av sitt liv att det börjar bli dags att bilda 

familj, och det är dessa som annonsen framför allt vill tilltala.  

Om man tillhör en språklig kultur i vilken man läser från höger till vänster, är det troligt att 

man börjar läsa den översta vänstra symbolen. Annonsen är nämligen utformad som en text 

där bokstäverna utgörs av olika bilder. Dessa bilder skapar i sig en berättelse som förstärker 

det propositio/budskap som annonsen vill framföra: Hur man går från singel till familj och att 
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Skoda Fabia nu finns som kombi. Exordium finns i själva layouten just därför att bokstäverna 

är utformade som bildsymboler, detta är oväntat och därför reagerar man.  

Annonsens argumentatio är att Skoda Fabia passar bra för en barnfamilj och symbolerna 

förstärker argumentatio då man tar till symboler för att skapa ett starkare visuellt argument. 

Att man också blandar text med bild förstärker budskapet för att man kan säga mer med 

bilder. Bilderna berättar en längre historia än texten själv, text och bild kompletterar varandra. 

Annonsens pay-off, Simply Clever finns överst i bilden tillsammans med Skodas logotyp och 

gör att betraktaren snabbt förstår vem som är avsändaren. Conclusio ligger längst ner i 

annonsen i form av en bild på bilen och priset på den. Detta knyter samman annonsen och 

informerar mottagaren om hur bilen ser ut och vad den kostar. Hela annonsen är svartvit. 

Intressant här är att inte ens Skodas logotyp är i färg, fast den vanligtvis har inslag av grönt. 

Tanken med detta är troligtvis att ett färginslag skulle ta för mycket fokus från texten. 

 

Clio Awards – IKEA, 2009 
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Avsändaren för annonsen är IKEA som är företag inom heminredning
63

. Det första man 

uppmärksammar i bilden som betraktare är insexnyckeln som finns i verktygsbältet. Det 

fungerar som ett bra exordium då det är ett humoristiskt inslag i bilden eftersom det helt 

uppenbart inte behövs ett helt verktygsbälte till verktyget. Detta kan även ses som ett pathos-

argument, då betraktaren ska finna inslaget lustigt och IKEA har då med hjälp av humor 

framkallat en känsla hos mottagaren. Eftersom IKEAs varumärke och dess affärsidé är så 

välkänt vet alla att insexnyckeln är allt som behövs för att montera ihop möblerna. Conclusio 

är IKEAs logotyp som finns längst ned till höger för att förtydliga vem som är avsändaren. 

Verktyget i sig fungerar som en metonymi för hela IKEA, och skulle i många fall fungera 

även utan IKEAs logotyp, men logotypen finns med i annonsen för att försäkra mottagaren 

om vem det är som står bakom annonsen. Jeansen och händerna gör att betraktaren tolkar 

personen på bilden som en man. Händerna i sidorna skapar konnotationen till en ”stolt man”. 

Verktygsbältet används för att tillföra betydelser som; händig, hemmafixare, manlighet, etc. 

Mannen på bilden känner sig manlig och händig med sitt verktygsbälte medan insexnyckeln 

istället visar på att vem som helst klarar av att sätta ihop IKEAs möbler. Med annonsen vill de 

därför säga att genom att montera ihop IKEAs möbler känner man sig händig, även om det är 

något som alla kan klara av. Detta är annonsens argumentatio, att alla kan klara av att 

montera ihop IKEAs möbler. De mest framträdande färgerna är beige, grå och blå. Personen 

på bilden har jeans på sig, som konnoterar till jeansens historiska roll som arbetsbyxa. Man 

tänker sig att personen på bilden ska arbeta med att montera ihop en möbel och då passar 

jeansen bra eftersom det är ett slitstarkt plagg. Bildens beskärning är viktig då avsändaren 

beskurit bilden så att endast det viktigaste, verktygsbältet som hänger på höften, syns.  

 

Den här annonsen är ett kodbrott eftersom ett verktygsbälte enligt normen ska vara fyllt med 

olika verktyg. I den här bilden finns det bara ett enda verktyg i bältet och det får mottagaren 

att reagera och tänka till varför det bara behövs ett enda verktyg till det som mannen på bilden 

ska bygga.  

