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FÖRORD 
I slutet av högstadiet var jag i valet och kvalet då det gällde vilket gymnasieprogram jag skulle välja 

för de kommande tre åren. De två alternativ jag valde mellan var huruvida jag skulle läsa 

Samhällsprogrammet i Edsbyn eller Medieprogrammet i Bollnäs. Skulle jag välja att gå med mina 

vänner i Edsbyn eller våga mig ända till Bollnäs? Till slut bestämde jag mig för att välja 

Medieprogrammet med inriktning tryckmedia. Detta är ett val som jag sedan ingalunda ångrat. 

Gymnasietiden och de kurser jag där läste och de intressen som där väcktes kom senare att påverka 

mitt val av universitetsutbildning. Grafisk design, kommunikation och annat kreativt arbete har alltid 

varit ett av mina främsta intressen gällande vad jag vill arbeta med framöver. Ett av mina största 

intressen är reklam och de budskap som där i talas genom bild, färg och text. Dessa val och dessa 

intressen ligger till grund för denna uppsats. 

 Många börjar sina uppsatser eller böcker med klichén att vi ständigt bombarderas av budskap. 

Även om det kan låta som en kliché ligger det dock en stor portion sanning i detta påstående. Genom 

olika medier vill exempelvis olika företag och föreningar nå fram till oss mottagare och få oss att agera 

på ett visst sätt eller köpa en viss produkt. Men hur når man egentligen ut med ett budskap? Hur ska 

det se ut och vad ska det innehålla?  

 Under min gymnasietid fick jag och min klass se en inspelning av Sveriges reklambransch egna 

Oscarsgala – Guldägget. Jag fascinerades av det här priset, det största priset som går att få inom det 

yrke som jag ansåg vara ett av de mest intressanta. Tänk att en dag få ta emot ett dylikt pris själv…  

 Idag är jag fortfarande intresserad av att göra reklam, att kommunicera budskap som går fram 

till mottagare, som ger pris men även att se till vad som anses vara reklam med god kvalitet. Under 

min tid som student på universitet har jag lärt mig att granska mediala händelser, och varför inte slå 

samman både mitt intresse för reklam och intresset att granska? Det ämnar jag göra i denna uppsats.  

 

 

För all hjälp i samband med uppsatsarbetet vill jag tacka: 

Jesus Kristus, familj, vänner och handledare. 
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INLEDNING 

SYFTE  

Varje år lägger reklambranschen ner väldiga summor på att undersöka hur reklam kan blir ännu mer 

tydlig och effektiv. Men vad är det som räknas som reklam med god kvalitet? Är det den reklam som 

är producerad så att den är estetiskt tilltalande eller är det den reklam som lyckas öka försäljningen av 

en produkt? Den här uppsatsen handlar om hur den svenska reklambranschens själv definierar 

reklam med god kvalitet. Syftet med denna uppsats är att undersöka tävlingen Guldägget, 

reklambranschens svar på Guldbaggegalan och Grammisgalan. Detta jämförs sedan dels med vad 

olika aktörer i reklambranschen uttalat sig om tävlingen och synen på reklam med god kvalitet och 

dels med att se på vad olika teoretiker diskuterat om visuell kommunikation. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

• Vad uttalas om reklam med god kvalitet? Hur ska den se ut enligt dem som arrangerar och är 

delaktiga i tävlingen Guldägget, olika teoretiker och några av reklambranschens egna 

experter? Hur ser detta ut i relation till de annonser som har vunnit priset Guldägget? 

• Vad premieras i de annonser som vunnit Guldägget år 1965, 1975, 1985, 1995 och 2003? Vad 

uttalas i de tillhörande motiveringarna?  

• Vad anses vara god reklam i annonser sett över tid? 

 

OM REKLAMOMRÅDET1 

Ordet reklam har använts i Sverige sedan 1917 och det kommer ifrån latinets reclamare som betyder 

återkalla, eller från franskans reclamé som betyder rop till någon att komma tillbaka.  

Med reklam menas idag en genre med egen retorik bestående av argument och påståenden för att 

övertyga konsumenten att en speciell produkt behövs. För detta samarbetar form och innehåll med 

kontext. Bilden, layouten, texten och innehållet är enheter som samarbetar i detta. I reklamens retorik 

finns svar på problem som mottagaren har.2  

År 2004 uppgick kostnaden för reklam i medier till mer än 50 miljarder kronor. Branschen har 

därför en reell påverkan på svensk ekonomi och blivit en viktig del av näringslivet. 

Reklammarknaden är exempelvis viktig för kommersiella medier. Så här ser fördelningen ut på val att 

annonsera i medieutrymmet år 2004 enligt mätning och illustration som Institutet för reklam och 

mediestatistik utfört:3 

 

                                                 
1 Följande stycke bygger till stor del på antologin Reklam & Retorik: 10 fallstudier av ansvarige utgivare Birgitte Mral och Larsåke Larsson. 
2 Mral, Brigitte & Larsson, Lars-Åke, (red.), (2004), Reklam & retorik: 10 fallstudier, Skive A/S: Danmark, s. 18ff. 
3 http://www.irm-media.se/irm/(o0ujbq2m0qdvce34rdp43x45)/tabell_reklamstatistik.aspx, 060214.  
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         Figur 1 

 

Under åren som gått har reklamen ändrats både utseendemässigt och innehållsmässigt. Det här beror 

bland annat på den tekniska utvecklingen som har skapat förutsättningar för nyskapande av 

reklamens form. Offsettekniken4 var exempelvis en bidragande del till annonsmakarnas framgångar 

på 1960-1970-talen. Under det senaste decenniet har reklamen blivit mer visuell, filmatisk och 

multimedial på ett sätt som inte tidigare var möjligt. På 1960-talet bestod reklamen av en större 

mängd text än vad den gjorde på 50-talet.5 Idag har mängden text minskat ytterligare.6  

Reklam förekom förut i den kommersiella sektorn, reklamen av idag har dock letat sig in i den 

sociala, politiska och offentliga sektorn genom exempelvis politiker som använder sig av den för att nå 

ut.7  

En annan utveckling som har lett till reklamens förändring är att reklamen idag är så pass 

omfattande och består av en mängd olika delar. Produkten eller det varumärke som säljs 

marknadsförs genom samordnade aktiviteter och promotion med olika samarbetspartners. 

Reklamskapare samarbetar med exempelvis klädföretag, musik- och skivbranschen, bland annat 

genom produktplaceringar. Events är även en vanlig form att marknadsföra produkten i fråga.  

Formen på reklamen har även, i många fall, blivit långsiktiga annonser som repeteras regelbundet. 

Den vanligaste definitionen av en annons är att syftet med den är att skapa bestämda resultat och 

effekter hos en så stor mottagargrupp som möjligt under en så klar som möjligt, bestämd 

tidsbegränsning, genom samordnade aktiviteter.8 Reklamen är alltså inte bara säljande utan den är 

idag även varumärkesbyggande. En produkt ska säga något om det företag som ligger bakom den. 

Varumärket ska fungera som en slags kvalitetsgaranti och ge mervärde genom igenkänning.9 Naomi 

Klein, journalist och författare, menar att företag inte producerar längre utan verksamheten består 

                                                 
4 Tryckmetod där färgavgivande och icke färgavgivande ytor ligger i samma plan och där den färgavgivande ytan överförs via en 
gummivals till papperet. Från: Norstedts ordbok, (2001), Prismas Främmande Ord – 25 000 låneord och deras ursprung, Smedjebacken, s. 
363f. 
5 Pettersson, Gertrud, (1974), Reklamsvenska: Studier över varumärkesannonser från 1950- och 60-talen, Lund, s. 25ff. 
6 Andrén, Gunnar, (1988), Reklamens retorik 1935-1984, Stockholms universitet: Centrum för masskommunikationsforskning, Stockholm, 
s. 30ff. 
7 Mral & Larsson, s. 9.  Se även Wernick, Andrew, (1991), Promotional culture. Advertising, ideology and symbolic expression, London. 
8 Rogers, M. Everett & Storey, Douglas (1987), ”Communication Campaigns”, i: Berger, R. Charles & Chaffee, H. Steven, (red.),  Handbook 
of Communication Science, London, s. 817ff. 
9 Mral & Larsson, s. 8-10. Se även, Lagergren, Håkan, (1998), Varumärkets inre värden, Falun, s. 51ff. 
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mest av att skapa varumärken och image. På så vis hoppas företagen att produkterna säljer sig själva 

genom image och namn.10  

 Inom nordisk forskning sägs det att reklam kan ses som både informativ, där viktig information 

om produkten eller varumärket synliggörs, och som transformativ, där reklamens syfte är att relatera 

vissa psykologiska faktorer till en produkt. I en amerikansk branschbaserad undersökning prövades 

vad som utgjorde ett lyckat varumärkesbyggande. Resultatet blev fyra olika punkter: att det måste 

finnas något som skiljer ett varumärke från ett annat, att konsumenten upplever att det finns en 

relevans med en viss produkt, en uppskattning av produkten eller servicen hos konsumenten samt att 

konsumenten har kunskap och förståelse om produkten.11 I en annan amerikansk undersökning, där 

TV-reklam undersöktes, blev resultatet att människor kom ihåg reklamen de sett då den hade en 

fokusering på varumärken och vid fall då den var humoristisk eller hade rytmer som var enkla att 

komma ihåg. Om reklamen dock innehöll mycket information, och grafik/diagram eller om 

varumärket visades längre fram i reklaminslaget så var fallet annorlunda, färre kom ihåg vad inslaget 

handlat om.12  

William J. McGuire, forskare kring övertalningsannonser, anser att sändarnas trovärdighet, 

attraktionskraft och styrka är de tre viktigaste beståndsdelarna för att skapa lyckade annonser. 

Trovärdigheten går tillbaka till sändarens kompetens, förmåga och äkthet. Attraktionen beror på 

förmågan att skapa en slags överensstämmelse med mottagarna. Styrkan talar om sändarens potential 

att tillgodose mottagarnas behov. Målet för en annons är att nå vissa effekter hos den målgrupp den 

riktar sig till, både kortsiktigt och långsiktigt. Stil, mängd och placering på annonser är betydande, 

enligt McGuire.13   

 

URVAL & METOD 

Jag kommer att använda mig av en upplaga av Belönad svensk reklam från varje årtionde för att 

undersöka vad som premieras inom tävlingen Guldägget. Undantaget är 1965-års vinnare där jag inte 

fick tag i ett exemplar från det året. Istället använder jag mig av det som står om annonsen i 50 år med 

svensk reklam: en resumé. I denna bok nämns dock inte något om kategori14 eller motivering. Belönad 

svensk reklam är en periodika som sammanfattar pristagare från tävlingen Guldägget. Eftersom priset 

                                                 
10 Klein, Naomi (2001), No log: no space, no choice, no jobs, no logo: märkena, marknaden, motståndet, Stockholm, s. 52ff. 
11 Mårtenson, Rita, m.fl., (2001), ”Visuals in Advertising: Building Brand Equity with Personallt Relevant and Unique Advertising”, i: 
Hansen, Flemming & Yssing, Hansen, Lotte, (red.), Advertising Research in the Nordic Countries, Frederiksberg, s. 25ff. Även grundat på 
citat från Puto, Christopher & Wells, William, (1984), ”Informational and Transformational Advertising. The differential effects of time”, 
i: Kinnear, C. Thomas, (red.), Advances in Consumer Research vol. 11, s. 638ff. 
12 Andersen, Ole, (2001), ”TV advertising – form and content dimensions”, i: Hansen, Flemming & Yssing, Hansen, Lotte, (red.), 
Advertising Research in the Nordic Countries, Fredreriksberg, s. 304f. 
13 McGuire, William (2001), ”Input and Output Variables Currently Promising for Constructing Persuasive Communications”, i: Rice, E. 
Ronald & Atkin, K. Charles, (red.), Public Communication Campaigns, London., s. 22ff. 
14 Kategorierna består av indelningar/kategoriseringar för att belöna olika former av reklam, exempelvis utomhusreklam och 
Internetreklam. 
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Gudlägget har funnits sedan 1961 har jag för avsikt jag undersöka sammanlagt fem olika upplagor. 

Detta för att få en relativt bred spridning årtalsmässigt, så att jag kan följa utvecklingen och den 

eventuella förändringen. De guldäggsvinnande bidrag som undersöks är ifrån åren 1965, 1975, 1985, 

1995 och 2003. Anledningen till att jag inte har med 2005 års upplaga beror på att den inte varit 

tillgänglig på de bibliotek jag letat.   

Kategorierna skiljer sig ifrån varje upplaga. Till den vinnande annonsen år 1965 ska det finnas en 

tillhörande text, men den går inte att läsa i tidskriften Reklamens guldsmeder: Guldägget 1961-1991 av 

Lars Falk, eftersom den inte var i tillräcklig kvalitet, eller i 50 år med reklam: en resumé, eftersom den 

inte är nämnd i denna bok. I boken 50 år med svensk reklam: en resumé går det dock att utläsa vilken 

reklambyrå som ligger bakom den annons som undersöks ifrån detta år.  

I 1975-års upplaga finns det enbart två kategorier representerade bland guldäggsvinnarna, dessa 

är broschyrer och annonser. Jag har valt att undersöka ett bidrag ifrån kategorin reklamannons 

eftersom den till sitt utseende och innehåll mest liknar de andra vinnande bidrag jag ämnar 

undersöka. I 1985-års upplaga förekommer ingen kategori, därför valde jag att utgå från innehållet 

eftersom den liknar de övriga kategorierna till formen. Jag valde även att ha med denna eftersom den 

tillhörande motiveringen innehöll ordet ”dagspresskampanj”.15 I 1995-års upplaga heter kategorin 

annonsering och i 2003-års upplaga heter den annonsering i dagspress. Jag kommer att redovisa den 

information som behandlar, jury, kategori och motiveringar. På grund av upphovsrättsliga lagar får 

jag inte visa mer bilder än nödvändigt och därför visar jag bara en bild ifrån varje år, även om 

annonsen i vissa fall bestod av flera bilder och texter. När och var detta görs nämns i materialdelen.  

Jag har valt kategorin annonsering av den anledningen att dessa annonser innehåller en, enligt 

mig, bra kombination av bild och text – vilket är relevant för uppsatsens syfte. Namnet på denna 

kategori varierar mellan åren, men jag har då valt den pristagare som i sin annons har med liknande 

innehåll som andra annonser som vunnit pris i de övriga böckerna. Jag avser att lyfta fram de 

vinnande annonsernas innehåll och juryns motivering i den deskriptiva analysen av annonserna. 

Själva analysen kommer att göras på bilderna. I diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och 

bakgrund kopplar jag sedan samman den teoretiska bakgrunden och bakgrunden, med motiveringar 

från böckerna Belönad svensk reklam och 50 år med reklam: en resumé, med den deskriptiva analysen av 

annonserna. Detta för att se vad bilderna innehåller och för att se skillnader mellan vad som räknas 

som god reklam idag och över tid. Jag har även för avsikt att presentera juryn, vilka de är och vad de 

jobbar med för att ge en vidare bild för läsaren över hur många som sitter i juryn och vad de arbetar 

med. Det har dock inte varit möjligt då det gäller år 1965.  

                                                 
15 Sveriges Reklamförbund, (1985), Belönad svensk reklam 1985, Göteborg s. 34. 
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Den metod jag ämnar använda för att analysera de vinnande bidragen är: 

materialanalys/innehållsanalys, färganalys och formanalys. Denna metod är inspirerad av det som går 

att läsa om bildanalys i Peter Cornells (red.) bok Bildanalys: teorier, metoder, begrepp. Jag har för avsikt 

att begagna mig av semiotik för att analysera detta. Den teoretiska bakgrunden om semiotik kommer 

enbart att användas som ett redskap i analys av de vinnande annonserna. Denna analys används 

sedan som bakgrund i diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund för att svara på 

frågeställningarna. Teorin om semiotik är passande i analysen som redskap för att utröna vad bilderna 

innehåller, som ett redskap för att se vad som räknas som reklam med god kvalitet. Jag kommer 

enbart att analysera texter, i den mån jag har haft tillgång till dem, där dessa har en betydande 

funktion i bilden. Ett exempel är i annonsen från 2003 där bilden i huvudsak består av text. Jag har 

valt att ta med enstaka ord och meningar men inte små brödtexter som egentligen inte är nödvändiga 

för att förstå bilden och budskapet.  

I uppsatsen vill jag undersöka vad reklambranschen själv anser vara viktig och riktig reklam. Jag 

avser att, förutom materialet ifrån guldäggsböckerna, undersöka diskussioner kring priset Guldägget i 

form av artiklar sökta i Mediearkivet med sökordet ”guldägget”. Jag sökte även i PressText med det 

sökordet, men jag fick ungefär liknande utfall som i Mediearkivet, dock med en något mindre volym. 

De artiklar jag fann består främst av artiklar ifrån reklambranschens tidning Resumé, men de består 

även av texter skrivna av journalister från andra tidningar. Artiklarna består även av debattinlägg. 

Datumet för min sökning var 060119 och artiklarna är ifrån 2005. För att få ett så pass aktuellt material 

som möjligt valde jag denna avgränsning.  

I bakgrunden kommer jag att anteckna information om Guldäggets historia tagen från tidningen 

Resumés bok 50 år med reklam: en resumé. Detta material kommer att användas i diskussion: applicering 

av teoretisk bakgrund och bakgrund där jag kopplar samman detta med analysen av bilderna. Jag har 

även med tankar om hur effektiv visuell kommunikation och bilder bör se ut enligt branschen via Bo 

Bergström. Jag kommer även att använda mig av information om Sveriges Reklamförbund eftersom 

det är de som idag är ansvariga för tävlingen Guldägget. Detta för att ge en djupare bild av hur 

tävlingen går till och hur tankarna kring den ser ut.  

De teorier som används i uppsatsen kommer ifrån Peter Cornells Bildanalys: teorier, metoder, 

begrepp.16 Jens E. Kjeldsens Visuel retorik,17 och E.H. Gombrich Konst och illusion: en studie i 

bildframställningens psykologi.18 Cornells bok kommer att användas som teori och metod för att 

analysera bilderna ifrån Belönad svensk reklam, medan de andra teoretikernas tankar kommer att 

användas för att se om det som dessa teoretiker säger premieras i tävlingen Guldägget.   
                                                 
16 Cornell, Peter, (1988), Bildanalys: teorier, metoder, begrepp: [uppslagsbok]/ Peter Cornell,(red.), Värnamo. 
17 Kjeldsen, Jens E., (2002), Visuel retorik, Bergen.  
18 Gombrich, E.H., (1968), Konst och illusion: en studie i bildframställningens psykologi, Uddevalla. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Jag har inte haft tillgång till någon tidigare forskning som direkt behandlar tävlingen Guldägget och 

reklambranschens syn på reklam med god kvalitet. Det finns dock en mängd artiklar på exempelvis 

Mediearkivet och PressText som behandlar ämnet. Viss information om synen på god visuell 

kommunikation och om aktiva i reklambranschen finns i inledningen till en del upplagor av Belönad 

svensk reklam. 

  

DISPOSITION  

I uppsatsens teoretiska bakgrund föreställs semiotikens denotation och konnotation, teori om visuell 

retorik och teori om konst och illusion. Denna del är betydelsefull i och med att den ger en djupare 

förståelse för vad bilder betyder för oss människor och för hur vi tolkar och ser på bilder. 

I bakgrunden presenteras information om Sveriges Reklamförbund och Guldägget på respektive 

hemsida, artiklar om Guldägget och material från två böcker av Bo Bergström och 50 år med svensk 

reklam – en resumé. 

I den deskriptiva analysen av annonserna kommer relevant information gällande tävlingen, 

bilderna och den utförda analysen av bilderna ifrån Belönad svensk reklam presenteras.  

I diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund kommer jag att knyta ihop analysen 

av de fem annonserna med den teoretiska bakgrund och den bakgrund som presenterats. Analysen 

används som redskap för att relatera till uppsatsens övriga material och teorier. Detta för att granska 

vad reklam med god kvalitet anses vara sett utifrån olika perspektiv, enligt teoretiker och branschens 

experter. 

I sammanfattningen av diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund ges en 

sammanfattande bild av vad som räknar som reklam med god kvalitet sett utifrån olika perspektiv 

och över tid. 

 

DEFINITIONER 

I analysen av bilderna ifrån Belönad svensk reklam nämns ordet bild. Med detta menas annonserna och 

deras innehåll, exempelvis fotografi och text.  
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TEORETISK BAKGRUND 
Jag kommer här att presentera semiotikens denotation och konnotation, vilket kommer att fungera 

som metod för att analysera materialet ifrån guldäggsböckerna. Jens E Kjeldsens bok Visuel retorik 

kommer här att fungera som en ingång, och en förståelse för vetenskapsfältet visuell retorik. E. H. 

Gombrich och hans bok Konst och illusion: om bildframställningens psykologi berör konsten och 

illusionen, om seendet och tolkningen.  

 

SEMIOTIK 

Semiotik är en vetenskap där den mänskliga ”betydelseproduktionen”, det vill säga villkoren för 

kommunikation och dess förbindelse med samhället undersöks. Det finns tre uppdelningar inom 

semiotiken som kallas pragmatik, semantik och syntax. Pragmatik innebär studiet av sändare och 

mottagare av ett tecken. Tecken innefattar allt som människor använder sig av för att uttrycka sig, det 

kan vara genom ord, bilder, musik och rörelse. Även djuren och naturen framställer tecken. Termen 

semiotik kommer ursprungligen ifrån de amerikanska filosoferna Charles Sander Peirce och Charles 

W Morris. Peirce påstår att semiotiken innebar samhörighet mellan tecken, objekt och tolkning. Även 

naturliga fenomen kan räknas som avsändare. Då ett träd böjer sig är det ett tecken för att det är 

blåsigt ute och en ökad pulsfrekvens är tecken på feber.19 

 

Denotation och konnotation  

Denotation och konnotation är begrepp som härrör ifrån det vetenskapliga området semiotik. 

Denotation syftar på ett teckens egentliga betydelse och brukar kallas grund- eller kärnbetydelse. 

Konnotation däremot är tecknets bi- eller medbetydelser.20 

Denotationen hos ett ”visuellt figurativt” tecken bör likna något som vi människor kan se och 

uppfatta i verkligheten. För att skilja mellan den fysiska verkligheten och uppfattningen av den 

brukar det sägas att det ”visuella tecknet överensstämmer med den naturliga världen”. De tecken som 

finns i den naturliga världen tolkas utifrån perceptuella koder medan en bilds tecken tolkas med 

utgångspunkt i grafiska koder. Den visuella denotationen är även särskiljande, ”en leende mun får 

inte förväxlas med en skrattande mun, en allvarlig mun eller en gråtande mun om betydelsen skall 

fungera”. Det denotativa fältet pekar på något som kan ”objektifieras” och ”identifieras”. I en 

denotativ beskrivning av en bild är syftet att utreda en bilds grundelement, dess del- och 

helhetsbetydelser och hur de sammanställs i handlingar. Även yttre sammanhang som bildtexter och 

rubriker kan tolkas denotativt då de kan vara en del av en bilds del- och helhetsbetydelser.21 

                                                 
19 Cornell, s. 292 & 316. 
20 Ibid., s. 91. 
21 Ibid. 
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Konnotation innebär bland annat associationer som är allmänna för en viss grupp eller kultur. Vilket 

betyder att det finns en gränsdragning till de subjektiva associationer som endast kan uppfattas eller 

tolkas av en människa. Det konnotativa i en bild finns inte i själva bilden utan i den människa som 

granskar den. I reklambranschen används ofta kända konnotationskoder och värderingar för att 

tilltala vissa målgrupper.22  

 

JENS E. KJELDSEN: VISUELL RETORIK 

Retorik 

Jens E. Kjeldsen skriver i sin avhandling att det främsta syftet med den inte är att skapa en enskild 

teori som gäller all visuell retorik, utan syftet är snarare att påvisa utvalda problemställningar som är 

centrala och knutna till ämnet, men som inte är en uttömmande beskrivning av ”fenomenet” visuell 

retorik.23 

 Så länge det har funnits människor på jorden har det funnits retorisk kommunikation. Varje 

människa som kan tala vill på något sätt försöka påverka människor i sin omgivning, skriver Kjeldsen. 