 

 

 

                                                        
63

 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/index.html 2010-12-16 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/index.html


 

30 
 

5.6. År 2010 

Guldägget – TeliaSonera, 2010 

 

Avsändaren är TeliaSonera. TeliaSonera är ett företag som tillhandahåller nätanslutning och 

telekommunikationstjänster
64

. Exordium ligger i bokens uppslag där s.52 och s. 53 står skrivet 

stort, mitt på uppslaget. Detta skapar intresse hos betraktaren att vilja läsa den lilla texten, för 

att se vad annonsen handlar om. Tillsammans med Telias logotyp väcks lusten hos betraktaren 

att läsa den finstilta texten som står längst ned till höger. Texten som sifforna står i är svart, 

och eftersom bakgrunden, alltså sidorna i boken är vita får sifforna optimal grafisk effekt. 

Uppslaget med texten gör att betraktaren konnoterar till sidnummer i en bok. Därefter tolkar 

man hela annonsen med hjälp av den finstilta texten som lyder: Håll koll på var du är med 

Telia navigator i mobilen. Tolkningen blir då att med Telia navigator är det lika lätt att hitta 

som om en boks sidnummer skulle stå utskrivna på detta vis. Den här annonsen använder sig 

alltså av logos-argument för att övertyga mottagaren. Det här utgör annonsens argumentatio, 

att navigatorn är lika enkel och tydlig som annonsens utformning. Conclusio är Telias logotyp 

sist i annonsen för att tydligt visa vem som är avsändaren, och detta conclusio används för att 
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avsluta annonsen med det i minnet. Telia har redan högt ethos genom sitt starka och 

inarbetade varumärke. Det logos-argument annonsen använder sig av är att betraktaren drar 

slutsatsen att navigatorn är lika enkel att använda och att hitta med på samma sätt som 

annonsen är enkel. Annonsen har inga andra färger förutom svart och vitt, bortsett från 

TeliaSoneras logotyp som är lila. Det gör att inga andra starka färger konkurrerar med 

logotypen utan den får den uppmärksamheten den behöver och sticker ut från annonsen. 

 

TeliaSoneras annons skiljer sig från andra annonser, för att den är så extremt sparsmakad. 

Annonser är ofta väldigt målande och informativa, men det som gör att den här annonsen 

sticker ut är just att den är så enkel. Tanken är att mottagaren ska bli nyfiken på vad ”s.52 och 

s.53” betyder, och därför stannar denne till och läser den finstilta texten längst ned till höger. 
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Clio Awards – Colgate, 2010 

 

Avsändaren är Colgate som är ett välkänt varumärke inom bland annat munvård
65

. Bildens 

exordium ligger i röran av alla pratbubblor och man reagerar just eftersom det är så rörigt. 

Bilden kan ses som en metafor för en serietidning då den har samma utformning som en 

sådan. Layouten ser ut som en serietidning brukar göra, med rutor och tecknade bilder, och 

pratbubblor illustrerar att figurerna pratar med varandra. Annonsens conclusio är pay-offen; 

Talk with confidence, som gör att budskap förstås och kopplas ihop med alla pratbubblor i 

bilden. Under pay-offen finns en bild på produkten som vi förstår är en tandkräm eftersom 

Colgate är ett så pass välkänt märke. Annonsen kan tolkas som att man genom att använda 

Colgates produkter får fräsch andedräkt och vita tänder och därför vågar prata mer än om man 

inte skulle ha använt deras produkter. Detta är annonsens argumentatio, vilket illustreras av 

pratbubblorna. Annonsens färger är omättade och den mest framträdande färgen är det röda i 

illustrationen av tandkrämen. Detta för att mest fokus ska ligga just på varumärkets produkt.  
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Typsnittet är typiskt för serielitteratur, och texten är skriven i versaler med viss lutning som 

bidrar till intrycket av att bilden är ett urklipp ur en serietidning.  

 

6. Diskussion 

Under analysarbetet blev det tydligt att alla verktyg i den retoriska verktygslådan inte går att 

använda på alla annonser, vilket har lett till att de olika analyserna till viss del fokuserat på 

olika saker.  

De argument som är mest framträdande i annonserna är pathos-argument, det vill säga 

argument som spelar på mottagarens känslor. Man använder dessa argument på olika sätt, 

men framförallt är det humor som har en framträdande roll i argumenterandet och det har alla 

annonser som fokuserar på pathos-argument gemensamt. Det är framför allt tre av de 

undersökta annonserna som inte använder sig av pathos-argument som främsta argument, 

vilka är McDonalds, Systembolaget och Telia. Dessa annonser fokuserar istället på ethos- och 

logos-argument. McDonalds och Systembolaget är dessutom endast utformade för en svensk 

kontext och skulle inte förstås eller tolkas rätt internationellt sett. En annan sak som nästan 

alla annonser, både de internationella och de svenska, har gemensamt gällande dispositionen 

är deras conclusio. Det conclusio de använder sig av är att de har placerat sin logotyp längst 

ned till höger.  

Den annons som var mest problematisk att applicera de retoriska verktygen på var Colgates 

annons och här gick det heller inte att urskilja några specifika grepp som utmärkte sig.  

 

Kodbrott är även det ett vanligt förekommande retoriskt grepp, och detta kan också relateras 

till dagens medieflöde. Reklamskaparna måste komma på något nytt eller oväntat för att folk 

ska lägga märke till just deras annons, och ett kodbrott är alltså något som bryter mot den 

norm som finns. Det som utmärker de prisbelönta annonserna är att de alla sticker ut på ett 

sätt där budskapet inte är explicit utan betraktaren måste fundera en stund för att förstå 

innehållet. Vi tror att detta är ett grepp som blivit allt vanligare på senare år, då dagens 

medieflöde är så enormt att det krävs något extra för att synas i mängden.
66

  

 

Vi har sett en del likheter, men också skillnader mellan de internationella och de svenska 
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annonserna. Två av annonserna, en svensk och en internationell, nämligen 42 Below och 

Skoda har samma uppbyggnad med symboler som bildar berättelser. Båda dessa liknar 

varandra i utformningen på så sätt att båda använder sig av symboler som språk och väljer 

bort andra färger än svart och vitt och bägge annonserna kan därför ses som väldigt sakliga 

och enkla.  

 

Den Guldäggsannons som utmärker sig genom att enbart passa in i en svensk kontext är 

annonsen för McDonalds. Eftersom fisken och glaset som syns i annonsen för svenskar är så 

starkt förknippade med jul eller midsommar fungerar annonsen utmärkt i Sverige, men skulle 

troligtvis inte bli lika framgångsrik i en internationell tävling som Clio Awards. 

Systembolagets annons är också väldigt starkt kopplad till en svensk kultur eftersom 

alkoholmonopol inte är så vanligt i övriga världen. Detta grepp, att göra reklam baserad på ett 

omvänt budskap, går inte att finna i de internationella annonserna på samma sätt.  

 

Den internationella annons som sticker ut mest är 42 Below’s reklam, där avsändaren inte 

explicit propagerar för sin produkt. Till viss del kan man tycka att varumärket talar emot sin 

egen produkt, när utgången av historien annonsen berättar inte är ”lycklig”. Men 42 Below 

fokuserar snarare på att annonsen ska få mottagarna att minnas varumärket, mer än att 

framhäva sin egen produkt. 

 

Vissa avsändare har så extremt starkt ethos att de inte ens behöver visa produkten som ska 

marknadsföras. Exempel på detta är IKEA och Nintendo där deras produkter inte ens behöver 

synas i bild. Dessa företag har byggt upp en image kring varumärket och därför kan ett visst 

föremål, som till exempel insexnyckeln i IKEAs reklam bli ett tecken. Här räcker ett tecken 

för att man ska kunna se helheten och därmed skapas en metonymi. 
67

  

 

Alla annonserna kan ses som att de passar in i en västerländsk kontext. Det faktum att 

västerlänningar läser text från vänster till höger visar sig tydligt i annonsernas layout. I 

västvärlden finns det en överenskommelse gällande bildriktningar mellan avsändare och 

betraktare. Överenskommelsen är alltså att bildriktningen går från vänster till höger, medan 

man i arabvärlden läser både text och bilder från höger till vänster.
68

 

Färgerna har en betydande roll i tolkningen av annonserna. De annonser som ska kännas 
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sakliga och informativa har valt att endast använda sig av svart och vitt. Det gör att annonsen 

känns enkel, seriös och informativ.  