En retorisk yttring är skapad av människor till människor. De flesta retorikforskare är eniga om detta 

och ungefär så långt råder konsensus. För vissa forskare innebär retorik enbart yttringar avgränsat till 

talade ord, andra räknar in skrift och somliga menar att visuella och auditiva yttringar kan inräknas 

bland gruppen retoriska yttringar. Den traditionella antikens definition av retorik är att den är läran 

om tal och skrift. I början på 1970-talet började dock retorik ses som en vetenskap och lära om 

kommunikation och symbolbruk. Då det gäller förståelsen av retorik som övertalande 

kommunikation anses det att det centrala i retoriska yttringar är effektiv övertalning. Retorik är 

konsten att påverka människor genom effektivt tal.24 

Inom retoriken brukar det talas om Aristoteles logos (förnuft), ethos (trovärdighet) och pathos 

(känslor).25 Logos används då någon försöker att undervisa och upplysa, vilket i sin tur kallas docere, 

ethos används då någon försöker väcka tillit och sympati eller bara för att underhålla, delectare, och 

pathos används då någon vill röra, engagera och väcka, movere. Den idealiske talaren använder sig av 

detta. Den tillit och trovärdighet som lyssnaren tillskriver en talare ska komma ifrån dennes 

sammanhängande argumentation, en talares logos måste skapas utifrån talaren själv, dennes 

grundläggande åsikter och livssyn. Talarens logos skapas också i och med talarens ethos och det är 

grunden till att ethos är nödvändigt som bevismedel, säger Kjeldsen. Ethos skapas genom logos då 

den sammanhängande argumentationen ger trovärdighet. Omvänt skapas också logos genom ethos 

eftersom den sammanhängande argumentationen skapas utifrån den livssyn som talaren framställer i 
                                                 
22 Cornell, s. 91f. 
23 Kjeldsen, s. 173. 
24 Ibid., s. 2f, 5 & 8. 
25 Mral & Larsson, s. 22. 
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sitt tal. Ett exempel på pathos är den humoristiska TV-reklamen. Kjeldsen anser att huvudsyftet inte 

är att få oss att le utan att köpa en produkt. Det finns alltid en avsikt bakom, ett mål som ska uppnås 

för att överbevisa publiken.26 

 

Visuell retorik 

Retoriken är inte enbart hänvisad till tal eller skrift, utan den är visuell samtidigt som det visuella är 

retoriskt.27 Visuell retorik kommer till uttryck med hjälp av perceptuella tecken eller fenomen. Därför 

är teckenlära, semiotiken viktig. Den är inte bara viktig vid redogörelser för konstruktionen av 

mening utan även semiotikens generella förståelse av kommunikation. Detta eftersom ämnet inte är 

begränsat till forskning av lingvistiska tecken, utan att den istället visar på hur kommunikation, och 

därmed retorik, kan förmedlas genom otaliga former och olika tecken. Kjeldsen vill lyfta fram en 

förståelse av bilder som observerbara fenomen som kan användas till att framkalla eller skapa mening 

och reaktioner hos människor. Vilket betyder en mängd tänkbara uttrycksformer där meningen inte 

alltid självklart syns i bilden, utan att meningen skapas i den innebörd som människor tillskriver 

tecknen. Detta görs mycket på grund av kontexten. Kontexten delar Kjeldsen upp i tre olika former: 

texten eller textens kontext, situationen eller den direkta retoriska kontexten och den kulturella 

kontexten. Med textens kontext menas den konstruktion som tecknet bidrar till att skapa. Med den 

kulturella kontexten menas grundläggande sociala, historiska och kulturella omständigheter som 

formar situationens och textens mening och retorik. Med den omedelbara retoriska kontexten menas 

den direkta kommunikationssituation som tecknet och kontexten ingår i.28  

 Symboler och symbolik skapas då erfarenhet och vana förbinds med bestämda tecken och 

bestämda betydelser. Kjeldsen exemplifierar det här med att en ikonisk avbildning av en morot kan 

fungera symbolisk i den betydelsen att vi genom vana och erfarenhet har lärt oss att en morot är ett 

tecken på sundhet. Egentligen liknar inte morot sundhet eftersom bilden på moroten inte är fysiskt 

sammanbundet med detta. Vi människor har lärt oss att representationen av moroten metaforiskt och 

metonymiskt representerar sundhet och vitaminer. 29  

 

Grafiska funktioner i visuell retorik 

Begreppet grafiska tecken innefattar grundläggande element i visuell kommunikation som pricken, 

linjen, formen, ritningen, nyansen, formen, texturen, dimensionerna och proportionerna. Dessa 

element bidrar till att skapa förnimmelser av avstånd, perspektiv, vinkel och rörelse. Kjeldsen säger 

att dessa element är en slags visuell grammatik som skapar betydelse och retorik då de kan fungera 

                                                 
26 Kjeldsen, s. 15ff, 24 & 30. 
27 Ibid., s. 64f. 
28 Ibid., s. 64ff. 
29 Ibid., s. 78. 
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retoriskt genom det formella utförandet. De ikoniska och symboliska tecknen utgörs av de grafiska 

tecknen. En betraktare som läser en annons som enbart består av de ovan nämnda elementen letar 

efter en mening med annonsen i de grafiska uttrycken och skapar därmed mening även om formerna 

egentligen inte föreställer något påtagligt. I retorisk kommunikation kan grafiska uttryck, och dess 

abstrakta former, förstås ikoniskt och symboliskt.30 

 

Retoriken mellan text och bild 

I retorik är det vanligt att text och bild sammanförs för att styrka och understöda varandra. Text och 

bild kan även användas tillsammans för att ge uttryck åt olika innehållselement.31 Förankring sker då 

bild och text med olika uttalanden upprepar samma sak, det sker också då visuella yttranden refererar 

till ett uttalande som redan är uttryckt verbalt eller omvänt.32 

Medierna har en stor betydelse för kommunikationen, för både dess innehåll och uttryck. 

Medierna sätter ramar för hur kommunikationen ser ut och indirekt dess innehåll och hur det 

förmedlas. Kommunikationens förutsättningar bygger på medierna och på så vis blir de en del av den 

retoriska situationen.33 

 

Bilder som argumenterar 

Bilder kan argumentera eftersom de i sin form avskiljer sig ifrån det verbala. Bilder är oftast tagna 

utifrån en bestämd vinkel, från ett visst avstånd, i en bestämd belysning, med en bestämd lins, vilket 

bidrar till att skapa fotografiets betydelse och ger bilden en ”fyldige beskrivelse” av situationen. Utan 

att det egentligen finns en förankring i bilden är det möjligt att förstå vad bilden betyder, vad som vill 

sägas genom bilden. Bildspråket innehåller dock inte, som verbalspråket, tydliga regler gällande 

meningsuppbyggnad som avgör hur informationen ska samordnas. Det finns en retorisk potential i 

bildkommunikation, även om det finns en begränsning eftersom bilderna i sig själva mycket sällan 

kan göra klart för hur olika slags information ska förhålla sig till varandra, skriver Kjeldsen.34  

 I egenskap av beskådare uppfattar vi och reagerar på bilders argument även om vi inte tänker på 

att bilderna förmedlar. Kjeldsen anser att eftersom vi lever i en tid där vi bombarderas av visuella 

tecken är det inte konstigt att vi förstår den visuella kommunikationen. Det har blivit en naturlig sak 

för oss människor att förstå argument som förmedlas genom bilder. Skillnaden mellan verbaltext och 

                                                 
30 Kjeldsen, s. 80ff. 
31 Ibid., s. 82f. 
32 Ibid. s. 83. 
33 Ibid., s. 161. 
34 Ibid., s. 219f. 
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bilder är inte om de kan innehålla argument eller inte, frågan handlar egentligen om två olika slags 

argument.35 

 

E. H. GOMBRICH: OM BILDER OCH BILDFRAMSTÄLLNINGEN  

Gombrich säger att vi människor borde förundras mer av att vi har så lätt för att tyda konstens 

chifferskrift, att vi faktiskt kan läsa bilder. Detta beror bland annat på att vi människor är så vana att 

rätta oss efter de anvisningar som blir oss givna av konstnären att vi direkt läser det teckensystem som 

används. Vi förstår användandet av vissa färger och linjer, exempelvis att svarta linjer utgör 

skillnaden bakgrund och gestalt. Konsten skulle inte existera om inte vi människor hade förmågan att 

känna igen identiteter trots alla varieteter eller att ta hänsyn till ändrade förhållanden och hålla fast 

vid den ram som är vår världsbild. Kulturerna och kommunikationen beror på interaktion mellan 

förväntningar och observationer i skiftena mellan uppfyllda och svikna förväntningar.36  

All konst har sin härkomst i människans sinne. Det handlar mer om våra reaktioner på världen än 

på den synliga världen. All konst är begreppsmässig, den kan kännas igen på det konstnärliga 

formspråket, menar Gombrich. Exempelvis går det att se hur den kinesiska traditionens bestämda 

formspråk verkar som ett slags galler som enbart släpper in de drag som passar in i schemat. Denne 

konstnär lockas enbart av de motiv som kan återges med hennes eller hans formspråk. Utan en 

utgångspunkt, initialschema, skulle vi betraktare inte kunna hantera alla intryck som möter oss. Vi 

behöver kunna sortera det vi ser i kategorier, efter de behov vi har. Om människor är medvetna om 

sorteringsprocessen säger hon/han att det är tolkning. Om de inte är medvetna säger hon/han att det 

är seende.37 

Konsten har en fallenhet att väcka passioner, säger Gombrich. Genom denna fallenhet kan 

konstnären få en sådan makt över betraktarens sinnen att de kan förälska sig i målningen ifråga. Detta 

beror på att den värld som betraktaren upplever inte enbart består av saker utan även av symboler, 

skillnaden mellan verklighet och illusion är overklig. Han anser även att bildandet kommer fram 

innan avbildandet och skapandet före verklighetsuppfattningen. Skillnaden mellan den symboliska 

återgivningen och verklighetsåtergivningen beror på sammanhanget och metaforen. Det vi människor 

kan lära oss är att särskilja, inte att se. Den människa som är blind vid födseln och sedan börjar kunna 

se måste lära sig att se. Vi människor kan ibland se en liten sak som befinner sig nära vårt öga som 

något stort men då vi ser att det inte är så stort har vi svårt att se den saken som vi först gjorde.38 

Inom propaganda och reklam är det vanligt att de kreatörer som verkar inom dessa områden 

använder sig av konstens sätt att måla liv i de avbildade människorna. Att avbilda personer så att de 

                                                 
35 Kjeldsen, s. 236f. 
36 Gombrich, s. 47, 51, 60f & 67. 
37 Ibid., s. 92f & 108. 
38 Ibid., s. 100ff, 112, 169 &  364. 
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ser ut att följa betraktaren med blicken, så att närvaro skapas. Vi människor skiljer ut olika former för 

att bygga ett händelseförlopp i vårt inre och genom att ta tid för att göra det här blir vi delaktiga i 

upplevelserna.39  

Angående perception hävdar Gombrich att det först och främst är en modifikation av förväntan, 

och att detta är en aktiv process. Vi bör inte tala om att se utan att vi lägger märke till saker. Han ger 

exemplet att vi inte kan lägga märke till allt som finns i ett rum, men vi kan däremot lägga märke till 

om något är förändrat. De bilder som redan är samlade i vårt minne påverkar vår förmåga att känna 

igen former. Vi märker inte alltid tryckfel eftersom vi redan föreställer oss hur det ser ut då det är 

korrekt. Har vi stora förväntningar på något räcker det med viss uppmuntran för att få oss att skapa 

en illusion av något så att vi tror att det existerar även om det inte gör det.40 

Kommunikation handlar om att ta i beaktande den nivån av kunskap betraktaren/mottagaren har. 

Betraktarens identifiering med avsändaren, i detta fall konstnären, måste motsvaras av konstnärens 

identifiering med betraktaren. Betraktarna lär sig att känna igen återkommande figurer och att känna 

igen dessa vart de än förekommer.41  

 

 

                                                 
39 Gombrich, s. 115 & 138. 
40 Ibid., s. 169, 178, 194 & 261. 
41 Ibid., s. 222. 
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BAKGRUND 
OM SVERIGES REKLAMFÖRBUND 

Det är Sveriges Reklamförbund som anordnar tävlingen Guldägget och därför är det betydelsefullt att 

presentera och beskriva vad Sveriges Reklamförbund står för och vilken bakgrund förbundet har för 

att ge en introduktion och möjligtvis en förståelse för varför tävlingen ser ut som den gör, vad som 

prioriteras inom tävlingen och vad som belönas etcetera.  

 

Sveriges Reklamförbund är en, som förbundet själv säger, ”intresseorganisation för fristående företag 

som huvudsakligen är verksamma inom reklam”. Inom förbundet definieras reklam som ett eller flera 

moment i kedjan: analys, strategi, gestaltning, implementering och uppföljning. Detta ska syfta till en 

”ömsesidig nytta och stärkt konkurrenskraft för byråer och beställare”.  Sveriges Reklamförbund AB 

ägs av föreningen Sveriges Reklamförbund och som medlemmar har förbundet cirka 320 företag som 

medlemmar, tio anställda och omsätter 20 miljoner kronor på ett år.42 

På hemsidan, www.reklam.se, står det om hur verksamheten ger medlemsbyråerna bättre 

service genom att enbart organisera företag. Förbundet driver, för dem, viktiga branschfrågor och 

syftar till att öka kunskapen om reklam som konkurrensmedel för att gynna en debatt om etiken inom 

reklam. Det står dock också att den största uppgift som förbundet har är att öka kunskapen om hur 

betydande det är för företagen att använda reklamen som konkurrenskraft.43 Sveriges 

Reklamförbunds viktigaste punkter just nu är att: 

Verka för att öka kunskapen om att medlemmarna är konsulter som skapar tillväxt. Stimulera 
och stärka kreativiteten i alla led. Utveckla ledarskapet i branschen ytterligare. Finna konkreta 
former för att öka jämlikheten på alla nivåer och i alla roller inom branschen. På olika sätt, bl a 
genom styrelsepresentation i Berghs School of Communication, se till att branschen har en 
relevant utbildnings- och rekryteringsplattform.44 

 
I Sveriges Reklamförbunds styrelse är många olika slags företag inom reklambranschen 

representerade. Medlemmarna är reklambyråer, mediebyråer, eventbyråer, sales promotionbyråer, 

designbyråer och PR-byråer. Denna, för reklambranschen, spridda konstellation är tänkt att spegla 

branschen. Styrelsen är tänkt att företräda både mindre företag och multinationella kedjor som har en 

global verksamhet. Styrelsen ska även företräda företag inom och utanför storstadsregionerna. Det 

strävas också efter att i styrelsen ha en jämlikhet mellan könen.45 

  

                                                 
42 http://www.reklam.se/page/3, 051211. 
43 http://www.reklam.se/page/3/76, 051211. 
44 Ibid. 
45 http://www.reklam.se/page/3/10, 051211.  
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Historik 

Sveriges Reklamförbund bildades 1986 och bestod då av en sammanslagning av två helt skilda 

organisationer. Det personbaserade ABCD/Förbundet för Art, Bild, Copy och Design och det 

företagsbaserade SRF/Sveriges Reklambyråförbund. ABCD grundades 1972 genom en hopslagning av 

fyra intresseorganisationer, SAFFT/Svenska Affischtecknares Förbund46, Textklubben47, ADS/Art 

Directors Club Sweden48 och STEFO/Svenska Tecknares och Formgivares Förbund49. SRF bildades 

1968 av medlemmar i AF/Annonsbyråernas Förening och SKARF/Sveriges Kompetensauktoriserade 

Reklambyråers Förening50.51  

AF var från början en slags kartelliknande52 organisation för fullservicebyråerna som då 

dominerade reklammarknaden. Inkomsterna kom främst från provisioner, som de uppbar från media, 

främst tidningar, för säljarbete och kreditrisk. Detta system, som innefattade ett förbud mot 

returprovisioner, ifrågasattes av näringsfrihetsombudsmannen som ”konkurrensbegränsande”. 

Marknadsdomstolen gav då näringsfrihetsombudsmannen rätt och förbudet upphörde från 1965. 

Innan upphävandet hade en opinion mot förbudet bedrivits av Annonsörföreningens medlemmar och 

många olika byråer. Beslutet som fattades 1965 kom att kallas Julirevolutionen. Det blev sedermera en 

förändring på reklambyråmarknaden. Flera fristående mediaförmedlingsbyråer växte fram, vilket 

ledde till att även små byråer hade möjlighet att hantera stora annonsörer. Under denna tid kom idéer 

från USA att påverka byråernas produktioner på ett betydande sätt och präglade kundernas och 

branschens medvetenhet. Men AF var dock för provisionssystemet och var därmed en motståndare 

till den nya tidens reklam. Vid detta läge hade inte Byråförbundet fått det genomslag för reklamen i 

Sverige som tidigare avsetts. Julirevolutionen kom alltså att förändra utvecklingen. Från att ha tjänat 

mer ju färre annonser som skapades, var det nu tvärtom. Kreatörerna hamnade högst upp i 

reklammarknaden och det arbete som tidigare utförts för respekt och den idealitet som utmärkt 

föreningsarbetet började försvinna. Därför kom ABCD och SRF att slå sig samman 1986. Det var 

därefter ABCD: s medlemmar som stod för utformningen av Sveriges Reklamförbunds stadgar.53 

Intresset för föreningsfrågor minskade och Sveriges Reklamförbund blev ett företagsförbund, 

parallellt med att det blev en intresseorganisation för alla typer av företag som arbetade med 

                                                 
46 Grundad 1936. 
47 Grundad 1948. 
48 Grundad 1957. 
49 Grundad 1958. 
50 Ursprungligen Konsultativa Reklambyråers Förbund. 
51 http://www.reklam.se/page/3/7, 051211. 
52 1) Samverkan mellan politiska partier, särsk. vid val. 2) Överenskommelse mellan företag i konkurrensbegränsande syfte. Från: 
Norstedts ordbok, (2001), Prismas Främmande Ord – 25 000 låneord och deras ursprung, Smedjebacken, s. 246. 
53 Se stadgarna i Bilaga. 
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marknadskommunikation. Sveriges Reklamförbund är idag därför inte samma sak som förbundet såg 

ut då det grundades 1919. 54  

 

Olika reklamtävlingar 

Något som anses som viktigt inom Sveriges Reklamförbund är tävlingar inom reklam. På hemsidan 

går det att läsa hur tävlingarna ”stimulerar till reklambranschens utveckling i form [av] nya 

strategiska och kreativa lösningar” då det gäller innehåll, form och olika medievalskombinationer. Det 

står vidare att de som vinner priser, i de tävlingar som jag sedan ska presentera lite kort, inte bara blir 

belönade själva utan att det sporrar andra att överträffa sig själv. Vinnarna ska så att säga vara goda 

exempel för andra.55 

 De tävlingar som finns presenterade på Sveriges Reklamförbunds hemsida är Young Creatives 

Sweden, Cannes Lion, 48h, Guldägget och 100W.56 

Young Creatives Sweden riktar sig främst till unga kreatörer och tävlingen är en uttagningstävling 

inför den internationella Young Creatives tävlingen i Cannes. Ett kreatörsteam ska representera 

Sverige och tävla mot 34 andra team från övriga världen. Tävlingen går ut på att skapa en 

tidningsannons och en banner för en ideell organisation enligt en bestämd brief.57  

Cannes Lion är världens största internationella reklamtävling. ”Det är mycket prestigefullt och i 

allmänhet också kommersiellt mycket intressant att vinna priser i Cannes”, står det på Sveriges 

Reklamförbunds hemsida. År 2004 blev Sveriges Reklamförbund Sveriges representant för Cannes 

Lions och år 2005 var de Sveriges representant för andra året i rad.58 

Tävlingen 48h riktar sig däremot till heltidsstuderande från Beckmans, Berghs SoC, Forsbergs, 

Grafiska Institutet, Handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg, Högskolan för Design och 

Konsthantverk (HDK), Institutet för Högre Kommunikations- och Reklamutbildning (IHR), Konstfack 

och Marknadsakademien. Tävlingen går bland annat ut på att under 48 timmar utforma en 

helsidesannons tillsammans med två eller tre andra studenter från andra skolor.59  

Guldägget har jag tidigare presenterat kort och kommer att presenteras mer utförligt senare i 

uppsatsen.  

Tävlingen 100-wattaren uppmärksammar reklam som på något sätt gett effekt. Resultatet är alltså 

viktigt i 100-wattaren. Sveriges Reklamförbund startade 100-wattaren tillsammans med Dagens 

Industri år 1990. År 1993 övertog Annonsföreningen och Dagens Industri arrangörsrollen. 1993 gick 

stafettpinnen från Sveriges Reklamförbund över till Annonsörförening som gick in som arrangörer i 

                                                 
54 http://www.reklam.se/page/3/7, 051211. 
55 http://www.reklam.se/page/13, 060110. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 http://www.reklam.se/page/13/35/44, 060112. 
59 http://www.reklam.se/page/13/34/42, 060112. 
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samarbete med Dagens Industri. Sedan år 2004 beslutade både Annonsörföreningen och Dagens 

Industri att tävlingen skulle vara ett samarbete med tredje parten Sveriges Reklamförbund.60 

 

OM GULDÄGGET 

I denna del av uppsatsen har jag tänkt berätta mer om vad tävlingen innehåller och vad som lyfts 

fram som viktig information på Guldäggets hemsida. Observera att denna information är hämtad 

ifrån 2005 och 2006 och att den därav inte är representativ gällande Guldäggets historia över tid.  

   

Syftet med Guldägget är enligt dem som jobbar med tävlingen att ”lyfta fram Sveriges bästa reklam 

och att föra svensk reklam framåt”. Det som bland annat eftersträvas är att den kreativa standarden 

på reklamen ska höjas och inspirera och ”ge mod” till reklambranschen så att reklamskapare 

anstränger sig ännu mer och så att näringslivet upplever ”den avgörande betydelsen av god 

kommunikation”.61 Guldägget belönar kort och gott kreativitet. I år, 2006, kommer tävlingen att äga 

rum den 19: e april på Konserthuset i Stockholm.62 Juryns uppgift i tävlingen är att ta i beaktande vissa 

kriterier som är uppsatta då de väljer ut pristagarna av Guldägget, dessa är: 

Idéhöjd – Att med en stark och tydlig idé lyckas nå ut och beröra.  
Skapa intresse och initial förståelse för budskapet. 
Tydlighet – Att få fram ett budskap. 
Relevans – Att budskapet är relevant både för avsändaren och mottagaren. 
Hantverk – Hanteringen av bild, text, form och typografi. 
Omdöme – Att ej bryta mot god etik.63 

 

Ett av kraven för att få delta i tävlingen är att reklamen ska vara producerad inom Sveriges gränser 

och den ska vara skapad under föregående år, relaterat till när tävlingen hålls. Arbeten som tidigare 

har offentliggjorts och som återkommer året innan tävlingen får då delta igen. En annons som gjorts 

för Sveriges Reklamförbunds räkning får inte vara ett bidrag i tävlingen.64 Den som lämnar in bidrag 

till tävlingen har ansvar för att bidraget inte strider mot marknadsföringslagen65 eller annan 

marknadsrättslig lagstiftning, lagen om namn och bild i reklam66, personuppgiftslagen67, 

immaterialrättslig68 lagstiftning, branschpraxis eller etiska regler. Bidragen får inte gå emot 

tillämpbara lagstiftningar gällande marknadsföring. Då den tävlande lämnar in sitt bidrag ger man 

sitt medgivande till att Sveriges Reklamförbund får publicera materialet på Internet, i tryckta, digitala 
                                                 
60 http://www.reklam.se/page/13/33, 06110. 
61 http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=1, 051211. 
62 http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=13, 060110. 
63 http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=3, 051211. 
64 Ibid. 
65 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19950450.HTM, 060113.  
66 http://www.blf.se/Upphovsrattsfragor/Bildhantering/lagar.htm, 060113. 
67 http://www.pul.nu/lagtext.html, 060113. 
68 Gemensam betäckning för litterär och konstnärlig rätt, varumärkesrätt, patenträtt och dylikt. Från: Norstedts ordbok, (2001), Prismas 
Främmande Ord – 25 000 låneord och deras ursprung, Smedjebacken, s. 208. 
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och eter-medier. Den som lämnar in bidrag till tävlingen har även ansvar för att det inte finns något 

som hindrar bidraget från att visas i alla medier, i och utanför Sverige.69 

 Guldäggets jurymedlemmar består främst av reklammakare som är yrkesverksamma i Sverige. 