 

År 2006 var ingen av de undersökta annonserna (Systembolaget och Greenpeace) särskilt 

humoristiska utan de var mer seriösa med ett informativt innehåll. Båda använder dock 

pathos-argument i sin utformning men spelar på andra känslor än just humor, som 

kännetecknar övriga annonser.  

 

När utgångspunkten ligger i att hitta retoriska grepp i annonserna, finns risken att man blir låst 

vid det retoriska synsättet. Utan de ”retoriska glasögonen” är det möjligt att man ser och 

lägger vikt vid andra saker än vad man gör med glasögonen på. 

7. Slutsatser 

Uppsatsen syfte var att blottlägga de retoriska grepp som fanns i annonser som vunnit pris i 

Guldägget och Clio Awards genom att använda utvalda retoriska verktyg. Vi ville också se 

om de retoriska grepp som representerades i de svenska annonserna motsvarade samma grepp 

i de internationella annonserna.  

 

Det retoriska grepp som är mest framträdande i annonserna är pathos-argument. De olika 

annonserna utnyttjar dock detta grepp på olika sätt. Till exempel använder Greenpeace pathos 

för att väcka obehagskänslor hos mottagaren genom att framhäva följderna av miljöförstöring.  

Generellt sett så visar undersökningen att pathos-argument som anspelar på humor är det som 

används mest i annonserna. Till exempel så driver Delicatos annons med hysterin kring den 

hälsosamma livsstilen som så många eftersträvar idag. Andra annonser som anspelar på 

humor är IKEA där avsändaren skojar med föreställningen av den händige mannen genom 

överdriften att använda ett verktygsbälte till ett enda verktyg. Hubba Bubbas annons använder 

också pathos-argument, men på ett annat sätt. Här används starka färger och ett bilddjup som 

skapar känslan av harmoni och frihet. 

 

En betydelsefull skillnad om man ser till annonsernas ursprungsland är Systembolagets och 

McDonalds annonser som endast passar in i en svensk kontext. Systembolagets annons 

grundar sig på idén som finns kring alkoholmonopolet. Det finns inga internationella 

annonser som liknar denna i varken idé eller utformning.  
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De annonser där avsändaren är ett välbekant och etablerat företag har redan ett starkt ethos 

och behöver därför inte ge någon bakgrund till sitt varumärke. För dessa företag räcker det att 

exponera sin logotyp. De företag som hör till den här kategorin är samtliga annonser, utom 

Skoda och Delicato, vars annonser har ett mer utvecklat narratio för att mottagaren ska få mer 

bakgrund och därmed förtroende för produkten. 

Slutsatserna av undersökningen kan återkopplas till den tidigare forskningens resultat som 

också pekar på att pathos-argument leder till framgångsrik reklam.



 

 
 

Sammanfattning 
Denna uppsats är en kvalitativ studie där 12 prisvinnande reklamannonser, som belönats med 

ett Guldägg eller en Clio Award, analyserats ur ett retoriskt perspektiv. Detta i syfte att 

blottlägga de retoriska grepp som finns representerade i de utvalda annonserna, men också för 

att se om de retoriska grepp som är mest framträdande i de prisbelönta svenska annonserna 

motsvaras av samma grepp i de internationellt prisbelönta annonserna.  

När företag använder bilder i syfte att skapa ett förtroende eller en relation till konsumenten 

övergår bildens estetik till retorik. Därför analyserades annonserna med hjälp av visuell 

retorik, för att kunna blottlägga annonsernas olika beståndsdelar och se delar i helheten. 

Tidigare studier visar att argument som spelar på mottagarens känslor är mest effektiva inom 

skapandet av reklam och dessa så kallade pathos-argument är mest framgångsrika när 

avsändaren vill nå ut med sitt budskap.  

För att få de verktyg som behövdes för att svara på uppsatsens frågeställningar har en visuell 

retorik- samt bildanalys gjorts av varje annons. Först gjordes en enkel bildbeskrivning på en 

denotativ nivå som inte innehöll några tolkningar eller värderingar. Sedan analyserades 

annonserna på en konnotativ nivå som innefattade associationer och tolkningar. Konnotation 

är kulturellt och socialt betingad eftersom den grundar sig på de föreställningar som finns i 

huvudet på betraktaren, som förs över till en bild genom aktiv tolkning.  

Studien visar att det är pathos-argument som är mest framträdande både i de svenska och de 

internationella annonserna, men det retoriska greppet utnyttjas på olika sätt. Greenpeace 

använder pathos-argument för att väcka obehagskänslor medan Delicato använder samma 

grepp humoristiskt.  

Annonserna utmärker sig genom att deras budskap inte är explicit, betraktaren måste istället 

fundera en stund för att förstå innehållet. Ett retoriskt grepp som blivit vanligare på senare år, 

då dagens medieflöde är så enormt att något extra krävs för synas i mängden.  

  



 

 
 

 

Bilaga 1: Bildbeskrivning 
Denotativ nivå 

1. År 2005 

Guldägget, Nintendo, 2005 

Annonsen består av en bild utan någon text. Bilden visar en kvinna som sitter bakom en 

glasruta och håller i en telefonlur som är vit och av äldre modell. Kvinnan har svart axellångt 

hår och har på sig en orange t-shirt. Sin vänstra hand håller hon mot glasrutan och på andra 

sidan möter den en fot. Foten är bar och halva vaden som är klädd i en mörkblå byxa syns. 

Kvinnan har ett vitt och blått plastarmband på sin vänstra handled. Bakom kvinnan syns en vit 

dörr med ett litet kvadratiskt fönster. Rummet som kvinnan sitter i har vita väggar. 

 

Clio Awards, Wrigley Hubba Bubba 2005 

Bilden visar ett stort landskap med en molnig himmel, stora berg med snö på toppen, grön 

slätt och närmast i bild är det grönska med buskar och rosa blommor. I fjärran, till höger i 

bilden kan man se en orange luftballong och i nedre, högra hörnet ett orange tuggummipaket 

som det står Hubba Bubba på med gula bokstäver. 

 

2. År 2006 

 Guldägget, Systembolaget, 2006 

Annonsen består av ett beige papper på en vit bakgrund. På papperet är det ett brev som inleds 

med texten ”Dear Mr Barroso. Here’s why you should seriously consider cutting down on 

drinking:” Den här texten fungerar som rubrik. Under rubriken syns en drink i ett cocktailglas 

och under den en lång text på engelska. Annonsen avslutas med en mindre text som ligger 

utan för det beiga papperet. Den här texten är på svenska och avslutas med ”Vänliga 

hälsningar från Systembolaget”.  

 

Clio Awards, Greenpeace 2006 

Annonsen består av ett kargt landskap, färgerna är dova och går i grått, svart och beige. Till 

vänster i bilden finns ett textstycke. Texten är vit. Landskapet föreställer några kullar på en 

slätt och runt om bilden finns en svart, suddig ram. Längst ned till höger på bilden finns en 



 

 
 

pay-off och adressen till Greenpeace’s hemsida, efterföljt av Greenpeace logotyp. 

 

3. År 2007 

Guldägget, Delicato, 2007 

Annonsen består av en en bild på ett fat med 6 stycken bakverk på. Faten står på ett svart 

underlag och bakom fatet syns en grön, mönstrad tapet. Ovanför fatet står texten: ”Garanterat 

fria från fullkorn. ” i vit färg. Nederst i annonsens högra hörn står avsändarens namn, 

”Delicato”. 

 

Clio Awards, 42 Below, 2007 

Annonsen består av 21 olika symboler i svartvitt. Tre av symbolerna återkommer flera 

gånger. De olika symbolerna är: ett finger som pekar till höger, en kvinna med lockig kort 

frisyr, ett hus med skylten ”BAR” samt en flagga med ett ankare på, en flaska med texten 42, 

Below och vodka, en man med skjorta, slips och kort frisyr, en bil med en taxiskylt på, en 

dubbelsäng, en hand som håller i ett stoppur, en vulkan som det kommer lava ur, en människa 

som ligger i en säng under ett täcke, en hand som är knuten, en katt med grenar runt, ett 

fyrverkeri, en hand som håller i en tänd cigarett. Symbolerna är placerade i ett kvadratiskt 

mönster. 

 

4. År 2008 

Guldägget, McDonalds, 2008 

Annonsen föreställer en samling miniatyrbilder på snapsglas, sillar, samt en hamburgare och 

muggar med McDonalds logotyp på. Dessa bilder varvas över hela annonsen för att avslutas 

med bilderna på McDonalds-muggarna och hamburgaren. Nederst i högra hörnet står texten 

”Dagen efter sedan 1973”. 