För att få vara delaktig i juryn ska medlemmarna vara meriterade i form av utmärkelser i 

guldäggstävlingen eller motsvarande tävlingar utomlands. Medlemmarna får dock inte sitta längre än 

i två år. Medlemmarna får inte tillhöra SRF, vara journalister, vara uppdragsgivare eller vara 

verksamma utomlands. Det finns dock något som benämns ”wild card” och det innebär att den 

person som enligt regelverket egentligen inte får tillhöra guldäggsjuryn kan göra det om en viss 

tävlingsgrupp utser personen ifråga för dennes spetskompetens. En reklambyrå får totalt ha två 

medlemmar representerade. Juryarbetet är ett ideellt arbete som medlemmarna utför parallellt med 

sitt fasta arbete. Medlemmen ska godkänna ordföranden, tävlingens procedur och de 

bedömningsgrunder som ligger till grund för de bidrag som belönas. Huvudjuryordföranden ska vara 

meriterad och respekterad i reklambranschen. Personen utses av Sveriges Reklamförbund och ska 

ansvara för att juryarbetet följer de uppsatta reglerna och dess syfte. Kategorijuryn består av ett 

ojämnt antal jurymedlemmar och den väljs av tävlingskommittén inom Sveriges Reklamförbunds 

styrelse. Den som är ordförande i respektive kategorijury har rösträtt i denna och i huvudjuryn. 

Omröstningen går till så att jurymedlemmarna ser till bidragens kvalitet och utifrån den bedömningen 

röstar hon/han ja eller nej. Det här sker slutet i sex omgångar. De bidrag som få flest ja går vidare till 

nästa omgång.70 

 Juryn ska bedöma och rangordna det reklammaterial som publicerats i Sverige föregående år, 

deras uppgift är inte att ”bedöma en årsproduktions standard och betydelse i reklamhistorien”. 71 Det 

finns olika kategorier i tävlingen som olika annonser blir nominerade till. Det är en viss kategorijury 

som utser de annonser som ska nomineras till Diplom. Denna kategorijury har även ansvar för att utse 

vilka som nomineras till minst Silverägg. Guldäggets huvudjury utser därefter Silverägg och Guldägg. 

Guldägget är det främsta priset, sedan kommer Silverägget och sist Diplom.72 

 Det finns elva kategorier i tävlingen. Dessa är: alternativ media, business to business, design, 

direktreklam, ideella organisationer, integrerad reklam, Internetreklam, radioreklam, reklamfilm, 

tidningsannonsering och utomhusreklam. Det finns även specialpriser som bidragen kan vinna. Dessa 

är: Guldäggsplaketten – huvudjuryns specialpris, Platinaägget – Guldäggets hall of fame, Guldskrift – 

                                                 
69 http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-39,GGLG:sv&q=tavling%5Fforum%2Epdf, 
060113. 
70 Ibid. 
71 Mer information om vilka som sitter i vilken jury går att läsa från följande länk: 
http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-39,GGLG:sv&q=tavling%5Fforum%2Epdf 
72 http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=3, 051211 
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belönar det skrivna ordet, Kycklingstipendiet – belönar unga kreatörer och Mediepriset – belönar den 

mest kreativa medielösningen.73 

 Alternativ media, innebär kommunikation som promotion, kläder, trycksaker, action marketing, 

tidningar, klistermärken, presentationer sms och sales promotion, event marketing och alla former av 

installationer. Digitala produktioner som inte passar i kategorin Internetreklam räknas också till 

kategorin alternativ media. Business to business är som namnet tydligt avslöjar, reklam företag emellan. 

Design innefattar kommersiell förpackning av företag/organisationer, produkter och tjänster: 

corporate identity, förpackningsdesign, redaktionell design, bokdesign, design för rörliga medier, 

grafik, interaktiv-/webbdesign och informationsdesign. Direktreklam är adresserade och oadresserade 

utskick/försändelser. De bidrag som inte passar in här placeras under Alternativ media. Ideella 

organisationer är för de bidrag som är skapade av ideella organisationer, stiftelser eller samfund. Det 

kan handla om allt från insamling till information om något som händer inom organisationen, 

stiftelsen och samfundet. Om en organisation tävlar inom denna kategori får de inte skicka in sina 

bidrag till någon annan kategori. Integrerad reklam belönar reklam som på ett bra sätt, med ett bra 

samspel, kreativt utformar reklam på samma tema i olika medier. Det ska dock komma från en och 

samma annons. På Guldäggets hemsida förtydligas att det inte handlar om att använda sig av samma 

helhet i olika medier utan att använda varje mediums speciella förutsättningar på ett sammanhållet 

sätt. Under Internetreklam faller de bidrag som synts på Internet eller i andra digitala medier. 

Radioreklam ska ha förekommit på de kommersiella radiostationerna. De bidrag som faller in i 

kategorin reklamfilm är de som figurerat i kommersiell TV, på bio eller på annan betald annonsplats. 

Tidningsannonsering handlar om de bidrag som annonserats i dagspress, veckopress, tidskrifter, 

magasin riktade till privatpersoner och företag, enstaka alster och annonsserier. Till sist har vi 

utomhusreklam och de bidrag som placeras inom denna kategori är reklam som synts på stortavlor, 

pelare, trafikreklam och andra traditionella utomhusmedia. Det som också räknas in i kategorin är 

mångfaldigade affischer för nöjen, teatrar och utställningar med mera som har exponerats utomhus. 

Det är öppet för företag att skicka in samma bidrag till olika kategorier.74 

 

ARTIKLAR OM GULDÄGGET FRÅN MEDIEARKIVET 

De flesta artiklarna i denna del av uppsatsen är skrivna av journalister på reklambranschens egen 

tidning Resumé. Detta beror antagligen främst på att det är denna tidning som mest skriver om 

tävlingen Guldägget. Jag har valt att ha med artiklar som främst behandlar tävlingen och vad olika 

människor sagt om tävlingen och dess innehåll.  

 

                                                 
73 http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=3, 051211 

74 http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=5, 051211 
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Om tävlingen Guldägget sade Anna Serner, i en artikel ifrån Resumé skriven av Pia Grahn Brikell, att 

Guldägget är en bra ”temperaturmätare” på vad som är bra svenskt jobb inom reklam. Guldägget är 

reklambranschens SM medan Cannes är VM i reklam.75 I en artikel av Resumé har Tobias Rydergren 

och Peter Willebrand intervjuat verksamma inom reklambranschen med olika roller och bland annat 

frågat dem om vad priser betyder för dem. Byråledaren sade att priser och utmärkelser är viktigt i 

början av karriären, men att det sedan blir mer viktigt för den reklambyrå man är verksam inom. 

Copywritern som tillfrågades vid detta tillfälle menade att priser tillfredställer egot för stunden men 

att han/hon sedan känner sig ”värdelös” igen. Copywritern lyfte fram att de bidrag som hon/han varit 

mest nöjd med aldrig vunnit priser, ”men visst är det kul när man vinner”. Webbredaktören som 

tillfrågades ansåg att det var positivt med priser av den anledningen att de leder till att reklambyrån 

ifråga kan anställa kompetenta medarbetare. Creative Directorn på Forsman & Bodenfors påstod att 

det är viktigt att vinna marknadsandelar för kundernas räkning. Tävlingar är som sport och den dag 

som en reklammakare inte bryr sig om priser är det dags att byta yrke, sade han. Projektledaren 

trodde att priser betyder mycket men att det är viktigt att ta i beaktande att tävlingarna är subjektiva. 

Ett Guldägg är mycket motiverande för den arbetsgrupp som vinner den. Filmregissören ansåg att 

hon/han blir glad av att vinna priser men att det inte är ett intyg på att reklammakaren ifråga är bra. 

AD: n menade att priser betyder mycket men ännu mer om hon/han inte vinner priset ifråga.76 

Storåkers McCann vann ett Guldägg inom kategorin busienss-2-business för Telia år 2005. Det här 

betyder mycket för reklambyrån, menade de på Storåkers McCann. Det är det bästa betyget som kan 

ges till kunder och reklammakare.77  

 Andra åsikter om tävlingen är att den är för dyr. Lars Axelsson anser, i en artikel i Resumé 

skriven av Claes De Faire, att Guldägget skulle vara just billigare men att inträdet till tävlingen ändå 

är ett sätt för Sveriges Reklamförbund att få in pengar. De reklambyråer som blev tillfrågade av 

Resumé bedyrar att Guldägget är en bra tävling för branschen och att så många som möjligt borde vara 

med. Nackdelen är dock att det ofta kostar för mycket.78 Enligt beräkningar som är utförda av Resumé 

kom det fram att Sveriges Reklamförbund beräknas få in fyra miljoner på tävlingen och att en av dem 

är vinst.79 

 Resumé gjorde ett test på hemsidan, www.resume.se, där läsarna80 fick möjlighet att tycka till om 

vilka av de nominerade i Guldäggstävlingen år 2005 de tyckte skulle få priset och sedan sätta betyg på 

vinnarna. Läsarna ansåg att det årets 2005 års bidrag var intetsägande. Det var enbart vinnaren i 

kategorin reklamfilm som fick ett snittbetyg som låg över det totala snittbetyget 3,2. H&M: s reklam 

                                                 
75 Grahn, Brikell, Pia, ”Sverige tappar i film och print”, Resumé, 050630. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
76 Rydergren, Tobias & Willebrand, Peter, ”Dream team”, Resumé, 050915. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
77 Grahn, Brikell, Pia, ”Guldägget – Telia/Storåkers bäst i år”, Resumé, 050407. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
78 De Faire, Claes, ”Reklamhöjdarna slår bakut”, Resumé, 050414. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
79 De Faire, Claes, ”Reklamförbundet är den största vinnaren”, Resumé, 050414. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
80 Märk att de som gjorde testet antagligen bestod av människor som på ett eller annat sätt verkar inom reklambranschen.  
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för Karl Lagerfelds kollektion ansågs av juryn och reklambranschen vara den kampanj som höll 

”högsta internationella klass”.81 Kampanjen bestod bland annat av en två minuters reklamfilm som 

visades en torsdagskväll i 20 olika länder.82 Angående priset som gick till H&M: s kampanj yttrade en 

person på Resumé, namnet är inte angivet i artikeln, att detta var en bekräftelse på att Guldägget är en 

skönhetstävling.83 I en debatt på webben skrev The King att Guldäggsplaketten som delades ut det här 

året var ett bevis på att tävlingen är till för den lilla ”ankdammen”, alltså enbart för dem som arbetar 

med reklam.84 Katarina Sahlin på Göteborgs-Posten uttalade sig om att Guldägget enbart är en 

firmafest jämfört med evenemang som Grammisgalan. 85 

 Joakim Jonason som ledde guldäggsjuryn 2005 ansåg att juryn inte enbart ska belöna annonser 

som är bra utan även dem som bryter ny mark. Jonason ansåg att det är svårt att finna bidrag i 

tävlingen som är nyskapande och ”modiga”. Annonserna ska inte bara vara bäst just nu utan även ha 

en ”framtidsriktning”. Dessa annonser passar inte ofta in i den vedertagna modellen.86 Han sade också 

i en annan artikel att Guldägget inte är en skönhetstävling, som ryktet ofta säger. Tävlingen ser till 

både effekt och säljresultat. Tävlingen lyfter fram kreativ reklam som är framgångsrik kommersiellt.87 

Sveriges Reklamförbund menade, i en artikel i Svenska Dagbladet, att det inom tävlingen Guldägget 

inte finns några specifika krav på effekt på bidragen, det är främst kreativitet som belönas. Författaren 

till artikeln, Jonas Leijonhufvud, sade att om Sveriges Reklamförbund vill lära ut något om reklam till 

näringslivet så måste de nominerade och de vinnande bidragen i Guldägget vara mätbara och skapa 

effekt. Ett effektpris i tävlingen skulle göra det enklare för människor som inte arbetar med reklam att 

se relationen mellan bra och lönsam reklam.88 Piyush Pandey, Creative Director på Ogilvy India, 

påstod att H&M: s reklamfilm är stark och att den håller hög nivå internationellt. Den bästa reklamen 

är en kombination av en ”lokal unik ton, kombinerat med ett internationellt språk”.89 

Lotta Engzell-Larsson skrev i en artikel i Affärsvärlden att de verkliga vinnarna inte är de 

reklambyråer som vinner Guldägget utan det är de storföretag som lyckas återställa eller 

ompositionera sina varumärken. Många storföretag står inför valet att ompositionera sig eller att ”dö”. 

Därför är det viktigt att arbeta med varumärke och strategi.90 

 

                                                 
81 Willebrand, Peter & Dalin, Andreas, ”Så röstade branschen – Sex nya guldäggsvinnare när läsarna fick välja”, Resumé, 050414. 
[www.mediearkivet.se/guldägget] 
82 Cavling, Viggo, ”Mina åsikter – Välförtjänt guldägg till H&M”, Resumé, 050407. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
83 ”5 i topp”, Resumé, 051414. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
84 ”Åsikter från webben”, Resumé, 050331. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
85 Sahlin, Katarina, ”Alla borde få en egen gala”, Göteborgs-Posten, 050228. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
86 Grahn, Brikell, Pia, ”Jocke kritiserar ologiskt Guldägg”, Resumé, 050217. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
87 Grahn, Brikell, Pia, ”Guldägget – Guldägget bättre effekt än 100-wattare”, Resumé, 050407. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
88 Leijonhufvud, Jonas, ”När får vi se ett effektägg?”, Svenska Dagbladet, 050407. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
89 Grahn, Brikell, Pia, ”Guldägget – Ta hand om unga talanger”, Resumé, 050407. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
90 Engzell-Larsson, Lotta, ”Den svenska reklamvärldens verkliga guldägg”, Affärsvärlden, 050405. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
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TVÅ BÖCKER AV BO BERGSTRÖM OM VISUELL KOMMUNIKATION 

Bo Bergström, som är etablerad i reklambranschen, har bland annat skrivit två böcker om hur effektiv 

visuell kommunikation skapas. Dessa är: Effektiv visuell kommunikation: hur man får ett budskap i text, 

bild, film, form och färg att nå fram och Bild & Budskap: ett triangeldrama om bildkommunikation som är 

utvecklat ifrån kapitlet om bilder i den ovan nämnda boken. 

 

Effektiv visuell kommunikation 

Bo Bergström skriver att det kreativa arbetet med att forma budskap börjar tidigare än många 

föreställer sig. Innan en reklammakare skapar bilder, text och annat som är en del av budskapet 

arbetar hon/han med en övergripande kommunikationsstrategi, sedan samlar personen in argument 

som fungerar som byggstenar i arbetet med budskapet. I kommunikationsstrategin finns 

marknadsplanen som innehåller nulägesanalys, mål, marknadsföringsstrategi, utvärdering och 

uppföljning. Arbetet innebär även skapande av varumärke, om det redan existerar måste det hela 

tiden finnas till grund för arbetet med exempelvis en annons. Varumärket handlar om de 

föreställningar om ett företag eller dess produkter som människor har i sitt medvetande då de 

kommer i kontakt med dem på ett eller annat sätt.91 

 I arbetet med reklam behövs som redan nämnts en strategi, en reklamstrategi. Denna innebär 

planering och genomförande av åtgärder exempelvis i form av en annons. I strategin ser 

reklammakaren till marknaden, vilken del av den som reklamannonsen ska riktas till. Positionering är 

viktigt, att se till att synas på en speciell plats på marknaden så att detta förstås av mottagarna. 

Konceptet är en del av strategin och den handlar om att formulera en långsiktig idé som kan fungera i 

olika medier. Efter det utgår reklammakaren ifrån denna för att kunna forma annonsen. Sedan 

kvarstår att välja vilka idéer som ska finnas med i vilka enheter, annonser eller TV-reklam. Arbetet 

innebär även kommunikationsplan och reklamplan, vilket gäller hur arbetet ska gå till för att nå 

specifika uppsatta mål. Bergström talar även om instrumentella budskap och relationella budskap. De 

instrumentella budskapen lovar en lösning på ett problem och de relationella lovar en höjd 

känsloupplevelse. Dessa budskap delas även in i grund- och spetsbudskap.92 

Då det gäller idén säger Bergström att ett budskap behöver en idé som är bärande. Den ska visa på 

lösning på ett problem eller ett löfte om känslohöjning. En bra idé definieras som en tanke som ger en 

”första överblick eller utgångspunkt”. Denna idé förmedlas sedan i kombination av text och bild eller i 

reklamfilm. Idén kan fungera som ett övergripande koncept för ett företags produkter och så vidare. 

Bergström menar att en bra idé skapar ”ihopnålande” effekter. Den bör skapa uppmärksamhet, ge 

mottagaren en aha-upplevelse och skapa känslor. Den är för det mesta både enkel, tydlig och ska 
                                                 
91 Bergström, (2004), s. 56 & 93. 
92 Ibid., s. 93. 
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kunna användas om igen vid olika tillfällen. För att skapa dessa idéer som möjligtvis lyfter upp ett 

företag behövs den förankras i företaget och hos alla anställda.93 

 Då det handlar om visuell kommunikation krävs en särskild form av kreativitet som kallas 

”frame-creativity”, vilket innebär att vara idérik kring en viss sak inom vissa ramar som är 

kommunikativa. Om inte idéerna håller sig inom vissa ramar blir mottagarna ofta förvirrade, vilket 

leder till att de tröttnar. För att väcka uppmärksamhet behöver en reklammakare eller andra kreatörer 

skapa ”ovanliga” och övertygande kombinationer av både text och bild eller genom kontraster mellan 

exempelvis form och färg, ofta med ett inslag av rörelse, skriver Bergström. I TV skapas 

uppmärksamhet till reklamen exempelvis genom tystnad och svart/vitt för att bryta mot alla ljud och 

alla färger som annars visas. Det handlar om att skapa kontraster mellan omgivningen och 

reklambudskapet. För att nå fram till mottagarna behöver budskapet sättas in i ett sammanhang eller 

en kontext. Bokstaven, texten, logotypen och formgivningen tillhör denna kontext. För att exempelvis 

förstå ett ords betydelse behöver vi förstå sammanhanget. De som arbetar med reklam behöver 

använda sig av kontexter för att budskapet ska gå fram till mottagarna, det kan exempelvis innebära 

händelser som sker i samhället. Bergström ger ett exempel då kontexten inte passat bra ihop med ett 

budskap. Systembolaget skapade dyra annonser vars syfte var att tala till mottagarna om hur bra 

monopolet fungerade, hur bra det var, medan det samtidigt ägde rum en diskussion om mutor och 

dåligt ledarskap inom Systembolaget.94 

 För att skapa förtroende hos mottagarna behöver dessa personer få skäl till varför de ska 

uppmärksamma arrangemanget. Dessa personer måste kunna sätta in bilden i ett sammanhang. Det 

handlar inte bara om att väcka uppmärksamhet med en spektakulär bild utan någon egentlig 

bakomliggande tanke. Bergström skriver att uppmärksamhet gånger relevans är lika med effekt. 

Bilden måste ändå vara så stark att den skapar uppmärksamhet. God smak håller längre anser 

Bergström. Reklammakare bör inte använda sig av aggressivitet, pennalism och egoism i reklamen.95 

 Angående användandet av humor och ironi påpekar Bergström att ett skämt för skämtets skull 

inte har någon långvarig effekt. Det bör finnas en naturlig koppling mellan skämtet och budskapet. 

Något som det inte bör skämtas om är religion. Vi människor i olika delar av samhället skrattar åt 

olika saker. Ironi bör använda sparsmakat då det finns risk för att mottagarna blir förvirrade genom 

att de inte förstår det dubbla budskapet, det är svårt att få fram ironin. Reklammakarna vill att 

mottagarna ska reagera genom känsla så att det tycker något, genom tanke för att få dem att ta reda på 

något och sedan att det visuella och det verbala leder till handling.96 

                                                 
93 Bergström, (2004), s. 96f. 
94 Ibid., s. 97, 109f & 112f. 
95 Ibid., s. 114f. 
96 Ibid., s. 115 & 117. 
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Dispositionen av en annonstext bör vara formad så att rubriken ”sätter igång läsningen” och skapar 

en förväntan hos mottagarna om vad som komma ska. Budskapet behöver sedermera göras tydligt i 

ingressen och brödtexten. Mellanrubrikerna ska locka och lotsa mottagarna i deras läsning av texten i 

fråga. Rubriken bör följas upp i texten och inte vara för humoristisk. Formen är till för att attrahera 

och orientera mottagarna så att de förstår budskapet. Den enkla formen är att föredra då syftet är att 

väcka uppmärksamhet. Det finns fyra olika designprinciper som lyfts fram i boken. Den viktigaste är 

kontrasten genom att den skapar en form som blir både kraftfull och fängslande. Balansen i 

formgivningen gör att illusionen om kantring motverkas. Linjeringen i formgivningen är den mall 

som spalter och bilder följer sida till sida. Den sistnämnda, rytmen, hjälper mottagaren att fortsätta 

framåt genom byte mellan starkare och svagare. Det är också viktigt att låta mottagaren fylla i, att låta 

henne/honom vara delaktig, vilket är betydelsefullt för att lyckas med sin effektiva visuella 

kommunikation, menar Bergström. Text och bild kan växelverka på två sätt, antingen i harmoni eller i 

disharmoni. I harmonin säger texten ungefär samma sak som bilden och i disharmonin lockas 

mottagaren in i budskapet genom att texten och bilden säger olika saker. Det harmoniska samspelet 

fungerar bra i en kokbok, men inte i en annons då den blir för övertydlig. En layout är inte färdig 

förrän inte något annat kan läggas till eller tas bort. Innehållet får inte blir för övertydlig och samtidigt 

inte för innehållsfattigt så att inte något kommuniceras.97 

 Något annat som är viktigt i formgivningen och som kan skapa stämning eller attrahera är 

färger. För att skapa stämning bör ”upprymda” färger användas, exempelvis rött och gult eller 

”melankoliska” blå. Med tonplattor går det att vägleda mottagaren genom att understryka en viss del 

av innehållet. Enligt färgcirkelns fyra kvadranter, fjärdedelar, går det att göra en mall för olika 

färgsammansmältningar, anser Bergström. För att få viskande färger bör två färger från en kvadrant 

blandas samman. Talande färger går att få genom att blanda två färger från angränsande kvadranter 

och för att tillsist få skrikande färger bör två färger från två kvadranter som ligger mittemot varandra 

blandas.98 

 
Bild & Budskap 

Alla bilder behöver inte vara lättsmälta eftersom betraktaren är intelligentare än vad många 

bildskapare tror, skriver Bergström. Sammanhanget skapas även av rubriken, bildtexten eller 

designen av själva tidningssidan. I bilden finns det tre ”krafter”, dessa är utsnittet, kompositionen och 

innehållet. Utsnittet är det motiv som fotografen väljer. Kompositionen består av linje, volym, rymd, 

ljus och färg och innehållet är det budskap som beställaren av bilden vill förmedla till betraktaren. Om 

en bild är skapad i en rektangulär form talar detta till betraktaren att det är något som erbjuds denne. 