 

Clio Awards, Energizer 2008 

Två barn, en flicka och en pojke, står i mitten av ett rum med rosa väggar och ljust golv i trä. 

Flickan har på sig en gul klänning med vita detaljer. Hon är barfota och har sitt blonda hår 

uppsatt i en tofs med ett gult diadem. Pojken har ett par röda byxor på sig, rödlätt hår, ingen 

tröja och är också barfota. Pojken håller ut sina byxor i midjan med sina tummar och flickan 



 

 
 

tittar ner i dem. I bakgrunden står en stor garderob med runda handtag, ett stort rosa dockskåp 

med lila tak och framför det ligger några små leksaker. Till höger i bakgrunden finns en liten 

hylla och på den står en bordslampa med en plastdocka på foten och under hyllan står en korg 

med två nallar ovanpå. På golvet ligger en käpphäst och ovanför på väggen hänger några 

teckningar. Längst upp till vänster finns en ruta där Energizers logotyp och texten ”Never let 

their toys die” och under det står texten ”The world’s longest lasting battery”. 

 

5. År 2009 

Guldägget, Skoda, 2009 

Annonsen föreställer en samling figurer som tillsammans bildar meningen ”Nya Skoda Fabia 

nu som kombi”. Figurerna föreställer: 1. En man som rakar sig. 2. En man som duschar 3. En 

man som kammar sig. 4. Människor som står i kö. 5. Två glas som fylls på med dryck. 6. Ett 

par som skålar med varandra. 7. Fotspår i en ring. 8. Ett par som håller om varandra. 9. Ett par 

bredvid en taxiskylt. 10. Ett par som kysser varandra. 11. En gravid kvinna. 12. Flyttlådor. 13. 

Ett par där mannen står på en stege och kvinnan bredvid. 14. Lappar med siffror på. 15. Två 

händer där den ena handen trär på en ring på den andras finger. 16. En nalle, en napp och 

lekklossar. 17. Två händer som möts i en svart cirkel. 18. En bil som kör på en väg. 19.En 

byggnad med ett kors på. 20. En bebis i en svart cirkel. 21. Två ben som är särade. 22. Ett par 

med en bebis. 22. En nappflaska. Under figurerna syns texten ”Från 118.600:-” och till höger 

om texten syns en tecknad bil. Överst i annonsens högra hörn syns Skodas logotyp och 

ovanför logotypen står texten: ”Simply Clever”. Hela annonsen ramas in av ett svart, tunt 

streck. 

 

Clio Awards, IKEA 2009 

Annonsens bild visar en person med ett beigefärgat verktygsbälte, med en stor ficka, framför 

en trävägg. Man kan bara se grenen på personen, som är iklädd blå jeans. Personen är vänd 

rakt mot betraktaren och man kan också se underdelen på en grå tröja och personen ser ut att 

hålla händerna i sidorna, för man kan även se några av fingrarna på var sida av höfterna. I ett 

av facken på verktygsbältet syns ett litet verktyg och i nedre, högra hörnet står det IKEA. 

 

 



 

 
 

6. År 2010 

Guldägget, Telia Sonera, 2010 

Annonsen består av två vita sidor som tillsammans bildar ett uppslag. På den vänstra sidan 

står det ”s. 52” och på den högra sidan står det ”s. 53”. Båda texterna har färgen svart. 

Längst ner i högra hörnet står texten ”Håll koll på var du är med Telia Navigator i mobilen. 

Beställ på telia.se/navigator. Telia”.  

 

Clio Awards, Colgate 2010 

Annonsen består av nio mindre rutor i en större rektangulär ruta. I de mindre rutorna finns en 

mängd pratbubblor med en massa oläsbar text inuti. Pratbubblorna är både runda och 

rektangulära. Bakom pratbubblorna finns olika tecknade bilder, föreställande två olika män, 

en kort och tjock och en lång och smal. Pratbubblorna kommer ur deras munnar. Näst sista 

bilden består av ett hus där pratbubblorna kommer från fönstren.  Den sista bilden föreställer 

en kartong med texten ”Colgate MaxFresh” på. Ovanför kartongen står texten ”Talk with 

confidence” i en vit rektangulär ruta.  
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