                                                 
97 Bergström, (2004), s. 150, 153, 251 & 271. 
98 Ibid., s. 301. 
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Det stående formatet på en bild kan kännas som trångt och ogeneröst, påstår Bergström. Det 

kvadratiska formatet på en bild är ovanligt eftersom många upplever ett motstånd mot formatet. Det 

ses som statiskt och inte så spännande. Ändå står kvadraten för fulländning och oföränderlighet. Hur 

än formatet på bilden ser ut måste den ha en ordnad form och komposition som fångar ögat och 

kommunicerar det beställaren vill berätta; en bild som är bra komponerad kommunicerar bättre med 

betraktaren. Kompositionens syfte är att lyfta fram själva bildens budskap och dess sammanhang. Det 

är som att stava, ett slags språk som behöver ordnas så att betraktaren uppfattar budskapet. Det är 

viktigt att skapa kontraster i bilder, vilket attraherar ögat, eftersom ögat då först dras till den ljusaste 

delen av bilden. Kontrasten blir en slags startpunkt för betraktaren. Kontrast går att skapa med bland 

annat storlek, form, styckeindelning och färg. För att nå betraktaren och på så vis nå framgång med 

sin bild måste bilden innehålla koder som betraktaren känner igen.99 

Budskap som är övertygande är bättre än de som är övertalande. Bilder och dess budskap blir 

svåra att tolka och läsa för betraktaren då denne inte får någon hjälp av sammanhanget, 

omgivningen.100 En bilds yttre kontext, som rubriker och andra texter kan fungera som hjälp till 

bilden. En slags förankring sker. Utan denna förankring finns det risk för att betraktaren tolkar 

budskapet alltför personligt så att det egentliga budskapet inte går fram. Bergström visar på Jan 

Fridlund som säger att det gäller att skapa oväntade möten mellan bild och text. En bra kombination 

av bild och text berättar en historia. Bilden attraherar mottagarens högra hjärnhalva och får den att 

fatta spontana beslut som den vänstra hjärnhalvan sedan med hjälp av texten kontrollerar. Harmoni 

mellan text och bild bör användas vid instruktioner och i sammanhang där kunskaper ska överföras. I 

reklamsammanhang fungerar inte samma harmoni i och med att betraktaren inte är lika motiverad att 

ta del av budskapet. I disharmoni mellan bild och text samspelar dessa fortfarande med varandra men 

på ett mer motsägelsefullt sätt genom att de inte uttalar samma sak. Det är dock viktigt att de 

kompletterar varandra och att textens och bildens olika fördelar används, ”Less is more”. Det gäller 

att inte berätta för mycket. Det är bra om betraktaren förstår budskapet först då personen sätter 

samman text och bild, text och bild ska inte säga exakt samma sak så att det blir för övertydligt. Den 

fotografiska bilden är den viktigaste enheten i visuell kommunikation, menar Bergström. Han säger 

att det inte är för intet som myndigheter förbjuder reklam med människor i tobaksreklam.101 

 

 

                                                 
99 Bergström, (2003), Bild & Budskap: ett triangeldrama om bildkommunikation, Värnamo, s. 14, 23, 28ff, 35, 40ff, 46f, 53, 64, 68 & 71. 
100 Ibid., s. 88f, 94, 100 & 112. 
101 Ibid., s. 113, 117f, 122f, 134 & 140. 
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50 ÅR MED SVENSK REKLAM – EN RESUMÉ 

Denna bok är en genomgång av den reklam som reklamtidningen Resumé skrivit om sedan 1949-1950, 

som ett slags 50-årsjubileum där reklamen över tid presenteras. Hans Wigstrand är författaren av 

boken. Jag väljer här att utgå ifrån det som är skrivet om reklambranschen på 1960-talet och framåt 

eftersom Guldägget startade år 1961. Märk att den information som jag här tar, ifrån den nämnda 

boken, är utdrag som i sin tur inte talar om allt som hänt i den svenska reklambranschen. 

 

Under första halvan av 1900-talet ansågs, enligt Wigstrand, tecknaren vara en ”kludd”, skrivaren en 

”knodd” och direktören ett geni i snygga kläder. ”Kludden” bar vit rock, ritade gubbar och sågs som 

en som var en misslyckad konstnär. ”Riktiga” skribenter fanns inte i reklamvärlden, dessa arbetade 

främst med böcker eller tidningar och de var för fina att ingå i annonsbyråvärlden. Istället var 

direktörerna geniet och det var de som kom med texterna till annonserna. Människor älskade slogans 

och annonsbyråerna formade medryckande formuleringar och käcka slogans. Till grund för detta låg 

det faktum att annonsbyråerna från början var en förmedlingsexpedition. Kunden gick in med en 

lapp, fick den snyggt utskriven och spridd i olika tidningar och allt betalades med en enda faktura. 

Småannonserna var riktigt stora under första världskriget. Hierarkier skapades med direktörer och 

kontaktmän i topp, ”kluddare” i mitten och springpojkarna strax under mittengruppen. Så såg det ut i 

annonsbyråernas Sverige ända in i 50-talet, enligt Wigstrand.102 

Om 1964 står det att en annons som bland andra formgivaren Flemming Holst och vice VD Leon 

Nordin på Arbmans annonsbyrå låg bakom kom att förändra synen på annonser och sättet 

annonskreatörer borde få betalt. Annonsen var ovanlig av den anledningen att den bröt mot den 

oskrivna lagen att det inom branschen kunde bråkas och diskuteras om saker och ting, men att det 

utåt sett skulle verka som att alla stod enade utan inbördes trätor. Allt som den moderna reklamen 

innefattar har sin början i och med Leon Nordins arbete. Annonsbyrån Arbmans var en av de få som 

verkligen kunde ekonomiska styrsystem och administration som ”andra reklammän hatar”. Denna 

annonsbyrås önskan var att betalningen inte skulle göras för gamla annonser utan att byrån skulle få 

betalt för tänkta tankar. Annonsen som Arbmans stod bakom kom att förändra reklambranschen på 

det sättet att nya möjligheter skapades och att de bästa i branschen skulle få möjlighet att bli rika. Det 

var det gamla provisionssystemet som skulle förändras bland annat genom att bruttopriserna på 

annonsutrymme skulle försvinna och att nya möjligheter för annonsbyråerna att ta betalt för det 

arbete som utfördes för arbetsgivarnas tjänster. Reklambyråernas provisionssystem innebar konkret 

att kunden betalade byrån de utlägg denna hade för att täcka tidningarnas annonspris för den annons 

som byrån producerat i form av tidningsannonser. Om annonspriset för ett par sidor uppgick till 

                                                 
102 Wigstrand, Hans, (1999), 50 år med svensk reklam – en resumé, Milano, s. 11. 
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100 000 kronor så krävde man denna summa av kunden medan byrån enbart betalade 85 000 kronor, 

byrån erhöll enligt bestämmelserna 15 procent av denna summa. Om kunden bestämde sig för att 

använda sig av annonsen igen fick byrån återigen inkomster i form av de 15 procent byrån tidigare 

fått. Som resultat ledde systemet till att byrån och kunden förhandlade om dessa 

mellanskillnadspengar vilket ledde till oärliga överenskommelser. Reklambyråerna hade inte råd att 

jobba så mycket för små kunder, detta gav ingen stor provision. I och med det här var det många 

kunder som funderade på om annonsens storlek egentligen var till för att ge större provisionsintäkter 

än vad det var att marknadsföra företaget i fråga. Reklambyråerna fick inte ha något ekonomiskt 

samröre med ett tryckeri eftersom tidningsmakarna ansåg att det då fanns risk för att byråerna skulle 

påverka kunderna till att satsa på direktreklam istället för tidningsannonser. Enligt tidningsmakarna 

var byråns enda uppgift att förse tidningen med annonser. Detta resulterade i att det företag som ville 

kombinera direktreklam med tidningsannonser fick vända sig till två olika företag. Det fanns dock 

egentligen inget förbud gällande ekonomiskt samröre med tryckerier och reklambyråer, men så såg 

situationen ut. Det var Tidningsutgivarna (TU) som stod bakom det här och beaktade främst 

tidningarnas intressen och göromål. Arbmans var först med att förändra systemet genom att alla 

anställda antecknade varje arbetad timme för en viss kund. Kunden betalade materialkostnad och lön 

för själva idéarbetet. Reklambyråerna blev fria från medierna och ingen kund tog tid för prat som inte 

direkt rörde arbetet eftersom de nu betalade exempelvis Art Directorn (AD) för all tid de tog. Nu hade 

byråerna även tid för de små kunderna.103 

 

1960-1970 

Under 1960-talet blev det tillväxt i landet och nya produkter, varor och tjänster blev vanligare i 

Sverige. Befolkningen fick möjlighet att byta jobb och bostad som människor tidigare inte gjort på 

samma sätt. Samhällsbilden förändrades också genom att tätorter med köpcentrum kom fram. Vi fick 

Supermarkets, stormarknader och shoppingcentrum. Självbetjäningssystem och frysboxar förändrade 

villkor för den svenska invånaren. Dessa saker och andra som här inte nämns ställde högre krav på 

reklamen. Istället för de fåordiga annonserna med text som ”Ta tre – betala för två” blev 

reklambranschen tvungen att anpassa reklamen efter samhällets förändringar.  

Det var i början på 1960-talet som Guldägget kom som företeelse. Wigstrand säger att tävlingen 

växte fram ur en kaxighet som inte existerat på 1950-talet. Det var kring denna tid Guldägget kom 

som företeelse. Idén till tävlingen kom ifrån Svenska Affischtecknares Förening (SAFFT). Inom denna 

förening rymdes denna tids reklampionjärer inom bild och form. Rolf Lagersson var ordförande 

emedan det var Martin Gavler som kom med idén till en tävling. Sedermera vann Melin & Österlin, 
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bestående av John Melin och Anders Österlin, pris i guldäggstävlingen första året. Tävlingen fick sitt 

namn på grund av att det var påsk då det begav sig. Diplomen trycktes med guldfärg. För att förtjäna 

detta Guldägg skulle de som gjorde bidragen vara ”modiga” och ”välförtjänta” reklamköpare. 

Eftersom tävlingen var så pass ny valde guldäggsjuryn att ge Guldägg till annonser och liknande 

skapade 1958 och 1959. Många reklamköpare blev förvånade över det här. De 17 första bidragen gavs 

till AD: s och formgivare. Melin & Österlin såg tävlingen som en slags intern orsak till att anordna fest. 

När sedan tävlingen blev så pass stor som den blev, sedermera Sveriges ledande, blev Melin något 

upprörd.104 

 Platsen för 1962-års utdelning var Lundgrens Bokhandel i Malmö. Melin målade ägg med 

guldfärg som sedan åts upp. Av 32 utdelade Guldägg fick Melin & Österlin sex priser. 

Reklamtävlingen blev en tävling som alla reklammakare både älskade och hatade eftersom det 

handlade om både misslyckade annonser och revansch. Guldäggstävlingen kom att bli en 

omdiskuterad tävling, både internt och utåt. Frågan gällde om tävlingen Guldäggen endast 

uppmärksammade det som är estetiskt vacker eller om det faktiskt säljer och uppskattades av 

mottagarna. En annan fråga som ställdes var om hur reklam som nätt och jämnt synts till kan vinna ett 

så stort pris. Enligt Wigstrand lär copywriter Lars Falk ha svarat att det i reklambranschen fanns en 

övertygelse som säger att det i kombinationen av ord, bild och form finns obegränsade möjligheter att 

skapa kontakt mellan sändare och mottagare. Falk sade också att även om reklamen som uppbringas 

både är dålig och bra så känner alla i branschen igen det som är genialt. Därför kan Guldägget lyfta 

fram sådan reklam som inte sålt bra och likaså räkna bort reklam som är korrekt från början till slutet. 

Wigstrand undrar då över vilka som ska ha förmånen att bestämma vad som är kommunikation.105 

I och med guldäggstävlingen och ändringen av provisionssystemet förändrades reklambranschen 

genom att man nu som kommunikatörer, inte informatörer tävlade mot varandra. Vid denna punkt 

fokuserades det på människors känslor och inte bara ett uppradande av varor. Olika grupper av 

reklammakare arbetade med bild och text. Problem uppstod i vem som kommit med idén till bilden 

eller texten.106 

Under den första halvan av 1960-talet var det Svenska Telegrambyrån i Malmö som vann flest 

priser i Guldägget. Det var John Melin som var kreativ chef över teamet som gjorde bidragen. År 1962 

tog Svenska Telegrambyrån sammanlagt 13 ägg medan Melin & Österlin fick sex stycken. På grund av 

denna stora prisutdelning för Svenska Telegrambyrån kallades den första halvan av 1960-talet för 

Telegrambyråepoken. Nu fungerade inte reklamslogans längre, den tiden var förbi och AD: n fick en 

mer framträdande roll. Formen och innehållet på texten skulle komma att utvecklas. Många av dem 
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som jobbade med denna tids texter hade en bakgrund som journalister, de flesta som arbetade med 

reklam var universitetsutbildade. Texterna blev mer innehållsrika och kärnfulla. Arbmans var ledande 

inom reklambranschen. Det var hos dem saker hände och branschfolk ville komma dit för att lära sig. 

Ju mer byrån växte och Leon Nordin tog över chefskapet på Arbmans beslutade han att Sveriges 

största talanger skulle samlas inom reklambyrån för att skapa den mest verkningsfulla byrån. 

Innehållet i reklamen skulle förändras till en modernare reklam som väl igenomtänkt i både innehåll 

och form. Leon Nordin var en av dem som ansåg att reklamens syfte inte bara skulle vara att sälja, 

utan den skulle också vara konst. 107 

I reklamannonserna från 1960-talets senare del förekom mycket flower-power och långt hår. Detta 

var ett resultat av dåtidens politiska omständigheter, exempelvis skolminister Olof Palmes 

demonstrationståg i protest mot USA: s krig mot Vietnam. Alf Mork var en reklammakare som var 

stor under den här tiden. Han beskrivs av Wigstrand som reklambranschens pirat. År 1975 får han 

priset Platinautmärkelse som var dåtidens Hall of fame. Mork ansågs vara den som skapade reklam 

med smak och intelligens. Detta kom dock att förändras på 1980-talet då han snarare ansågs vara 

outhärdlig och blev bespottad av vissa men han fick tackbrev av andra. Tankarna om reklammakare 

kring den tiden var att det aldrig gick att lita på dem, och Alf Mork var en av dem som det inte riktigt 

gick att ha förtroende för. Han betraktades av reklamköparna som någon som skapade vridna 

annonser och att han ibland behövde hindras. Alf Mork samarbetade med Leon Nordin i 15 år och de 

värvade Lars Hall till sitt team. Lars Hall hade studerat på Konstfack och arbetat på Dagens Nyheter 

som illustratör. En av de kända annonser och bilder som Alf Mork låg bakom var de grovkorniga 

bilder och som uttalar en ”härifrån-till-evighet-känsla” som kom att bli ett Signum för Pripps-

bryggerierna och deras mellanöl TT. Han låg även bakom den tidens populära reklamfilmer för 

smöret Flora där populära skådespelare som Margaretha Krook och Ernst-Hugo Järegård var 

inblandade. I guldäggstävlingen år 1970 var det inte många reklambyråer som kunde mäta sig med 

Arbmans. Det året delades 13 Guldägg ut, varav elva gick till Arbmans. De övriga två mottogs av 

reklambyråerna Sven O Blomquist och Fältman & Malmén. På 1970-talet hade Arbmans filialer i 

Stockholm, Malmö, Göteborg och Köpenhamn.108 

 

1970-1980 

Olof Palme blev statsminister och matpriserna, jordbrukspolitiken och energiförsörjningen 

diskuterades i början på 1970-talet. Klasskillnaderna blev åter tydliga, exempelvis genom att de stora 

företagen tog över marknaden och trängde bort småföretagen. Det var även oljekris och medvetenhet 

hos människor gällande samhället och omvärlden blev allt vanligare, även om detta dock förändrades 

                                                 
107 Wigstrand, s. 57ff. 
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under det ”glada” 1980-talet. Under det tidiga 1970-talet blev tre nya lagar gällande: 

marknadsföringslagen, miljölagen och medbestämmandelagen. Miljön var en betydande fråga på den 

politiska agendan. På 1970-talet var det kris i reklamskolorna, det var inte många som sökte sig dit. 

Dagens svenska ledande reklamskola, RMI-Berghs, var nedläggningshotad i slutet av 1970-talet, men 

blev dock räddad av VD: n Kersti Gylling och hennes vice VD. De lyckades förhindra nedläggningen 

genom att finna sponsorer och skolan blev även mer populär under 1980-talet. Anledningen till att 

skolan höll på att läggas ned var att de få som ville jobba med media främst hade en önskan att 

utbilda sig till journalister.109 

 Något som diskuterades och kritiserades omkring 1973 var huruvida tävlingen Guldägget gick 

ärligt till. Många av Guldäggets jurymedlemmar fanns bland dem som vann priser. Av 600 anmälda 

bidrag var det 78 som kom ifrån jurymedlemmarna. Kritiken mot guldäggstävlingen gällde nu inte 

enbart huruvida tävlingen var en kompistävling utan även hur osmakligt ett bidrag får vara. Som 

motreaktion mot Guldägget skapades priset Plumpen, vilket gick till årets mest könsdiskriminerande 

reklam.110 

 Under åren mellan 1973-1983 började växte fler reklambyråer fram. Det rådde ett slags kamp 

mellan de mer institutionella byråerna och de mindre. Stilmässigt skiljde det sig mellan de stora 

byråerna och de små; hos de stora byråerna var det kostym som gällde medan sportskor var seden hos 

de små. Hos storbyråerna var det populärt att tillhöra den europeiska reklamunionen och för att göra 

det skulle reklambyrån ha minst 500 anställda, skriver Wigstrand. Storbyråerna kritiserades inte lika 

mycket som de som engagerade sig i Guldägget. De sågs som ”entusiasterna som sysslade med 

Guldägget”.111 På 1970-talet användes ordet kreatör istället för AD och Copywriter. Rektorn för 

Institutet för Högre Reklamutbildning, Chris Ottander, kallade de kreativa för ”aggressiva, dominanta 

och oberoende med ett neurotiskt behov av att hävda sig själva”.112   

År1973 slutade många av de stora namnen vid den stora reklambyrån Arbmans. Kända namn som 

Ove Pihl och Lars Salk startade egen byrå med namnet Falk & Partners, som sedermera kom att 

benämnas vid Falk & Pihl. Lars Hall och Jan Cederquist startade också eget. Några av de största 

kreatörerna lämnade Arbmans och Leon Nordin. Halls och Cederquists utbrytande kom att skapa 

uppmärksamhet då de lånade 100 000 kronor av en gammal kund hos Arbmans – Jan Erik Brantås. 

Detta blev uppmärksammat eftersom motiveringen till lånet var att Brantås tyckte att deras affärsidé 

var både rolig och hade bra målsättningar. Hall och Cederquist ville alltså skapa rolig reklam där de 

inte sålde sin integritet eller ”prostituerade” sig. De ville göra bra reklam och inte fokusera på pengar. 

De önskvärda kunderna var de som ville något och som vågade satsa. Det var inte meningen att skapa 
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111 Ibid., s. 84 & 86. 
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 35

ett företag som skulle växa, men det gjort de sedan. Något annat som väckte stor uppmärksamhet var 

att Hall och Cederquist placerade sitt kontor på Strandvägen och inte i en källare som seden då var. 

Wigstrand skriver vidare om en intervju med Lars Hall om hans bakgrund. Hall berättar om 

Arbmans: ”Jag tror att tiden på Arbmans lever kvar i oss som varit med länge. Även om man ser 

väldigt lite spår av det i dagens reklam”. Hall talar sedan vidare om Leon att han var en person som 

hela tiden ansträngde sig för att göra sitt bästa för det uppdrag som ansågs vara det enklaste. Allt var 

viktigt och skulle arbetas noga med, även en butiksskylt för Flora. Leon var den där ledaren som 

visste hur ett arbete skulle planeras och hur byrån skulle ta betalt. Många andra byråer vid sidan om 

Arbmans sågs som reklambyråer som enbart skapade dålig reklam eller ”skräp” som Hall uttrycker 

det.113 I intervjun talar Hall om dagens reklam och om denna säger han: 

I vår bransch är det jävligt mycket snittblommor, men alldeles för lite perenna växter. Det sker 
lite från generation till generation. Det skapas hela tiden nytt och ingen tittar bakåt. Vem kan 
dra gränsen mellan underhållning och marknadsföring? Oftast har man ingen aning om vem 
som annonserar.114 

 
Under 1960- och 1970-talet förändrades även branschen för fotograferna. Fotografernas studior blev 

samlingspunkter och det producerades arrangerade bilder som berättade historier. Bildanvändandet i 

annonserna växte under denna tid. Samarbetet mellan fotograf och AD blev mer betydande. 

Guldäggstävlingen kom här att förändras från att vara den enkla tävling som den var med målat 

Guldägg år 1961 till den dyra och kostsamma gala som den sedan kom att bli. Wigstrand berättar 

vidare om att reklamen som vann pris i guldäggstävlingen under 1970-talet var den bästa då det 

gällde fotografi, grafik och idéer. År 1972 startades intresseorganisationen ABCD för att se till att 

kvaliteten var hög då det gällde Art, Bild, Copy och Design. Anledningen till att organisationen 

skapades var för att det ansågs att vanliga tidningsmakare ansågs ha brist på kunskap och vetande. 115 

1977 började det gå allt sämre för Leon på Arbmans och en ny VD söktes. Rolf Back blev denna 

person. Storhetstiden för Arbmans var nu över. I det här årtiondet kom modiga unga människor fram 

som växt upp i den regionbestämda handeln, industrin och näringslivet. Detta kom att ställa ett annat 

slags krav på reklamen.116 

 

1980-1990 

I början av 1980-talet började kritik emot vad som är objektiv reklam och inte. Kritiken föll främst på 

Nämnden för samhällsinformation (NSI), skriver Wigstrand. Tidningen Resumé vände sin kritik emot 

TV: s Anslagstavlan som sades visa hur objektiv information bör se ut. NSI lades ned medan 
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Anslagstavlan fortsatte att sändas. Flera departementsråd deklarerade att olika myndigheter själva 

kunde behandla reklamfrågor. Samhällsobjektivitet behövdes inte längre. Småbyråerna började ta 

över reklambranschen ifrån de som tidigare stod för den mesta reklamen i Sverige. Det handlade om 

att lansera sin byrå och ”dåliga” reklammakare fick inga jobb eftersom det inte rådde någon brist på 

andra reklammakare eller reklambyråer. Tiderna förändrades och det började ljusna för 

informationsverksamheter.117  

En gren av den svenska reklamen som utökade under denna tid var industrireklam och business-

to-business. Många svenska kreatörer gjorde sig stora i USA. Efterfrågan på exporttjänster var stor. 

Några anledningar till att svenska reklambyråer blev så pass populära var att de inte var så 

hierarkiska som i USA och därmed lockade man sig till många erkända reklammakare därifrån. Ett 

lågtskattetryck gjorde att många svenska reklammakare jobbade hårt för att få bonus i form av 

pengar. Ändå var det lite kris i Sverige då det gällde att få begåvade reklammakare att arbeta med 

industrireklam. I USA var det kris. Det var även en svår period i reklambranschen och många såg den 

som död, men det var enbart en era som skulle komma att ersättas av en ny. I Sverige kom Bosse 

Rönnberg att bli en av denna tids stora reklammakare. En känd annons som uppmärksammades 

denna tid var en reklamfilm av Alf Mork för ”Vi som inte röker” (VISIR). Reklamfilmen byggde på 

chockeffekt och innehöll en naken 12-årig flicka i genomskärning med liljor som överlappar hennes 

bröst. Bilden kompletterades med texten ”Unga lungor vissnar fortast”. Det här inslaget förbjöds av 

Skolöverstyrelsen för att den var för kraftfull då den så hårt använde kontrasterna; ett barns oskuld 

och döden. Filmen visades ändå i USA, Nya Zeeland och i Göteborg och kom att påverka människor. 

Amerikanen Jerry Della Femina sa att bra reklam ska hetsa upp människor genom att få dem att 

skratta eller gråta.118 

 I slutet av 1970-talet och in i 1980-talet kom Leon Nordin åter tillbaka, nu med reklambyrån 

Brindfors. Denna reklambyrå och tidigare nämnda Hall & Cederquist kom nästan att dela på de 

Guldägg som då delades ut. Vissa små reklambyråer vann Guldägg men det var dessa två som vann 

de flesta. Wigstrand skriver om att det fortfarande rådde en slags ”Arbman-anda” i Sverige.119 

 Sveriges Reklamförbund bildades 1986 av Tom Zimmerman, som varit Reklambyråförbundets 

ordförande, och Bengt Hanser, ordförande i föreningen ABCD. Dessa två personer beslutar att det nya 

förbundet ska:120 

Stärka yrkesutbildningen på alla nivåer. Utgöra en stark remissinstans för myndigheterna. Få 
näringslivet att förstå att reklamen är en oskiljaktig del av produkten man säljer. Ge 
reklamyrket ökad status. Förbereda branschen för reklam-TV.121 
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Syftet med förbundet var också att samla kollektiv och individualister. Flera av 1980-talets stora 

byråer gick med i förbundet och måttet för vad som är bra reklam skulle höjas. Wigstrand skriver att 

guldäggsmakarna nu hade en plats där tävlingen togs på allvar, där det fanns plats för debatten om 

Guldägget verkligen genererar bättre affärer. Denna debatt hade förut bedrivits privat.122 

 Rönnberg & Co var åttiotalets mest beryktade reklambyrå och de skapade under denna tid det 

diskuterade bildspråket för Viking Line där enbart bokstäverna NG och LI var synligt. Bildspråket 

kallades rebelliskt. Det rådde delade meningar om huruvida den var bra eller dålig. Reklambyrån 

hade nu skapat ett nytt uttryck som kallades signalspråket och det skulle komma att göra dem rikast i 

landet. Reklambyrån syntes överallt i tidningar med annonser för bilar och flyget. De brydde sig inte 

om tävlingen Guldägget och detta upprörde andra i branschen. Då 1970-talet sågs som ett decennium 

där en slags präktighet i form av prydlighet och precision rådde i reklamen så var 1980-talet ett 

”idédecennium” där reklamen och dess utseende gick emot tidigare uppsatta regler och skisser. De 

yngre begåvningarna började ta över branschen.123 

Den som tog ut mest betalt för sina idéer år 1986 var Nordin med sina 800 000 kronor per år och 

efter honom kommer Bo Aggerborg som tjänade 700 000 kronor. Wigstrand skriver att om åttiotalets 

mästare i reklambranschen utses så är det fortfarande Nordin som vinner. Annonserna för IKEA och 

SAS kom att bedömas som de bästa annonser som gjorts under åttiotalet.124 

År 1987 filmade Sveriges Television en dokumentär om hur det kreativa arbetet på en reklambyrå 

kunde gå till. I dokumentären gick det att se hur kreatörerna skrattade, skämtade, ”ritade cirklar” 

etcetera. Detta upprörde den gamla tidens reklammakare eftersom de hade strävat efter att öka 

reklambranschens status. Genom att dokumentären sändes raserades denna status och de fördomar 

som funnits om reklambranschen och dess kreatörer kom att förstärkas.125 

 Wigstrand skriver om att vi lever i en tid där behovet av kvalificerad kommunikation är stort. 

Att reklambranschen spelar en stor roll av den anledning att yrkesmässiga kommunikatörer dagligen 

arbetar med att utveckla och förbättra kommunikationen. Det ligger dock en paradox i att 

reklambranschen på ett vis arbetar i det fördolda samtidigt som den är en stor del av det allt mer 

utökade informationssamhället.126  
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125 Ibid., s. 139ff. 
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1990-2000  

I början av 1990-talet var som tidigare nämnts Brindfors ledande och de vann majoriteten av alla 

Guldägg – dock inte inom kategorin reklamfilm. Denna kategori kom att utvecklas under detta 

decennium. TV3 hade visat reklamfilm i tre år 1990 och TV4 startade via satellit och blev en 

markbunden kanal år 1991. Formen på Sveriges kommersialism kom att förändras vid den här 

tidpunkten. Människorna fick under denna tid vänja sig vid ett annat slags intryck. Samtidigt som det 

här sker tillkommer nya produktionsbolag och IT-företag.127  

 Göteborg, som tidigare inte varit något centrum för den mest kvalitetsmässiga reklamen eller 

den mest idérika reklamen, kom att bli det i början av 1990-talet. Detta på grund av reklambyrån 

Forsman & Bodenfors, som vann sitt första Guldägg år 1990 för annonsen för Frödinge Ostkaka. 

Denna vinst gjorde att reklambyrån blev erkänd i Sverige. Grundarna till byrån är Staffan Forsman 

och Sven-Olof Bodenfors men vid tiden för byråns första ägg fanns även kreatören Filip Nilsson med. 

Deras motto år 1986 var att skapa ”reklam med liv och lust”. Tio år senare kom reklambyrån att 

klassas som 1990-talets bästa med annonser för Göteborgs-Posten, Volvo, Arla, Semper, 

Frälsningsarmén med flera. Deras konkurrenter var då inte längre reklambyråerna i Stockholm utan 

det var de stora i Europa. En av anledningarna till att Forsman & Bodenfors lyckades att hålla sig på 

topp var att de, liksom Arbmans, inte enbart arbetade för de stora kunderna som ansågs ge byrån 

prestige utan att de även ansträngde sig för att göra ett välgjort arbete för de till synes små 

annonserna, skriver Wigstrand. De var främst under 1990-talet då det gällde tryckta medier och film. I 

slutet på 1990-talet var det 13 anställda på Forsman & Bodenfors med Forsman som AD och Bodenfors 

som VD. Enligt Bodenfors berodde deras succé på att det rådde vänskap baserat på ärlighet och skratt 

på byrån och att medarbetarna inte var så ”branschfixerade”. År1998 vann reklambyrån guld, silver 

och bronspris i Cannes och vid 1999 fick reklambyrån även priset Platina.128  

Det var inte enbart Forsman & Bodenfors som var stora under 1990-talet. Även reklambyrån 

Paradiset som kom att få uppdraget att marknadsföra Diesel var det – vilket blev mycket 

uppmärksammat och prisbelönat. Paradiset bestod av copywritern Björn Rietz, AD: n Joakim Jonason 

och VD: n Stefan Öström. 1992 fick de uppdraget av Diesel, företaget som då hade försäljning i 52 

länder.129 

 I slutet av 1990-talet hade svensk reklam stor påverkan utomlands. Enligt Wigstrand berodde det 

på att reklambyråerna var öppna och att det var lätt att jobba där. Kreatörerna stod närmre de som 

fattade de slutgiltiga besluten och många svenskar hade bra utbildning och var kunniga i andra språk 
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än svenskan. Svenska kreatörer var även kunniga inom data och IT och var inriktade på att arbeta 

internationellt.130 

Wigstrand föreslår i slutet av 50 år med reklam – en resumé att statsminister Göran Persson borde ha 

en reklammakare i varje departement som arbetar med Sveriges framtid. Persson borde även besöka 

Forsman & Bodenfors och höra deras åsikt och att sedan göra studiebesök på reklamfilmfestivalen i 

Cannes.131 
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DESKRIPTIV ANALYS AV ANNONSERNA 
BELÖNAD SVENSK REKLAM  

Bilderna och texterna i denna del av uppsatsen är tagna ifrån böckerna och tidskrifterna som är 

nämnda i metoden. Bilden på den annons som vann Guldägget år 1965 är hämtad ifrån boken 50 år 

med reklam: en resumé. Den visas även i tidskriften skriven av Lars Falk och Torbjörn Lenskog men 

dock i en kvalitet som inte är hållbar i uppsatsen. Jag hade inte möjlighet att få tag på annonstexten till 

denna annons. De övriga bilderna är ifrån guldäggsböckerna, men är reproducerade av det Kungliga 

biblioteket i Stockholm, förutom bilden ifrån 2003 som är inskannad direkt från boken. Jag kommer 

här att dela in det material jag fått ifrån böckerna under det årtal de kommer ifrån. 

 

Guldäggsvinnare år 1965 

Den guldäggsvinnande annonsen år 1965 

Denna annons är skapad för Kodak av reklambyrån Annons Krantz.132 Ingen annonstext eller 

motivering till priset för denna annons finnes. 

 

  Figur 2 
 

Bildanalys 

Materialanalys/Innehållsanalys 

Bilden är ett fotografi av en pappersförpackning som liknar en gubbe. Bilden denoterar en 

pappersförpackning föreställandes en leende figur med trådar upptill och nedtill med händer 

färgsatta i olika färger. Bilden innehåller även ord och en rektangulär form som figuren håller i sina 

händer. Denna rektangulära form är skapad av samma material som figuren, dock i svart/vitt. Bilden 

konnoterar en sprattelgubbe gjord utav pappersförpackningen ifrån en Kodak-film. Detta går att se i 

de valda färgerna och formen om betraktaren är van vid dessa konventioner. Det går även att utläsa 

genom de ord som är satta på sprattelgubben och de vita rutorna innehållande olika symboler i vita 

rutor som är Kodaks egna.  
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I handen håller sprattelgubben en kamera, även den tillverkad av papper. Snöret som det är menat att 

en människa ska dra i sträcker sig utanför bilden och sprattelgubben ser ut att röra sig. Genom detta 

ser det ut som att betraktaren skulle kunna dra den i snöret för att få gubben att röra på sig. Det finns 

även ett snöre fungerande som upphängningsanordning. Då sprattelgubben har ett leende, två ögon 

och två rodnader, bestående av röd färg, som kinder konnoteras ett levande ting. Bilden får liv och 

betraktaren kan identifiera sig med ett levande ting liksom även vi människor vanligtvis har ögon och 

mun och ibland rodnader, i det här fallet rosor, på kinderna. Pappersfiguren blir något levande, en 

sprattelgubbe och inte bara en pappersförpackning. På ett denotativt plan är bilden enbart en 

pappersförpackning i olika färger med fyra prickar, två svarta och två röda, och ett uppåtböjt streck. 

Bilden innehåller även text med orden ”kamera”, ”Kodak” och ”film”.  Dessa ord hjälper betraktaren 

att utläsa den bild som något skapat som reklam för Kodak, konnotativt.  

 

Färganalys 

I bilden används i huvudsak färgerna gult, orange, rött, blått, vitt och svart. Bilden består även av 

nyanser av de olika färgerna. För den betraktare som är uppväxt i vissa delar av världen går det att 

utläsa att färgerna är Kodaks. Färger som används på deras produkter, logotyper och annat 

marknadsföringsmaterial. Färgerna skapar igenkännedom och får oss att konnotera dessa färger med 

deras särskilda nyanser till varumärket Kodak. Att betraktaren sedermera konnoterar färgerna till 

Kodak och genom att dessa färger används på sprattelgubben går det att läsa in olika saker till själva 

varumärket Kodak. Ty bilden innehåller inte enbart färger, utan färger som används på ett föremål. 

En sprattelgubbe är antagligen inte det första som en betraktare, tänker på då hon/han ska associera 

något med Kodak. Det verkar ligga en lekfullhet bakom och detta kopplas ihop på ett bra sätt med 

den leende sprattelgubben och de färger som används och vad de kan betyda. Det är ingen tillfällighet 

att sprattelgubben ler och att de färger som är valda används i annonsen. 

 De färger som används får betraktaren att på en konnotativ nivå läsa in värme och glädje. Rött 

tillsammans med orange ger en känsla av något tilldragande och lustfullt. Den leende munnen 

tillsammans med de varma färgerna lockar läsaren till att läsa och betrakta bilden. Den blå och den 

svarta färgen skapar en slags balans i bilden genom att ge den stabilitet. Vanligtvis kan dessa färger 

ofta associeras till något sterilt men i det här fallet, i kombination med de övriga färgerna blir även de 

varma och välkomnande.  

 
Formanalys  

Denotativt är figuren placerad i bildens mitt. Den rörelse som bilden av sprattelgubben visar är 

arrangerad på ett sådant sätt att det inte ser ut som att den ska ramla ur bilden. Denna något exakta 

placering av sprattelgubben skapar en association till stabilitet och säkerhet. Om sprattelgubben 
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exempelvis hade varit lutande hade det gett ett annat intryck. Då hade möjligtvis syftet varit att visa 

på fart eller på förändringar.  

 Armarna och benen på sprattelgubben är runda nedtill och detta skapar tankar till lekfullhet och 

barnslighet. En stelare form hade fått gubben att se mindre lekfull ut. De överdrivet stora rosorna, 

eller rodnaderna, på sprattelgubbens kinder går att tolkas som något barnsligt och lekfullt. Formen på 

sprattelgubbens kropp är antagligen enbart formad rektangulärt emedan en ask för film till kamera är 

rektangulär och anpassad efter den film som brukligt är dess innehåll. Syftet är enbart att få 

betraktaren att se att kroppens grund är en ask som det vanligtvis ligger en Kodak-film i. Att de har 

valt denna ask till kropp beror antagligen även på att de vill visa vad som går att göra då mottagaren 

använder Kodak, att det med fantasi går att använda deras film på en mängd olika sätt – endast 

fantasin sätter gränser. Förutsättningarna är stora för köparen av en Kodak-film eller Kodak-kamera. 

Att sprattelgubben är den som håller i kameran kan bero på att de på ett väl avvägt sätt vill få in 

kameran som en del av det Kodak arbetar med. Filmen är en del av kameran liksom kameran är en del 

av filmen. Mottagarna bör använda både kameran och filmen för att har roligt och vara kreativa 

etcetera.  

 

Guldäggsvinnare år 1975 

Juryn det här året är Bo Aggerborg (copywriter), Sören Blanking (copywriter), Thomas Carlsson (AD), 

Lars Hall (AD), Torbjörn Lenskog (AD), Torbjörn Lindgren (AD), Sven Löwstedt (copywriter), Sten-

Åke Magnusson (AD), Leon Nordin (Copywriter), Bie Seipel (AD) och Christer Svensson 

(Copywriter).133 

Den reklam som belönas är den som årets jury ansåg vara den bästa i idé och form. ABCD, 

förbundet för Art, Bild Copy och Design, stod detta år för tävlingen. 134 

 

Den guldäggsvinnande annonsen 1975 

Denna guldäggsbelönade reklam är skapad för Felix av Arbman 2, av Lars Ljungström, Per Henry 

Richter (copywriter), Kurt Lundkvist (AD) och Roland Reimann (fotograf). Annonsen faller under 

kategorin Reklamannons.135 Ingen motivering till priset finnes. 

 

                                                 
133 Förbundet för Art, Bild, Copy och Design, (1975), 1976-77, Belönad svensk reklam 1975, Östervåla, s. 19. 
134 Ibid., s. 19. 
135 Ibid., s. 31. 
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  Figur 3 
                          Reproduktion: Repro- och fotoenheten/Kungliga biblioteket. 

 
Bildanalys 

Materialanalys/Innehållsanalys 

Bilden är ett fotografi bestående av två tallrikar med föremål på, burkar och text. Uppslaget innehåller 

två bilder av en tallrik på vardera sidan. På den ena sidan, den till vänster, ligger det potatis, sås, dill 

eller persilja och kött på. På den andra sidan har gurka blivit tillsatt. Ovanför den ena tallriken står 

orden ”Det är något som fattas.” och ovanför det andra står det ”Just det!”. Under den andra tallriken 

finns en brödtext, Felix logotyp med tillhörande payoff och tre burkar med innehåll av Felix varor. En 

skugga är placerad på de olika tallrikarna. Eftersom bilden är tagen rakt ovanifrån kan det lätt bli så 

att maten ser platt och tråkig ut om den inte belyses på ett spännande sätt som lyfter fram maten. Ett 

av syftena med annonsen är antagligen att få betraktaren att tycka att maten ser god ut och att den 

blivit ännu godare då gurkan är ditlagd. För de människor som är boende i Sverige går det att 

associera den mat som finns på tallriken till den sedvanliga söndagsmiddagen. Ordet söndagsmiddag 

är ett begrepp i Sverige och vid denna måltid äts ofta just kött, potatis och sås. Felix vill vara en del av 

den tradition som redan existerar. Utan deras produkter saknas något. Denna skillnad vill de visa 

genom att låta en tallrik vara utan gurka och på så vis med mindre innehåll. Det är inte bara så att 

gurkan har blivit ditlagd på den högra tallriken, även burkar med Felix produkter och en text om 

fördelarna med att äta Felix produkter. Konnotativt ser bilden mer hel och kompletterad ut. Det 

händer mer och det fungerar bra ihop med syftet att Felix fyller det tomrum som uppstår om deras 

varor inte finns med på tallriken. På en denotativ nivå går det att utläsa att det är något ätbart som 

ligger på två vita plattor. Vad det är för mat och vilken grönsak som ligger på tallriken är inte lika 

självklart. Att det är gurka och att den är inlagd går att tolkas in i bilden på ett konnotativt plan. Om 

betraktaren har vana av att äta exempelvis söndagsmiddag med kött, potatis och inlagd gurka, tolkas 

den ditlagda inlagda gurkan, på den högra tallriken, som något kompletterande till köttet och 

potatisen. Att gurkan skapar ett tomrum går denotativt enbart att se genom att den vänstra plattan har 

mindre innehåll än den andra. Att det är en gurka som gestaltas är inte heller självklart att se för den 

som inte har för vana att äta dylik mat. 
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Färganalys 

De färger som används i annonsen är färger som vanligtvis förknippas med de saker som visas i 

bilden. Färgerna är, brunt, gult, grönt, rött, vitt och svart. Det går att se hur tallriken och maten är 

belyst på ett sätt, antingen direkt i studion eller i bildredigeringsprogram, troligtvis det förra eftersom 

annonsen skapades i mitten av 1970-talet. Reklammakarna och fotografen har valt att lägga ljus mitt 

på matvarorna för att skapa en slags glans som gör att maten ser fräsch och aptitlig ut. Som kontrast 

till det glansiga finns skuggan för att ge bilden ett djup. Människan är van vid att solen skapar 

ljuspunkter och skuggor på föremål. Saknas det här i en bild så märken det mänskliga ögat detta. 

Anledningen till varför det är så viktigt med skuggor i en bild är att det ska likna den verkliga 

skuggan så mycket som möjligt. 

 På ett konnotativ plan går det att se att färgerna i bilden är ifrån 1970-talet. Även om de var 

moderna och fräscha det här årtiondet ser vi att fotografiet inte är taget idag. Detta kan lika gärna bero 

på trycktekniken som filmen fotografiet är taget med. Likväl om gurkan ser mer gul ut än grön för 

människor av idag var människorna vid den tiden vana vid denna kvalitet och teknik att gurkan 

tolkades som grön. Felix produkter var sannolikt inte ovanliga vid denna tid och de kunde ändå tolka 

in de färger som de kunde se då de köpte produkten, i verkligheten. Det handlar om relationen mellan 

objektet och den personliga tolkningen. Vi människor är vana att se saker i konnotationer.  

 De färger som används i huvudsak är grönt, gult, brunt och vitt. Även om det är så att dessa 

färger möjligtvis inte är medvetet valda, ty exempelvis stekt kött får brun färg då det steks, passar 

ändå betydelserna bra in i syftet i annonsen som tycks vara att visa att Felix produkter är en del av vår 

hälsa, en naturlighet i vår vardag. Den vita tallriken visar på perfektion och något positivt. Detta blir 

tallrikens funktion i bilden där maten är i centrum. Syftet är att visa på något positivt med maten, 

Felix gör den med perfektion. 

 

Formanalys  

Formen på annonsen är bestående av en stående rektangulär form med en cirkel i mitten, tallriken. 

Själva formen är skapad så att tallriken och dess innehåll hamnar i centrum. I bilden med den högra 

tallriken har tre burkar och brödtext blivit tillagd, även dessa är centrerade. Det är som att alla ting i 

bilden är centrerade efter tallriken. Det här visar på att den viktigaste informationen i bilden är 

tallriken och dess innehåll. Anledningen till att potatisen ligger längre upp än köttet beror på att 

köttbiten och dess form väger tyngre i bilden än vad potatisarna gör. Detta kan även bero på att 

köttbiten har en mörkare färg än potatisarna och på så vis drar mottagarnas ögon till sig först. Att 

gurkorna ligger till höger om den andra maten beror på att det är meningen att den ska ta upp 

ungefär lika stor storlek som det andra. Det är gurkan som saknas och utan den måste det finnas ett 

tomrum, i alla fall enligt syftet sett utifrån Felix perspektiv. Att gurkorna ligger just till höger kan även 
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beror på att vi i västvärlden är vana att läsa från vänster till höger. Det nya kommer in till höger. Att 

tallriken är själva grunden beror både på att det är det föremål vi vanligtvis använder då vi äter men 

det beror förmodligen även på själva tallriksmodellen.136 Enligt den bör mer än en tredjedel av 

tallriken, vid en måltid, bestå av grönsaker, rotfrukter eller frukt. Gurkan har här fått betydelsen de 

nyttiga grönsakerna. Felix produkter hjälper oss alltså inte bara med att skapa en god måltid, den ger 

oss hälsa också. Idag går det att se på deras hemsida att de nämner tallriksmodellen.137 Tanken var 

sannolikt att följa denna modell även i annonsen ifrån 1970-talet. Att göra sund mat har antagligen 

alltid varit en bakomliggande tanke. På hemsidan står det: 

Felix – en svensk livsmedelshistoria 
Felix produkter har sedan länge en naturlig plats på både våra matbord och i våra hjärtan. Felix 
vårdar traditionerna samtidigt som vi utvecklar nya spännande produkter.138 

 

Guldäggsvinnare år 1985 

Förbundet ABCD stod även det här året för årets upplaga för presentation av de bidrag som 

uppmärksammats inom guldäggstävlingen.  

Juryn bestod av Bosse Stiernholm, Carl Lewenhaupt, Tom Hedqvist, Bosse Rönnberg, Johan 

Månsson, Lars Larsson, Benny Ljungbladh, Bertil Åström, Per Ehrenstråhle, Karl Bodlund, Karin Bille, 

Svante Fischerström och Kenneth Bodlund.139 

 

Den guldäggsvinnande annonsen 1985 

Detta års vinnare i kategorin Dagspress är skapad för H&M av Brindfors Annonsbyrå av Stefan 

Persson (uppdragsgivarens ansvarige), Ola Lindell och Lotta Thermé (projektledare), Johan Månsson 

(Copywriter), Sten-Åke Magnusson (AD), Eva Kjulsten (Original) Thomas Ringqvist och Stefan 

Andersson (fotograf). Annonsen motiveras med orden:  

En tung envis dagspresskampanj genomförd med lätt hand, god smak och genuin 
känsla för mode.140 

 

                                                 
136 http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=4905, 060315. 
137 http://www.felix.se/sunda_val_tallriksmodellen.asp, 060315. 
138 http://www.felix.se/om_felix.asp, 060315. 
139 Sveriges Reklamförbund, (1985), s. 27f. 
140 Ibid., s. 34. 



 
 

 46

  Figur 4 
 Reproduktion: Repro- och fotoenheten/Kungliga biblioteket. 

 

 
Bildanalys 

Materialanalys/Innehållsanalys 

Bilden denoterar en centralt placerad leende korthårig kvinna med ena benet och armarna riktade 

uppåt. Kvinnan är klädd i handskar, höga skor, strumpbyxor, kjol, jacka och tröja. I öronen bär hon 

örhängen. Bilden består även av text som lyder: ”Det är roligt att visa benen i H&M: s strumpor.”141 

Det som kvinnan berättar genom sin rörelse och det som framkommer i bildens komposition, kräver 

förståelse av texten. På ett denotativt plan kan rörelsen inte utläsas. Kvinnan kan då tolkas som 

stående på ett mindre vanligt sätt. Det går dock inte att ta miste på kvinnans leende. Genom en 

kulturell förståelse kan vi utläsa mer av bilden och detta i kombination med de privata 

associationerna förstår vi att kvinnan är på väg någonstans, att hon vill ut och visa upp sig. Hon har 

sina festkläder på sig och vill ut och kanske visa upp de fina ben hon får genom att använda H&M: s 

strumpor. 

 

Färganalys 

De färger som används i bilden är blått, svart, rosa, vitt och rött. Skorna har samma slags röda färg 

som H&M: s logotyp. Den vita bakgrundsfärgen gör att de andra färgerna framträder på ett tydligare 

sätt. Den svarta och den blåa färgen som till störst del fyller bilden är så pass unisona att betraktaren 

på ett tydligt sätt fångar upp vilket företag som annonsen ämnar göra reklam för. Eftersom kvinnan 

har en så pass central del som hon har förmedlar bilden ett budskap i kombination med texten.  

Den blå och den svarta färgen förknippas ofta på ett konnotativt plan som något svalt och neutralt. 

Den svarta färgen på strumpbyxorna skapar associationer om att kvinnan är strikt och proper. En 

kvinna som vet hur hon klär sig. Svart är en färg som alltid är aktuellt och moderiktigt på kläder. Den 

blå färgen har en nyans som var mycket populär under 1980-talet och i början på 1990-talet. Den 

kornblåa färgen ger ett intryck av att kvinnan trots det strikta svarta vågar bryta mot detta genom att 

                                                 
141 Sveriges Reklamförbund, (1985), s. 34. 
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använda en så pass klar färg. Hon är strikt, medveten men ändå vågar hon bryta mot det 

konventionella. Leendet, den stylade frisyren och de röda klackarna ger associationer till en positiv 

person som betraktaren till bilden kan tycka om och ta inspiration ifrån. Den röda färgen på skorna 

fungerar inte bara som en gemensam nämnare till logotypen utan den går även att förknippa med en 

person som vågar vara annorlunda. I vissa kulturer och sammanhang sammankopplas den röda 

färgen på finskor som något vågat. Det är de personer som vågar ta emot uppmärksamhet som har på 

sig röda pumps. Det som förmedlas till mottagaren är inte enbart att kvinna på bilden vågar gå emot 

strömmen och vara sig själv, utan de som köper deras produkter kan få känna samma sak. Denna 

människa kan få vara moderiktig och äga det självförtroende som, i det den här annonsen visar, dessa 

strumpbyxor ger. 

 

Formanalys  

Kvinnan är arrangerad på ett sådant sätt att det går att utläsa rörelse och lycka. En glad människa rör 

ofta på sig, vill uttrycka något genom att använda hela sin kropp. Denna kvinna vågar ta plats. 

Hennes armar är arrangerade som en leende mun. Detta konnoterar en betydelse av det lyckorus som 

kvinnan känner genom att få vackra ben av H&M: s strumpor. Hon vågar ta plats. I vissa delar av 

världen tolkas kort hår som något modigt och käckt. Kvinnan har självförtroende, hon vågar vara sig 

själv. H&M är en del av självförtroendet.  

Den form på de kläder som används ger associationer till det glada åttiotalet. Designen på 

kläderna och skorna är typiska för de kläder som var moderna under 1980-talet. Det korta håret 

skapar en känsla av en medveten kvinna som vågar ta ut svängarna, genom att ta plats och att ha 

roligt. Det här visas även i den rörelse som kvinnan har. På ett konnotativt plan går det att utläsa att 

kvinnan har på sig fina, moderiktiga kläder som visar på att hon är just medveten om sig själv och 

andras åsikter om henne. Hon kanske till och med vill väcka uppmärksamhet genom inte se ut som 

alla andra. Genom den rörelse som kvinnan gör lyfts strumpbyxorna fram på ett centralt sätt. 

Strumpbyxorna är mönstrade för att synas, för att betraktaren ska lägga märke till att de är dessa som 

är i fokus, inte kvinnan egentligen. Designen på kläderna gör att strumpbyxorna framträds tydligare. 

Kjolen är kort och täcker de delar som skulle ha gjort bilden mer sexuellt laddad. Allt för att ge 

strumpbyxorna så mycket plats som möjligt.  Skorna hjälper till att lyfta upp och lyfta fram benen på 

kvinnan. De bidrar till att få kvinnan att se festklädd ut. Även skorna hjälper till att lyfta fram 

strumpbyxorna och känslan av att våga vara sig själv. Detta eftersom klackarna på skorna är så höga 

att de i vissa kulturer enbart används vid speciella tillfällen som högtid och fest.  
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Guldäggsvinnare år 1995 

Den guldäggsvinnande annonsen 1995 

Det här året var Jan Cederquist huvudjuryns ordförande. Juryn för annonsering bestod av följande 

personer: Jan Nordin (CD142, Nord & Co), Lars Hellbok (CD, Blanking Stockholm), Johan Jäger (AD, 

Drömfabriken), Ann-Marie Wessman (AD, HCYR), Staffan Forsman (AD, Forsman & Bodenfors) och 

Mikael Hjärtsjö (CD, Lowe Brindfors).143 

Årets Guldägg i kategorin Annonsering är skapad för Arla Färskvaror AB av reklambyrån 

Forsman & Bodenfors. De som arbetat med den är: Anne-Marie Lindstedt och Lotta Sjöblom 

(ansvarig), Olle Victorin (projektledare), Malou Genberg (produktionsledare), Björn Engström och 

Filip Nilsson (Copywriter), Staffan Forsman (AD), Mats Rutgersson och Staffan Håkansson 

(originaltecknare), Hans Artelius (illustratör), Björn Lindberg, bildbyrå, Jan Bengtsson och Tomas Yeh 

(fotograf). Annonsen motiverades med orden:144 

Med en aktuell och intelligent humor som aldrig lämnar mjölkens folkliga förankring adderar 
Arla sympati i varje klunk mjölk, varje sked fil och lämnar ett förtroligt leende från varje ko vi 
möter på sommarens ängar från och med nu. Vi tackar Arla och Forsman & Bodenfors för 
förmågan att underhålla i det att budskapet samtidigt ger produkten ett högre värde.145 

 

  Figur 5 
                     Reproduktion: Repro- och fotoenheten/Kungliga biblioteket. 

 

Bildanalys 

Materialanalys/Innehållsanalys 

Bilden består av ett uppslag bestående av sex stycken fotografier, fem huvudtexter, annonstexter 

innehållandes recept, en bildtext, en payoff och två kopior av samma logotyp.  De fem huvudtexterna, 

som är mest relevanta för analysen, lyder som följande: ”OK Göran! Vi inser att det blir ett magert 

år.”, ”Under 200 kalorier.”, ”Under 400 kalorier.”, ”Under 500 kalorier.” och ”349 kockar. Vilken 

härlig soppa!”. 

                                                 
142 ”Creative Director, dvs kreativ chef på till exempel en reklambyrå. CD: n är alltså chef över art AD: erna och högsta ansvarig för det 
kreativa arbetet på byrån.”, svar på mail av Jonas Mattsson webbredaktör & projektledare på www.capdesign.se, 060313. 
143 Sveriges Reklamförbund, (1995), Belönad svensk reklam 1995, Göteborg, egna anteckningar vid KB, 060213. 
144 Ibid., s. 7. 
145 Ibid., egna anteckningar vid KB, 060213. 
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Fotografiet längst upp på vänster sida föreställer en bild på statsminister Göran Persson. De tre 

fotografierna under denna innehåller tre tallrikar med olika maträtter på. Den femte bilden på höger 

sida visar ett fotografi på ledamöter och ministrar i Sveriges riksdag. Det sjätte och sista fotografiet 

innehåller ännu en bild på en tallrik med mat på. Tre av fyra fotografier på de olika maträtterna är 

beskurna. Det fjärde fotografiet är en rektangulär bild på en platt talrik, en djup tallrik med 

grönsakssoppa i, en sked och ett bröd. Fotografiet på Göran Persson är kvadratiskt och fotografiet på 

riksdagen är format som en TV-ruta, detta går att se på ett konnotativt plan. Bor man i Sverige är det 

lätt att identifiera personen i det översta fotografiet som Sveriges statsminister. Den betraktare som 

aldrig har sett mannen ifråga eller känner till honom som person har antagligen ingen aning om vem 

personen ifråga är och varför han är med i bilden. Det enda som går att utläsa på det här planet är att 

mannen ser allvarlig ut, som att han lyssnar på något. Mannen är central i bilden och har stora 

glasögon. Vilket på ett konnotativt plan kan tolkas som en person som är intelligent och som betyder 

något, eftersom han är den enda person i denna annons som förekommer ensam på bild. Det är något 

intressant med denna person. På ett konnotativt plan skulle det kunna vara lätt att tro att mannen 

ifråga har en betydande roll inom exempelvis restaurangbranschen. Betraktaren får dock en ledtråd på 

vilken roll mannen ifråga har i den översta bilden på höger sida. Även om inte betraktaren känner till 

den svenska flaggan som hänger i det högra hörnet eller Sveriges riksdag, associerar antagligen 

många liknande salar som ett rum där beslut fattas. Det är inte säkert att betraktaren uppfattar att de 

personer som fotografiet innehåller är med och leder Sverige.  

Genom att lägga ihop alla fotografierna med logotypen och texterna går det att konnotativt se att 

skaparna bakom annonsen vill berätta något på ett skämtsamt och ironiskt sätt genom att använda sig 

av en vardaglig aktuell händelse som berör det svenska folket. Att det är det är Sveriges styrande som 

valts beror antagligen på att de dagligen påverkar den vardag som Sveriges befolkning lever varje 

dag. Att äta är något vardagligt, men dock lika viktigt. Arla vill vara en del av detta vardagliga men 

inte desto mindre viktiga. Den översta textraden i bilden säger, ”OK Göran! Vi inser att det blir ett 

magert år.”. Det är som att genom att ironisera och kritisera det politiska läget i Sverige vill skaparna 

av annonsen visa att Arlas mat är en del av det magra året, Arla har de magra alternativen under 

besparningarnas tid. Den sista huvudtexten säger, ”349 kockar. Vilken härlig soppa!”. Genom att 

använda antalet representanter i riksdagen vill man vända på uttrycket ”ju fler kockar desto sämre 

soppa”. Istället för den sämre soppan kan Arla erbjuda ingredienser och recept till flera olika magra 

maträtter. För den betraktare som inte känner till det här uttrycket kan det vara svårt att uppfatta 

humorn och ironin. Det kan antagligen vara svårt att koppla ihop texterna och fotografierna och förstå 

sammanhanget, att förstå varför Arlas produkter är så pass bra som budskapet är i denna annons.  
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Färganalys 

De färger som används i bilden är gult, guld, rött, grönt, blått och vitt. De färger som bryter mot den 

bakgrundens ljusgula nyans är färgerna på produkterna i maträtterna. Det är dessa färger som 

hamnar i fokus. Färgen på Perssons kostym är mörka. Dessa färger ger ett intryck av att personen är 

allvarlig och inte så humoristisk. Hade varmare nyanser på kavajen använts hade möjligtvis intrycket 

varit ett annat. Den ljusgula nyans som används som bakgrund lättar dock upp. De färger som 

används i detta fotografi skapar en känsla av allvar men det bryts sedan av bilden på riksdagen. Där 

blandas färgerna på ett helt annat sätt än i fotografiet på Persson. Även om färgerna i fotografiet 

innehåller något nedtonade färger och inte så varierande. Kläderna på människorna i fotografiet 

består till störst del av färgerna grönt, blått, grått och brunt. Färgerna på maträtterna bryter av mot 

dessa nedtonade färger. Maten ser aptitlig ut genom färgerna och genom hur dessa färger är avvägda 

i relation till varandra. De olika färgerna på de olika maträtterna bryter mot varandra, maträtt till 

maträtt. Detta ger ett slags intryck av en slags variation av olika recept för att inspirera betraktaren. 

Arla vill antagligen fungera som en inspiratör för oss människor i vardagen.  

 

Formanalys  

Färgerna och innehållet i bilden på riksdagen är ungefär lika färggrann och har liknande former som 

fotografierna på maträtterna. Det går att koppla samman maträtterna och riksdagen som en blandning 

av olika ingredienser i en och samma maträtt. Maträtterna är i fokus och huvudtexterna har en 

betydande roll i formspråket. De är en del i budskapet för att betraktaren ska kunna få en bild för sig 

för att förstå ironin och budskapet. För att förstå det här bör även betraktaren läsa annonsen från 

vänster till höger, annars går budskapet inte fram lika lätt eller på samma sätt.  

Det första fotografiet, det på Persson, är kantigt till formen. De övriga fotografierna är antingen 

beskurna efter utseendet på tallrikarna eller rundade i hörnen. De ger ett mjukare intryck än bilden på 

Persson. Formen i bilderna, dess komposition, är ungefär densamma i alla fotografier förutom på den 

på Persson. Detta kan tolkas som ett sätt att särskilja honom från de övriga bilderna för att visa i form 

den makt som han besitter i Sverige. Den form som används på typsnitten hjälper till att skapa en 

känsla av mjukhet, liksom formen på de fotografier där inte Persson figurerar. Mjukheten används 

antagligen för att inte det som sägs i texten och fotografierna ska bli för politisk och ställningstagande. 

Budskapet är egentligen ingen kritik mot Persson eller riksdagen. Formen på logotypen stödjer det här 

genom det leende som kossan har. Kossan får stå för klokheten och sundheten som Arla antagligen 

vill stå för, som går att utläsa i denna annons. Kossor förknippas i vissa delar av världen som kloka 

och sunda. De äter gräs, är en del av det vi äter varje dag och anses till och med vara heliga i vissa 

delar av världen. Det är dessa som har huvudrollen i Arlas affärsidé och det är dessa de livnär sig på 

varje dag. Alla maträtter som är med i bilden innehåller något mjölkprodukt av Arla.  
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Guldäggsvinnare år 2003 

Den guldäggsvinnande annonsen 2003 

Årets jury för kategorin Annonsering i Dagspress bestod av Maria Källberg (AD, Lundberg & Co), 

Frank Hollingworth (copywriter, King, ordförande), Stefan Pagreus (copywriter, Collaborate), Mick 

Born (AD, Cole, Russel & Pryce) och Emma Zetterholm (copywriter).146 

Årets Guldägg i kategorin Annonsering Dagspress är skapad för Systembolaget av reklambyrån 

Forsman & Bodenfors av Fredrik Thor och Per Bergkrantz (uppdragsgivare, ansvarig), Hans 

Andersson och Maria Zachrisson (projektledare), Ewa Edlund (produktionsledare), Johan Oliviero 

(Copywriter), Johan Eghammer (AD), Karin Nolmark (AD-ass), Bruno Hjälmrud, Carlo Johan Paulin, 

Lasse Kärkkäinen, Agent Bauer och Arne Adler, pressens bild (fotograf), F&B Factory (copywriter) 

och AnnKi Bryhn Jansson (mediestrateg). Annonsen motiverades med orden:147 

I annons efter annons har vi mött en ärlig och reflekterande person som på ett lyhört och 
konsekvent sätt argumenterar för sin sak så att till och med den mest hårdnackade motståndare 
till det statliga monopolet får något solidariskt i blicken.148 

 

  Figur 6 
 

Bildanalys 

Materialanalys/Innehållsanalys 

Denna bild innehåller ett urklippt fotografi, logotyp och text innehållandes en rubrik brödtext, bildtext 

och hemsideadress. Rubriken och texten lyder som följande: 

Om alkohol får säljas fritt vet forskarna hur det blir. Som i Karlstad. 
1967 fick mataffärerna i Värmland och Bohuslän sälja starköl på försök. 
 Regeringen ville ta reda på om folk skulle drick mer, eller rentav mindre, om starköl 
”avdramatiserades”. 
 Svaret kom snabbt. 
 Försäljningen av starköl tiodubblades, och det var tonåringarna som stod för merparten av 
ökningen. Vilket skapade så stora problem med fylleri och våldsbrott att försöket fick avbrytas. 
 Någon beklagade sig över ungdomen, som hade ”saboterat detta intressanta experiment”. 

                                                 
146 Sveriges Reklamförbund, (2003), Belönad svensk reklam 2003, Göteborg, s. 21. 
147 Ibid., s. 47. 
148 Ibid., s. 45. 
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 Men att många tonåringar vill dricka sig fulla borde inte ha kommit som någon 
överraskning. Så var det redan på Gustav Vasas tid, och så lär det förbli ett bra tag till. 
 Ju starkare drycker som säljs i mataffärerna, desto mer alkohol får tonåringarna i sig. Det 
visar inte bara experimentet i Värmland och Bohuslän, utan även flera forskarrapporter.* 
 Ändå är vårt monopol ingen självklarhet. Det kommer bara finnas så länge en majoritet av 
svenskarna vill. 
 Därför kommer vi göra allt för att du som besöker oss ska bli så nöjd det bara går. 
 Om du fyllt 20, vill säga.149 

 

Det utklippta fotografiet innehåller en kille som sitter och dricker ur en flaska på en kundvagn till 

hälften fylld med flaskor. Under vagnen finns en bildtext som lyder som följande: ”Där har man 

provat.”. På ett denotativt plan går det att se att det är en ungdom som figurerar på bilden, men inte 

att han dricker just öl. Brödtexten hjälper till med att förstå det budskapet. Texten och fotografiet är 

placerad på en vit bakgrund. Innehållet i bilden är centrerad. Det är texten som tar upp mest plats 

medan fotografiet mer fungerar kompletterande till texten. 

Att det är ungdomen som är i fokus går att se genom fotografiet men det är inte säkert att andra 

människor i andra delar av världen tolkar in att det skulle vara just ungdomar som konsumerar så 

pass mycket alkohol som de antas göra, och särskilt om det skulle finnas mer tillgång till det i våra 

mataffärer. I Sverige må det vara så att många ser på ungdomar som en generation som konsumerar 

oerhörd stor mängd alkohol och om det är så blir det lättare att förstå budskapet i annonsen. För de 

människor som inte har den synen på ungdomar är det inte säkert att den oro som Systembolaget vill 

väcka, om bolaget inte skulle finnas, bekräftas. Om detta budskap uppfattas blir budskapet däremot 

ganska gripande. De flesta vill antagligen inte se fotografiet på killen besannas.    

 

Färganalys 

De färger som används är vitt, svart, grönt, gult, brunt, blått och rosa150. Det är vitt och svart som har 

mest fokus i denna bild. Detta eftersom texten är svart och bakgrunden vit. Det är behagligt att läsa 

svart text på vit bakgrund. Eftersom texten är i fokus är de andra färgerna mer placerade i periferin. 

De övriga färgerna fungerar mer som ett brytmoment i läsningen för att hålla intresset vid liv så att 

betraktaren fortsätter att läsa texten. Den gröna färgen på flaskorna matchar den gröna färgen på 

Systembolagets logotyp. Associativt blir känslan i budskapet ändå ganska lugnande genom de lugna 

färger som används – det gör att betraktaren orkar ta sig igenom texten. Hade färgsättningen varit 

använda enbart för att störa och väcka uppmärksamhet hade kanske inte orkat ta sig igenom själva 

texten, vilket är den viktigaste i denna bild.  

 

                                                 
149 Sveriges Reklamförbund, (2003), s. 46. 
150 I pojkens tröja. 
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Formanalys  

Genom formen på brödtexten, storleken och det luftiga radavståndet, är det lätt att ta till sig den som 

betraktare. Denna text är som en bild i sig. Eftersom att fotografiet på killen är så pass integrerad i 

texten som den är får hela bilden en spännande och medryckande disposition. Då fotografiet är 

placerad till vänster blir det lättare för oss som läser från vänster till höger att ta sig in i brödtexten via 

rubriken och sedan fotografiet.  

Med den nedtonade stilen och valet av det klassiska typsnittet i brödtexten är det som att 

skaparna bakom annonsen vill fånga uppmärksamhet hos den lite äldre publiken, de som har åldern 

inne för att konsumera produkter hos bolaget. Det är som att de vill få de äldre att ta sitt ansvar för de 

yngre genom att fortsätta handla på Systembolaget och vilja att det ska vara kvar i Sverige. Brödtexten 

säger att Systembolagets monopol inte är något självklart, Sveriges befolkning måste ta sitt ansvar för 

ungdomen och det görs genom viljan att fortsatt låta Systembolaget ha monopol på alkoholbaserade 

drycker.  
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DISKUSSION: APPLICERING AV TEORETISK BAKGRUND OCH BAKGRUND 
TEORIERNA RELATERAT TILL ANALYSEN AV GULDÄGGSBILDERNA 

Kjeldsen 

Enligt Kjeldsen kan visuella yttringar räknas in i gruppen retoriska yttringar. Han skriver också att det 

centrala i retoriska yttringar är övertala någon på ett effektivt sätt. Retoriken är en slags konst med 

syfte att påverka människor. För att skapa ett gott retoriskt tal med en mottagare bör talaren först 

skapa kontakt och tillit, sedan bör själva situationen redogöras, argumentationen framföras och till sist 

bör denne avsluta med en känslosam vädjan.151 Med det här som utgångspunkt går det att se att dessa 

tankar om retoriska yttringar stämmer överens med den reklam som analyserats i uppsatsen. Bilderna 

består av en retorik där avsändaren använder sig av olika retoriska regler för att skapa en känsla som 

övertygar mottagaren. Företaget vill att mottagaren ska tro på det som sägs i reklamen; att få denne att 

lita på att företaget bryr sig om personen ifråga. Den retoriska processen syns på ett tydligt sätt i den 

guldäggsvinnande bilden ifrån 1975. Genom rubriken och bild vill de få oss att se att Felix gurka är en 

naturlig och nyttig del av vår vardag. De försöker argumentera genom att visa på den erkända 

tallriksmodellen. Genom att visa två bilder blir vi övertygade om att det verkligen är något som 

saknas i den ena bilden. Denna avsaknad får oss att känna att Felix kan fylla detta behov. Företaget 

vill på ett sätt få oss att känna att de är en del av vår vardag och att det blir tomt utan deras produkter 

– det är dem vi kan lita på vid förtäring av vardagsmat. Kontakten och tilliten sker i det att vi som 

mottagare får vara med och fylla i de två bilderna av tallrikarna. Vi kan lita till dem genom att 

företaget är etablerat och redan en del av vår vardag vid ett tillfälle som denna reklamannons 

skapades. Makarna bakom reklamannonsen spelar på detta för att få oss att känna tillit, att se vilken 

naturlig del av vår vardag som Felix fyller. Detta syns i kontrasten mellan den vänstra och den högra 

tallriken. Det här med tallrikarna är dock inte entydigt, själva situationen redogörs genom detta. Hur 

vår mat är utan och med deras produkter, vilket kompletteras i den text som bilden innehåller, ”Det är 

något som fattas.” och ”Just det!”.152 Färgerna och den belysning som används i annonsen försöker att 

locka oss mottagare att se hur god maten ser ut. Färgrik mat ser mer aptitlig ut och i denna bild blir 

maten färgrikare då gurkan läggs till. De känslor som skaparna har avsett att väcka framkallas genom 

att väcka vårt estetiska sinne, så att vi genom att se förstår hur gott det smakar. Färgerna och 

belysningen hjälper oss med att se det här.  

Det går även att se att detta sätt att retoriskt tala till oss mottagare sker i de andra 

guldäggsbelönade annonserna. Alla bilderna innehåller, text, fotografi och färg. Det är liknande 

visuella retoriska grepp som används i alla annonserna. Viljan att locka våra känslor sker exempelvis i 

                                                 
151 Kjeldsen, s. 2f, 5 & 9. 
152 Förbundet för Art, Bild, Copy och Design, (1975), s. 30. 
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annonsen från 2003 där vi får se en ung pojke som sitter och dricker öl på en kundvagn fylld med 

denna dryck. De vill få oss att reagera på det här. De flesta av de personer som lagligt får handla på 

Systembolaget vill troligtvis inte se ungdomar i deras familj sitta och dricka öl på detta sätt. 

Reklammakarna bakom annonsen vill vädja till våra känslor genom att det är vårt ansvar om 

ungdomar ska få tillgång till denna dryck så att de blir berusade eller inte. Det är hos oss ansvaret 

ligger och själva vädjan ligger i detta faktum. Systembolaget vill vädja till våra beskyddande känslor 

och på så vis ge dem existensberättigande. Detta företag finns inte för att kontrollera oss genom sitt 

monopol, de är allmännyttiga och hjälper oss i vår kamp för att minska droganvändningen bland 

ungdomar. 

 Kjeldsen talar även om logos, ethos och pathos. Retorikern använder ethos för att väcka tillit eller 

för att underhålla, logos för att upplysa om något och pathos för att engagera och väcka känslor. Det 

här innebär ungefär samma sak som det jag nämnde i början av föregående stycke. Men Kjeldsen 

skriver mer utförligt om att den idealiska talaren skapar en sammanhängande argumentation för att 

skapa tillit hos mottagaren. En talares logos måste skapas utifrån denne själv genom åsikter och 

livssyn och så vidare. Talarens logos skapas också genom dennes ethos. Ethos är ytterst viktigt för att 

skapa trovärdighet. Ethos skapas genom logos då en sammanhängande argumentation ger ett intryck 

av trovärdighet. Syftet med den humoristiska TV-reklamen är inte att få oss att le utan att köpa en 

produkt.153 Anledningen till att det här används är för att vi människor känner förtroende för någon vi 

kan känna för, någon som känner för oss och som förstår våra behov. En grund för god visuell 

kommunikation är där båda parter får utbyte av den andra. Vi vill kunna känna att vi tror på den vi 

talar med. Det här använder sig reklammakare av ganska tydligt. De vill kommunicera med oss, inte 

enbart säga till oss vad vi ska göra utan få oss att vara aktiv i skapandet av mening. För att få oss 

aktiva i budskapet så att vi till slut köper deras vara använder de sig av dessa grundläggande grepp 

för att på ett så bra sätt som möjligt skapa förståelse och interaktion. På så sätt vill de skapa ett 

berättigande hos oss för att de ska finnas till. Säga vad man vill om bra och dålig reklam, ofta påverkar 

den oss på något sätt. Om den inte påverkar så att vi blir delaktiga i budskapet så har det misslyckats. 

De som ligger bakom de annonser som analyserats i denna uppsats använder sig av dessa grepp för 

att föra ut sitt budskap. Den bild som inte lika tydligt som de övriga använder alla dessa grepp är den 

ifrån 1965, vi får egentligen inte reda på någon bakgrund.154 De spelar inte på våra känslor på något 

direkt sätt. Antagligen har inte många haft en personlig relation till en sprattelgubbe som har varit så 

pass betydande att starka känslor skapas. Dock går det att se en lekfullhet i annonsen som ger 

betraktaren en positiv känsla. Det finns tillfälle att vara lekfull då Kodaks produkter används. Det 

finns obegränsade med möjligheter för vad som går att göra. Trovärdigheten visas i att Kodak själva 

                                                 
153 Kjeldsen, s. 16f & 24. 
154 Detta kan bland annat bero på att jag inte kunde få tag i den text som tillhör annonsen. 
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vet att de har skapat en produkt som håller för lek. Alla kan använda Kodak för deras egna syften, 

men detta syns inte tydligt. Bilden talar dock till betraktaren och väcker känslor, vi får vara med och 

skapa betydelser utifrån våra egna perspektiv. Syftet bakom alla annonser som analyserats är att de 

ska försöka få oss överbevisade. Att få oss mottagare förstå att företaget har ett existensberättigande 

och att vi har behov av dem. Inte något får tala emot det här syftet. Om något skapar en negativ känsla 

kring företaget så tror vi inte på något som sägs. Därför är det så viktigt att bild och text samarbetar 

och skapar logos, ethos och pathos.  

Retoriken är visuell samtidigt som det visuella är retoriskt. Kjeldsen säger att bilder är 

observerbara fenomen som kan användas för att skapa mening och reaktioner hos människor. 

Semiotiken är viktig eftersom denna teori ger en förståelse för hur retorik kan förmedlas genom olika 

former och tecken. Människor tillskriver inte enbart mening till tecken, utan främst med hjälp av 

själva kontexten. Denna delar Kjeldsen upp i, texten eller kontextens kontext, situationen eller den 

direkta retoriska kontexten och den kulturella kontexten. Kontexten är den konstruktion som tecknet 

bidrar till att skapa. Kjeldsen lyfter även fram olika funktioner hos tecknen. Dessa är den ikoniska 

funktionen, den konventionella funktionen och den grafiska funktionen.155 Bilder kan, som Kjeldsen 

säger, skapa mening och reaktioner hos människor. Om det inte vore så hade det inte varit så pass 

vanligt med dessa i reklamsammanhang som det är. Bilder talar till oss människor på ett eller annat 

sätt. Alla annonser som jag analyserat innehåller en bild bestående av ett fotografi. Det är som att 

bilderna kompletterar budskapet. Själva meningen som skapas med bilderna är som Kjeldsen sagt en 

del av kontexten. Det är den mening vi tillskriver bilden som skapar förståelsen av vad det är vi ser. 

Vi ser inte på bilder och tecken på ett objektivt sätt. I alla delar av världen har vi symboler som en viss 

grupp av människor förstår. En vinkande hand kan betyda olika saker på olika ställen. Det budskap 

som en reklammakare vill nå ut med till sina mottagare bör innehålla språk och tecken som denna 

grupp kan förstå. En viss reklam kan fungera alldeles utmärkt på ett ställe i världen medan den inte 

gör det i andra delar. I analys av bilden från 1985 lyfte jag fram att kvinnan på ett konnotativt plan ser 

festklädd och som har självförtroende. Det här går att se genom färger och former men det är inte 

säkert att alla skulle se henne på samma sätt. Vissa skulle eventuellt se henne som respektlös genom 

att hon visar upp så mycket av henne själv. En annan ser henne möjligtvis som arg genom att hon 

visar så mycket av tänderna. Vi behöver förstå kontexten för att kunna utläsa det som det är tänkt att 

vi ska se, kulturell kontext spelar roll. Och med kulturell kontext menar jag inte bara vilket land som 

mottagarna kommer ifrån utan även det sammanhang dessa personer tillhör. Genom att umgås med 

vissa människor blir det exempelvis vissa politiska frågor som är de viktigaste medan det är något 

helt annat som gäller hos en annan grupp. Det är inte enbart det kulturella som skapar kontext även 

                                                 
155 Kjeldsen, s. 64 ff. 
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tecknet i en text är med att skapa mening. Det finns en anledning till att alla bilder som analyserats 

innehåller text. Sambandet mellan bild och text är med och skapar mening. Själva sammanhanget 

mellan text och bild och det medium som detta syns i skapar mening. Om en reklamannons 

exempelvis skulle synas i sammanhang där vi inte är vana att se det skulle vi kanske tillskriva texten 

och fotografiet en annan mening än på en TV-kanal där vi är vana att se reklam – själva 

sammanhanget spelar roll. Även vilken som säger ett budskap och den bakgrund som denna person 

har spelar roll. Dock bör mottagarna veta dennes historia eller mediekanalens historia. I de bilder som 

analyserats går det att se att varje bild försöker använda sig av kontexten och tecknen för att skapa 

mening. Bilderna innehåller en historia som vi som mottagare förhoppningsvis förstår oss på. Jag 

anser att alla annonser har lyckts med att berätta en historia, att skapa en mening som gör det möjligt 

för mig att idag se på annonserna. Den annons som var svårast att läsa och förstå hela berättelsen var 

den ifrån 1995. Om jag hade sett denna annons det år den vann pris så att de politiska 

omständigheterna hade varit färskare hade jag möjligtvis tillskrivit denna bild en annan betydelse. Jag 

behöver förstå hela kontexten och hela berättelsen för att kunna tolka in det som menats. En person 

som inte kommer från Sverige och som inte är politisk intresserad har antagligen svårare att förstå 

berättelsen och budskapet.  

Kjeldsen skriver att det finns grundläggande element i visuell kommunikation, en slags visuell 

grammatik, som skapar betydelser. De kan även fungera retoriskt. De ikoniska och de symboliska 

tecknen utgörs av de grafiska. Som betraktare letar vi efter meningen med annonser även om 

formerna egentligen inte betyder något. Dessa element kan, som jag nämnt i uppsatsens teoridel, vara 

bland annat formen, nyansen, texturen och proportionerna.156 Detta anser jag stämmer. Även om det i 

en ordbild är felstavat kan vi ändå utläsa den och ge den innebörd. Om dessa element är delar av en 

viss grammatik, en viss regel av hur saker bör hänga ihop, bör det gå att göra ett visuellt språk som är 

mer eller mindre grammatiskt korrekt. Därför går det att säga något om vad som är reklam med god 

kvalitet eller inte eftersom den bör följa de grammatiska reglerna för att vara bra. Den reklam som inte 

följer den givna grammatiken, vilket kan vara olika i olika kulturer eller sammanhang, borde då vara 

sämre en den som gör det. God grammatik har den visuella kommunikation som gör att vi förstår ett 

budskap. Ett budskap med god retorisk bakgrund är därför ett bra sådant. Det är denna grammatik 

som de guldäggsvinnande bilderna sägs ha gjort. För att reklamen ska fungera bör grammatiken vara 

korrekt. Men denna grammatik bör vara vedertagen för mottagarna ungefär som det svenska språket 

är. Mottagarna lärs sig alltså på ett sätt genom att förstå denna grammatik vad som är bra budskap 

eller inte. Allt går i en cirkel och vårt tyckande om en reklamannons har mer med vad vi lärt oss att se 

att göra än med den egna hållningen till den. Vid tolkning av det Kjeldsen säger går det att mäta vad 
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som är reklam med god kvalitet. Den reklam som har detta bör vara skapad med tanke på vilka som 

är mottagare och vilka associationer de får av vissa färger och former. Att skapa reklam med god 

kvalitet är egentligen en hel vetskap i sig. Även om inte en annons inte följer de givna grammatiska 

ramarna så kan ändå denna annons vara bra. Det gäller dock att vara medveten om att reglerna bryts. 

Det handlar alltså ganska mycket om vad syftet är. Till syvende och sist är det ändå att öka 

försäljningen som är syftet men det kan även vara att ge en speciell bild av ett företag och att få 

mottagarna att känn en viss känsla då de tar del av det företaget erbjuder.   

I retoriken är det brukligt att text och bild sammanförs för att stödja varandra, skriver Kjeldsen. 

Bild och text ska säga samma sak på olika sätt. Förankring sker även då det visuella refererar till något 

uttalande, i det här har medierna stor betydelse Kjeldsen, de sätter ramar för hur kommunikationen 

ser ut och hur den förmedlas. Medierna förmedlar kommunikation och blir då en del av den retoriska 

situationen.157 I de bilder som analyserats i uppsatsen kompletterar text och bild, i detta fall 

fotografierna, varandra. De säger samma sak som bilderna, fast på ett annat sätt för att locka oss 

genom att vädja till vårt förstånd och våra känslor. Det betyder dock inte att text och bild klarar sig 

helt utan varandra. Den annons där text och bild inte hänger ihop lika direkt som de övriga är den 

ifrån 1995. Fotografierna säger exakt samma saker som texterna. Det är inte lätt att tolka denna annons 

om något element plockas bort. I de andra annonserna säger dock text och fotografi samma sak på ett 

tydligare sätt. Enligt det Kjeldsen säger om text och bild har reklammakarna inte lyckats så bra på just 

denna punkt. Dock förstår mottagarna budskapet om text och bild står ihop. Det fungerar tillsammans 

och skapar en berättelse som är spännande att läsa. Det kan vara så att skaparna bakom annonsen har 

tänkt på det Kjeldsen säger om att text och bild bör användas tillsammans för att ge uttryck åt olika 

innehållselement.158 Det kan alltså vara meningen att text och bild inte säger samma sak så att då de 

förs tillsammans får ett annat slags djup som de andra annonserna inte har. Kjeldsen skriver även i 

detta stycke om grafiska funktioner om visuell retorik att kommunikationen bygger på medierna. Det 

här kan ha en avgörande betydelse för hur vi tolkar bilder. Vi har lärt oss att ta emot budskap på ett 

visst sätt. Vi tar inte emot budskap förutsättningslöst. Detta stämmer och därför har kanske 

guldäggsjuryn en grund för att den reklam som vinner Guldägget faktiskt är reklam med god kvalitet. 

Jag anser dock att de som sitter i juryn bör förstå sig på grammatiken och hur mottagarna tar emot ett 

budskap, hur de ser och hur de tolkar. Det är viktigt att juryn är medvetna om det här och faktiskt 

väljer den annons som är genomtänkt.  

Bilder kan argumentera, säger Kjeldsen. De skiljer sig ifrån det verbala genom att de oftast är 

tagna utifrån en viss vinkel, ett visst avstånd och en viss belysning. Utan att det finns en förankring i 

bilden går det att förstå vad den betyder, vad som är budskapet. Det finns dock inte samma slags 

                                                 
157 Kjeldsen, s. 83 & 161. 
158 Ibid., s. 83. 
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tydliga regler som i det verbala språket. Bilder innehåller inte samma slags meningsuppbyggnad. 

Bilder kan även skapa yttranden, men de kan inte alltid redogöra för hur olika slags information ska 

förhålla sig till varandra. Som mottagare uppfattar vi bilder även om vi inte ser till vad de förmedlar. 

Det har blivit en naturlig sak för oss att förstå argument genom bilder, säger Kjeldsen.159 Genom att se 

till det här går det att se att det som jag tidigare diskuterat om att vi kan lära oss att tolka vissa 

budskap på ett visst sätt stämmer. Vi har lärt oss att läsa bilder, att uppfatta argument i dem. Detta är 

en förutsättning för att fotografierna som används i reklam ska nå fram till oss mottagare. En bild är 

alltid, mer eller mindre medvetet, beskuren och vinklad.160 Det finns inte något som heter att något är 

en objektiv bild, vilket reklam till en viss del handlar om. Att medvetet vinkla bilder så att ett budskap 

når fram till mottagarna så att dessa köper företagets produkter. De bilder som har analyserats 

argumenterar för något. De påstår något och är med och skapar berättelser.  

 

Gombrich 

Gombrich talar om att vi människor borde förundras mer över hur lätt vi har för att tyda bilder. Han 

påstår att vi kan läsa bilder. Vi kan förstå språket med användandet av vissa färger och linjer. 

Kulturerna och den visuella kommunikationen beror på en slags interaktion mellan vad vi förväntar 

oss och i skiftena mellan uppfyllda och svikna förväntningar. Gombrich säger även att konsten är 

begreppsmässig, att den kan kännas igen på det konstnärliga språket. Den skulle inte existera om vi 

inte hade förmågan att känna igen identiteter eller ta hänsyn till ändrade förhållanden och hålla fast 

vid ramen som är vår världsbild. Konsten har sin grund i människans sinne, och att den handlar om 

våra reaktioner på världen. Utan en slags utgångspunkt eller ett slags initialschema skulle vi som 

betraktare inte kunna hantera alla intryck som möter oss. Vi sorterar det vi ser i olika kategorier. Vi 

har alltså på ett kulturellt plan lärt oss att urskilja det vi ser; gör vi det medvetet så kallar vi det för 

"tolkning", i annat fall säger vi att "vi ser" något. Denna inlärning fungerar alltså som ett slags filter 

eller glasögon i betraktandet av bilder. 161 Han påstår alltså indirekt att vi alltid ser igenom speciella 

glasögon då vi ser på bilder och tolkar dem. Vi behöver bland annat känna till de grammatiska 

reglerna som Kjeldsen talar om. Vi känner alltså igen vissa färger och vad de betyder. Detta utvecklas 

dock hela tiden, de färger som användes i Kodaks reklam 1965 skulle kanske ha behövt innehålla 

andra nyanser för att säga samma sak som syftet var vid det år den skapades. Initialschemat kan 

förändras och få oss att tolka samma bilder olika under olika årtionden. Det handlar mycket om de 

kulturella förutsättningarna, själva kontexten är betydande. Det kommer även nya teorier och 

metoder för hur bilder bör tolkas, vilka bidrar till att skapa mening hos ett tecken, anser jag. Därför 

                                                 
159 Kjeldsen, s. 219f, 229f & 236f. 
160 Detta behandlas bland annat i färganalysen av annonsen ifrån 1975. 
161 Gombrich, s. 51, 60f, 67 & 92f & 108. 



 
 

 60

kan det vara svårt att säga att en viss annons är bra och en annan inte om dessa är skapade vid olika 

årtionden. Det kan dock gå att se mönster hos olika annonser, om det exempelvis har skett några 

förändringar i reklamen år från år.  

Gombrich påstår även att skillnaden mellan verklighet och illusion är overklig. Bildandet 

kommer före avbildandet och skapandet före verklighetsuppfattningen. Skillnaden mellan den 

symboliska återgivningen och den verkliga handlar om sammanhanget och metaforer.162 Vi skapar 

själva mening av vad som är verkligt och vad som inte är det. Vad som är reklam med god kvalitet 

kan ha att göra med vad vi har bestämt är god kvalitet. Frågan är dock om guldäggsjuryn ser igenom 

samma slags filter av sammanhang och metaforer som de som är den vinnande annonsens målgrupp. 

Det är i detta många diskussioner ligger i. Är Guldägget enbart sett utifrån reklambranschens egen 

syn på vad som är reklam med god kvalitet eller ger den effekt på de människor som är den tänkta 

målgruppen? 

Han säger även att reklammakare ofta använder sig av konstens sätt att måla liv i de avbildade 

människorna i annonserna. Särskilt då det gäller att skapa en illusion av att den avbildade följer 

betraktaren med blicken. Vi blir delaktiga i upplevelserna av en bild då vi skiljer ut olika former för att 

skapa ett händelseförlopp.163 Jag menar att det är vanligt att de som skapar reklam är medvetna om 

konstens regler, överhuvudtaget de estetiska regler som finns för att kunna skapa ett intryck hos 

betraktaren. Detta skapar förutsättningar för att skapa den berättelse som är menat att förmedlas. 

Konstens sätt att avbilda en person så att det ser ut som att denna följer betraktaren med ögonen har 

inte påträffats i de guldäggsvinnande annonserna. Det skulle i sådana fall vara bilden med kvinnan 

för H&M från 1985. Där kollar hon rakt in i bilden och betraktaren dras in i bilden av hennes blick 

men även av hennes hållning. Den är tilltalande, estetisk och proportionerlig. Det syns ändå tydligt att 

de som skapat annonserna har ett öga för vad som är estetiskt. Alla bilder är medvetet komponerade 

och noga avvägda i färg- och formval. Ingen av annonserna innehåller störande element som gör att 

man inte vill läsa och inte ta till sig berättelsen eller budskapet.  

Perception är en modifikation av förväntan, påstår Gombrich. Vi kan inte lägga märke till allt i 

ett rum men vi kan se om något är förändrat. De bilder som redan är samlade i våra minnen påverkar 

vår förmåga att känna igen olika former. Det är exempelvis inte alltid så lätt att lägga märke till 

tryckfel då vi har en förmåga att föreställa oss hur det ser ut då det är korrekt. Det räcker det med en 

viss uppmuntran i bilderna för att vi ska tro att något existerar även om det inte gör det, om vi har 

förväntningar på att få se något.164 Detta skapar goda förutsättningar för reklammakarna. Har de 

redan fått oss att tolka in en sak gör det inte alltid något om det är ett tryckfel här eller där. Det gäller 

                                                 
162 Gombrich, s. 364. 
163 Ibid., s. 115 & 138. 
164 Ibid., s. 169, 178, 194 & 215.  
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bara att den personen har en vana att se att det i vanliga fall inte är tryckfel i exempelvis texter som ett 

företag producerar ut mot kunderna. Reklammakare använder sig ofta av illusioner för att nå fram 

med ett budskap, anser jag. I annonsen ifrån 1975 skapas en slags illusion med den vänstra och den 

högra tallriken. Genom att fylla den högra med gurka ser den vänstra mindre full ut. Vi får en illusion 

av den inte innehåller så mycket mat, att något fattas. Själva effekten av att lämna något ute så att vi 

märker skillnaden används också i denna annons. Vid första anblick kanske vi inte riktigt lägger 

märke till vad som finns på tallriken, förutom då det är något som saknas. Som fallet är i den vänstra 

bilden utan gurka, vi ser att något saknas och genast får det oss att förstå texten. 

Den visuella kommunikationen handlar om att ta i beaktande den nivå på kunskap som 

mottagaren har. Betraktaren kan även lära sig att känna igen figurer om de återkommer regelbundet. 

Gombrich anser att de som arbetar med reklam skapar detta så att vi tolkar in saker i olika bilder.165 

Det här arbetar reklammakare med ständigt, sett utifrån det som tidigare tagits upp i uppsatsen. Det 

är själva syftet med allt arbete som ligger bakom innan fotografiet är taget och texten skriven. Det 

handlar inte om att sänka eller höja sig till en nivå utan att hamna på den nivån som är den rätta. Att 

få människor att känna igen vissa figurer eller färger och att förknippa dessa med ett visst företag är 

även oerhört viktigt för att igenkänning skapar varumärke, själva företaget och dess produkter blir en 

del av en berättelse. Detta syns i de färger som används i de analyserade annonserna. I Kodak-

reklamen från 1965 går det tydligt att utläsa att syftet har varit att visa att det just Kodak som kan 

erbjuda lekfullheten – själva färgerna på sprattelgubben skapar associationer till företaget.   

 

GOD REKLAM ENLIGT SVERIGES REKLAMFÖRBUND OCH GULDÄGGSTÄVLINGEN 

På Sveriges Reklamförbunds hemsida går det att läsa om definitionen på reklam som ett eller flera 

moment i kedjan: analys, strategi, gestaltning, implementering och uppföljning.166 Reklam är alltså ett 

relativt komplext arbete med många som innehåller många olika delar. En av de viktigaste punkterna 

att arbeta efter är att deras öka kunskapen i samhället om att medlemmarna inom förbundet är 

konsulter som skapar tillväxt. De vill även stärka kreativiteten i alla led.167 Förbundet vill verka för att 

öka kunskapen om reklamens roll och betydelse för näringslivet och för det svenska samhället. De vill 

påvisa att reklam har en väsentlig betydelse för företagens konkurrenskraft. Något som företaget 

anser vara viktigt för att alstra fram betydande reklam är att anordna tävlingar. De ska bli sporrade att 

överträffa sig själva och vara goda exempel för andra. Detta då det gäller innehåll, form och 

medievalskombinationer.168 

                                                 
165 Gombrich, s. 222. 
166 http://www.reklam.se/page/3, 051211. 
167 http://www.reklam.se/page/3/76, 051211. 
168 http://www.reklam.se/page/3/8, 060418. & http://www.reklam.se/page/13, 060110. 
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Det går att se att Sveriges Reklamförbunds vision är att verka för att god reklam ska produceras och 

att få näringslivet och samhället att förstå vikten av markandsföring för att skapa konkurrenskraftiga 

företag, som de själva formulerar det. Deras ambition verkar vara att visa på reklam som en del av 

lösningen på de problem som kan existera inom arbetsmarknaden. Den har stor betydelse för de 

människor som lever i det svenska samhället. De vill öka tillväxten så att de möjligtvis leder till fler 

arbeten och därigenom mindre arbetslöshet. Reklam med god kvalitet är den som är strategisk då det 

bland annat handlar om innehåll, form och medieval. Eftersom det idag är Sveriges Reklamförbund 

som ligger bakom tävlingen Guldägget är det också de som genom att välja ut juryer och därigenom 

de vinnande bidragen lyfter fram vad som är svensk reklam med god kvalitet.  

 På Guldäggets hemsida står det att syftet med tävlingen är att visa på Sveriges bästa reklam och 

att föra den framåt. Tävlingen ska resultera i att den kreativa standarden på reklamen höjs så att den 

inspirerar reklambranschen att anstränga sig mera. Främsta anledningen till att tävlingen existerar är 

att belöna kreativitet så att näringslivet upplever att hur betydande god visuell kommunikation är. I 

tävlingen ser de till bidragens idéhöjd, tydlighet, relevans, hantverk och omdöme. Kravet på de bidrag 

som lämnas in är att de ska vara skapade inom Sveriges gränser. Reklamen som lämnas in till 

tävlingen får bland annat inte strida mot marknadsöringslagen. De som är med i juryn är meriterade 

reklammakare som är yrkesverksamma i Sverige. Juryns bedömning och rangordning av bidrag är 

inte att bedöma produktioners standard under året som gått eller dess betydelse i historien. De bidrag 

som faller under tidningsannonsering är de bidrag som annonseras i dagspress, veckopress, 

tidskrifter, magasin riktade till privatpersoner och företag, enstaka alster och kampanjserier.169 

 Att bedöma reklam och dess kvalitet går alltså att utföras enligt dem som arbetar med 

Guldägget, anser jag. Det är meningen att tävlingen ska sporra de aktiva att skapa sådan reklam som 

har en så pass bra idé att den når ut, förstås och berör. Den ska vara relevant för mottagaren och vara 

estetiskt tilltalande och bra design då det gäller bild, text, form och typografi. Den bör inte bryta mot 

de etiska regler som är uppsatta.170 Syftet med att mäta reklam med god kvalitet och att uppmuntra 

dem som arbetar med reklam är att näringslivet ska få se hur bra fungerande visuell kommunikation 

kan fungera och att reklambranschen kan tillgodose detta behov. Exempel på god visuell 

kommunikation är alltså den som vunnit Guldägget och som har presenterats bland annat i Belönad 

svensk reklam.  

                                                 
169 http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=1, 051211., http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=13, 060110., 
http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=3, 051211., http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19950450.HTM, 060113., 
http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-39,GGLG:sv&q=tavling%5Fforum%2Epdf, 
060113., http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=3, 051211. & http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=5, 051211. 
170 http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=3, 051211. 
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Motiveringen för den bästa reklamen år 1985 var att den var ”en tung och envis kampanj genomförd 

med lätt hand, god smak och genuin känsla för mode.”171 I motiveringen för 1995-års kampanj står det 

att den: 

Med en aktuell och intelligent humor som aldrig lämnar mjölkens folkliga förankring adderar 
Arla sympati i varje klunk mjölk, varje sked fil och lämnar ett förtroligt leende från varje ko vi 
möter på sommarens ängar från och med nu. Vi tackar Arla och Forsman & Bodenfors för 
förmågan att underhålla i det att budskapet samtidigt ger produkten ett högre värde.”172  

 

År 2003 löd motiveringen: 

I annons efter annons har vi mött en ärlig och reflekterande person som på ett lyhört och 
konsekvent sätt argumenterar för sin sak så att till och med den mest hårdnackade motståndare 
till det statliga monopolet får något solidariskt i blicken.173 
 

Dessa motiveringar visar på vad de i juryn, genom Sveriges Reklamförbund, anser vara reklam som är 

kreativ och som på ett bra sätt. I den första motiveringen från 1985 verkar tyngdpunkten ligga i att 

annonsen var professionellt formad på ett estetiskt talande sätt. Annonsen var även moderiktig och 

aktuell vid det här årtalet. Detta visas i kläderna ifrån H&M. De färger som är moderiktiga kring en 

viss tid är en av de faktorer som bidragit till att annonsen har ansetts vara aktuell. Själva formen på 

kvinnan, det självförtroende som kläderna och frisyren visar, uppskattades av dem som satt i juryn. 

Det ansågs antagligen hänga bra ihop med budskapet. Ett av kraven för att vinna Guldägget var att 

idén skulle vara tydlig och att budskapet ska nå fram till mottagarna. Annonser som är enkla i form 

verkar vara en del i att ett budskap är tydligt och skapar intresse. Synen på kvinnan som självständig, 

som någon som vågar gå emot strömmen verkar locka det årets jury. Färgerna som användes var 

säkert det årets modefärger men även ett tecken på tjejer med självförtroende. Kvinnans position och 

de färger som används ansågs säkerligen av juryn som ett budskap som berör och som med lätthet 

förstås. Bilden består inte av så många element och det räcker för att budskapet ska gå fram. 

Budskapet om att det är roligt att ha på sig det som kommer ifrån H&M. Annonsen är relevant på så 

sätt att den hjälper den som vill klä sig vackert att hitta bra och lite billigare alternativ som dessutom 

är moderiktiga. Detta budskap går fram ganska bra och tydligt. Alla element i bilden är nödvändig. 

Det finns inget element som stör och detta bekräftar det Bergström säger om att enbart ha med sådant 

som tillför något.  

 I motiveringen till annonsen från 1995 lyfts ord fram som intelligent humor, folklig förankring, 

sommarens ängar och underhållning. Detta är en av de tunga anledningarna till att just denna 

kampanj vann. Den berättat något till mottagaren och den har i alla fall berört guldäggjuryn, vilket är 

                                                 
171 Sveriges Reklamförbund, (1985), s. 34 
172 Sveriges Reklamförbund, (1995), egna anteckningar vid KB, 060213. 
173 Sveriges Reklamförbund, (2003), s. 45. 
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ett av kraven för de kampanjer som vinner Guldägget. Även om det är en form av ironisk humor som 

används anser jag att den går fram. Den är inte för intern som viss humor i reklam har tendens till att 

vara. Texterna och fotografierna hjälper mottagaren att förstå budskapet och de underhållande 

delarna. Juryn verkar uppskatta att humorn är intelligent, som de kallar den. Idén håller också. Det 

skulle kunna gå att använda ungefär samma koncept idag som skulle kunna förstås. Detta även om 

inte syftet är att kampanjerna ska se lika ut varje år. Det uppskattas av juryn att annonserna ibland i 

dess berättelse lyfter fram det folkliga, det svenska. De uppskattar reklam som visar på det svenska. 

Det här visas även i kampanjen ifrån 1975 i och med associationerna till tallriksmodellen. Juryn anser 

inte att bilden innehåller några delar som stör budskapet. Själv tycker jag att den innehåller för många 

maträtter. De hade inte behövt visa så många alternativ på maträtter för att visa möjligheterna med 

Arla i matlagningen. Dock hjälper formerna på fotografierna till med att särskilja de olika elementen 

ifrån varandra. Användandet av färgerna gör att det inte blir för rörigt. De nedtonade färgerna som 

används hjälper mottagaren att läsa berättelsen. Även den tonade plattan hjälper till att läsa 

berättelsen från början till slut. I min analys har jag tagit upp om färgerna och formerna och vad de 

kan betyda konnotativt. Mycket av det som tas upp där är beaktat av juryn och att detta blir en del av 

den goda visuella kommunikationen, enligt guldäggsjuryn. Det finns en tanke med allt som är med i 

bilden.   

 Motiveringen till annonsen från år 2003 lyfter fram att Systembolaget konsekvent och lyhört har 

argumenterat för att ha monopolet kvar. Juryn anser att de har lyckats med att få den största 

motståndare till monopolet att vekna. Det är alltså viktigt att vara konsekvent i sin marknadsföring. 

Och det är antagligen bland annat detta som Sveriges Reklamförbund syftar till då de talar om att 

reklamen har en betydande roll för företagens konkurrenskraft. De anser även att reklambyrån som 

skapat denna annons förmått att skapa en sådan övertygande historia att den påverkar även den som 

är motståndare till monopolet. Själva berättelsen är av stor vikt i alla kampanjer och desto viktigare är 

det att den förstås. Att text och bild tydligt, men inte för övertydligt, argumenterar för detta. Något 

annat som verkar uppskattas det här året är den berättelse som på ett övertygande sett klarar av att ge 

oss en bild av varför Systembolaget är bra att ha kvar i Sverige, att det är något att värna för. 

Berättandet sker inte bara i texten utan även i fotografiet på pojken och mängden ölflaskor. Fotografiet 

hjälper oss att bli övertygade att ta till oss budskapet. Text och bild kompletterar varandra, så som 

Bergström har sagt att det ska se ut. Dispositionen i bilden hjälper mottagaren att läsa budskapet. 

Detta verkar vara något som juryn prioriterar, dispositionen ska vara både inbjudande genom att den 

är lätt att förstå och genom att den är estetiskt tilltalande. Som jag tidigare nämnt anser människor 

som arbetar med Guldägget att den ska vara estetiskt tilltalande i bild, text, form och typografi. Dessa 

delar är av vikt då de bedömer vilka annonser som ska belönas eller inte. De svaga nyanser som 
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används passar bra ihop med Systembolagets logotyp och den hjälper mottagaren att kunna 

koncentrera sig på texten. Det här är en del i den goda smaken och den goda formen som Sveriges 

Reklamförbund vill belöna. 

Annonserna från år 1965 och år 1975 saknar motivering. Men det går ändå att tala om vad 

Guldägget anser vara reklam med god kvalitet även om de kriterier som guldäggsjuryn går efter idag 

inte fanns så tidigt som 1965. I annonsen från år 1965 verkar själva enkelheten i bildspråket och den 

något anonyma berättelsen vara något som lockat juryn. Den är enkel i sin form och har en tilltalande 

layout att mottagaren lockas in i berättelsen. Samtidigt som budskapet inte är självklart.174 Budskapet 

är inte självklart på så sätt att den skriver mottagaren på näsan att hon/han ska köpa just Kodaks 

produkter. Hon/han får vara medskapare av detta. Den är estetiskt tilltalande som de övriga 

annonserna genom den rena formen. Det finns inga element som stör läsningen. Den visuella 

grammatiken fungerar väl kommunikationsmässigt, liksom Kjeldsen talar om att grundläggande 

element gör i visuell kommunikation. Budskapet når fram genom de olika delar som bilden består av, 

så som jag skrivit om i analysen. Reklammakarna har lyckats bra med användningen av Kodaks 

färger. De har valt att använda en förpackning av Kodak och det leder till att igenkänningsfaktorn 

ökar. Denna igenkänning gör att det blir enklare att förstå vilket företag som det görs reklam för. 

Detta är en del av den berättelse som mottagarna får till sig. Även denna annons är humoristisk till det 

avseendet att den är fantasifull och rolig att se på. Jag lockas av att det är en sprattelgubbe som 

figurerar i bilden. Det här visar på Guldäggets syfte att belöna kreativ reklam. Sveriges 

Reklamförbund vill ju höja den kreativa standarden inom reklambranschen, som tidigare nämnts. 

Humorn är betydande för guldäggsjuryn. Nästan hälften av de kampanjer som analyserats är på ett 

eller annat sätt humoristiska. 

År 1975 är det inte först och främst humorn som lyfts fram utan det typiskt svenska traditionen. 

När det gäller detta påminner den till en viss del av kampanjen ifrån 1995. Reklammakarna bakom 

annonsen vill spela på våra vanor och traditioner för att få oss att känna igen oss i berättelsen.175 Det 

krävs dock att mottagarna av annonsen är uppväxta med dessa traditioner för att budskapet ska nå 

fram. Även denna annons har en tydlig disposition där det är lätt att följa med i berättelsen via text 

och fotografi. Den tydliga dispositionen består bland annat av den centrala roll som tallrikarna och 

maten på den har. Som mottagare ser vi ganska tydligt skillnad på vänster och höger tallrik. Genom 

att ha studerat de fem annonserna går det att se att dispositionen och hur text och bild kompletterar 

varandra är av stor vikt då de olika guldäggsjuryerna har valt ut den bästa reklamen. Utifrån detta går 

det att se att det i reklambranschen är eftersträvansvärt att skapa reklam som berättar något – reklam 

som inte tvingar på mottagarna något och som är estetiskt tilltalande. Juryn ser även till om 

                                                 
174 Detta beror också till viss del att jag inte haft tillgång till annonstextens rubrik. 
175 Se teoridelen och det Kjeldsen uttalat sig om kontexten. 
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annonserna följer de olika etiska reglerna. Ingen av de annonser som studerats är stötande. Färgerna 

är varierande i annonsen och det märks att syftet är att genom både disposition och färger visa på att 

måltiden ser mer komplett ut i den högra tallriken. Det ska inte bara vara en god diskussion, färgerna 

och formerna är även till för att visa hur gott maten smakar genom att tala till våra känslor. Det är 

meningen att vi som mottagare ska bli berörda av annonsen, bli lockade att ta till oss budskapet.   

 

ARTIKLARNA 

Gällande tävlingen Guldägget är de som arbetar med reklam och visuell kommunikation till stor del 

positiva till den. En person sade att tävlingen är betydande för karriären bland annat då det gäller 

rekrytering av nya kunder. Den är inte bara betydelsefullt för reklambyrån utan även för kunden. 

Kunden uppmärksammas och får resultat på att de har skapat något bra. Priset gör att de får känna 

sig uppskattade, att känna att deras arbete betyder något. En annan reklammakare sade att tävlingen 

är subjektiv, men att den dock är motiverande för den som mottar priset. Medan en sade att hon/han 

blev glad att vinna priset men att det för den delen inte betyder att reklammakaren ifråga är bra. Det 

är ingen garanti att de som vinner priset faktiskt är bra reklammakare generellt. Om reklammakare 

inte bryr sig om priser är det dags att byta yrke sade en annan. Medan ytterligare en person sade att 

den reklam hon/han ansett vara bäst aldrig vunnit priser. Hos denna person anar jag en känsla av 

besvikelse. Guldägget verkar dock vara betydande för denna person.176  

Åsikterna låter olika. För vissa är priset av stor betydelse medan det för andra enbart är 

smickrande. Det beror på om reklammakaren ifråga vunnit priser eller inte. Sedan är människor olika 

tävlingsinriktade. Vissa behöver mer bekräftelse än andra – kundens uppskattning och den ökade 

försäljningen kanske är nog. Att tävlingen inte har så stor relevans för vissa beror antagligen på 

diskussionen om det verkligen är reklam med god kvalitet som premieras. Jonas Leijonhufvud ville 

att priset ska gå till de annonser som är mätbara så att det går att bevisa att de har haft effekt på 

samhället. Han kritiserade alltså tävlingen och påstod indirekt att tävlingen, som den är idag, ger pris 

till bidrag som till stor del är estetiskt vackra. Han sade också att Sveriges Reklamförbund uttalat sig 

om att det inte finns några speciella krav på effekt då priset delas ut. Det är främst kreativitet som 

belönas.177 I en debatt på Internet uttalade sig en person att Guldägget, i detta fall Guldäggsplaketten, 

är till för den lilla ankdammen.178 Katarina Sahlin sade att Guldägget enbart är en firmafest medan en 

annan påstod att den är för dyr. Hon verkar alltså tycka att det är en tävling för inbördes beundran.179 

I ett test som utfördes av Resumé var inte alla läsare överens om att rätt bidrag hade vunnit Guldägget. 

                                                 
176 Rydergren, Tobias & Willebland, Peter, ”Dream team”, Resumé, 050915 & Brikell, Grahn, Pia, ”Guldägget – Telia/Storåkers bäst i år”, 
Resumé, 050407. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
177 Leijonhufvud, Jonas, ”När får vi se ett effektägg?”, Svenska Dagbladet, 050407. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
178 Åsikter från webben”, Resumé, 050331. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
179 Sahlin, Katarina, ”Alla borde få en egen gala”, Göteborgs-Posten, 050228. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
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Endast vinnaren i kategorin reklamfilm fick ett snittbetyg på över 3,2.180 Joakim Jonason talade dock 

emot denna negativa kritik. Han menade att Guldägget inte är en skönhetstävling, den ser till både 

effekt och säljresultat. Den lyfter fram kreativ reklam som är framgångsrik kommersiellt. Annonserna 

ska inte vara bäst just nu utan även ha en ”framtidsriktning”.181 Lotta Engtzell-Larsson sade att de 

verkliga vinnarna i tävlingen inte är reklambyråerna utan storföretagen. Många av dessa företag står 

inför valet att ”ompositionera sig eller dö”.182 Guldägget kan alltså att en positiv effekt i samhället som 

går ner till individnivå.   

Olika åsikter om reklam med god kvalitet premieras i tävlingen skiftar, både innanför och 

utanför reklambranschen. Tävlingen betyder dock mycket för dem som arbetar med reklam. Men inte 

bara för dem, utan även för företagen och de som är anställda inom dessa. Det går att kritisera vilka 

som vinner, men tävlingen påverkar ändå vissa delar av samhället. Även om inte vissa i det svenska 

samhället inte vet vad guldäggstävlingen är för något så påverkas det av de annonser som 

uppmärksammas däri. Arbetssättet kring hur reklam med god kvalitet ska göras och teorier om hur 

visuell kommunikation ska se ut påverkas av den reklam som belönas av Guldägg. Om den inte gjort 

det så kan reklammakare komma att välja bort just det här sättet att kommunicera. Den reklam som 

inte fått pris behöver nödvändigtvis inte vara dålig. Det beror på så mycket om en annons vinner pris 

eller inte. Det kan handla om hur stor den är eller vilken jury som sitter just det året. Det kan även 

handla om att kampanjen i fråga inte gett så mycket resultat det året det fick Guldägget utan att dessa 

resultat syns några år senare. Jonason talar ju om att reklam bör ha en viss ”framtidsriktning”. Det 

långsiktiga resultatet måste tas med i beräkningarna och därför kanske inte belöningen av de 

annonser som sålt bra det föregående året är så representativt för vad som är reklam med god kvalitet. 

Hur de är formgivna och vad de berättar är viktiga delar som i vissa fall grundas sig på vetenskap. Ett 

varumärke arbetas in hos mottagaren under flera år. Det är många delar som ska fungera innan 

igenkänningen fungerar. För att det ska gå bra för ett företag handlar det inte bara om att skapa 

estetiskt tilltalande annonser utan även tänka på varumärke och strategi. Strategi ligger oftast till 

grund för de kampanjer som vinner Guldägget. Alla sammanhang är beroende av kunnigt folk som 

vet vad de gör, som vet hur man når fram med ett budskap till en publik på det mest effektiva sätt. En 

tävling i reklam kan vara till en hjälp för att motivera de verksamma till att prestera något som 

betyder något. 

 

                                                 
180 Åsikter från webben”, Resumé, 050331. Willebrand, Peter & Dalin, Andreas, ”Så röstade branschen – Sex nya guldäggsvinnare när 
läsarna fick välja”, Resumé, 050414. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
181 Brikell, Grahn, Pia, ”Jocke kritiserar ologiskt Guldägg”, Resumé, 050217. & Brikell, Grahn, Pia, ”Guldägget – Guldägget bättre effekt än 
100-wattare”, Resumé, 050407. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
182 Larsson-Engzell, Lotta, ”Den svenska reklamvärldens verkliga guldägg”,  Affärsvärlden, 050405. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
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REKLAM MED GOD KVALITET ENLIGT BERGSTRÖM  

Bergström börjar med att berätta om att reklammakare börjar med kommunikationsstrategin innan de 

formger ett budskap, en annons. I denna strategi finns det en marknadsplan som innehåller 

nulägesanalys, mål, marknadsföringsstrategi, utvärdering och uppföljning. I detta ingår arbete med 

varumärke, de föreställningar om ett företag eller dess produkter som människor bör ha i sitt 

medvetande. Han talar även om att det finns instrumentella budskap som lovar en lösning på ett 

problem medan de relationella lovar en känsloupplevelse.183 För att skapa en bra annons bör en 

reklambyrå alltså tänka på det här innan en enskild annons skapas. Nu är det så att Bergström talar 

om hur arbetet vanligtvis fungerar på en reklambyrå, men genom att lyfta fram detta talar han 

samtidigt om hur det borde se ut. En bra annons ska alltså inte vara tagen ur luften. Mycket förarbete 

måste göras, vilket innebär mycket analyserande och diskuterande. Reklam med god kvalitet bör gå 

igenom vissa steg och testas innan den trycks och visas för mottagare. De annonser som analyserats i 

denna uppsats kan delas in i instrumentella och relationella budskap, vissa faller under båda. 

Annonsen ifrån 1965 tycker jag lovar en känsloupplevelse genom den glada sprattelgubben. 

Annonsen ifrån 1975 lovar en lösning på ett problem i och med mängden mat på vänster och höger 

tallrik samtidigt som den lovar en känsloupplevelse genom att visa att Felix är en del av svenskens 

söndagsmiddag. Den ifrån 1985 lovar en känsloupplevelse genom att visa den aktiva kvinnan, så kan 

även du bli om du använder H&M: s kläder. Annonsen från 1995 lovar en lösning på Sveriges 

ekonomiska problem genom att lova nyttiga och innehållsrika soppor, med betoning på ”magert år”. 

184Annonsen från 2003 lovar att ungdomar inte ska få tillgång till alkohol så att situationen ser ut som i 

fotografiet som används. Den spelar på våra känslor men lovar egentligen ingen känsloupplevelse.  

 Ett budskap behöver en idé som är bärande. Denna idé ska innehålla en lösning på ett problem 

och ett löfte om känslohöjning. En bra idé är en tanke som fungerar som en första överblick och 

utgångspunkt. Denna visas med text och bild i exempelvis en reklamfilm. Den bör skapa 

uppmärksamhet, ge mottagaren en aha-upplevelse och skapa känslor. Idén bör även kunna användas 

om och om igen.185 En bra idé ska alltså innehålla dessa element, enligt Bergström. Och enligt 

guldäggsjuryn innehåller de vinnande annonserna dessa element. Det är något som eftersträvas i 

reklambranschen. En bra idé ska kunna hålla i flera år för att skapa ett långsiktigt varumärke som 

människor känner igen. Om ett företag i bild och text säger olika saker i olika annonser misslyckas de 

med att få mottagaren att verkligen känna igen ett företag på enbart en annons. Mottagaren bör kunna 

känna igen vilket företag som annonserar genom att enbart se på färgerna, typsnitten och bilderna. 

Själva varumärket bör synas som en pulsåder genom hela annonsen. Den bra idén ska alltså även 

                                                 
183 Bergström, (2004), s. 56 & 93. 
184 Sveriges Reklamförbund, (1995), s. 6. 
185 Bergström, (2004), s. 96f. 
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fungera som en aha-upplevelse och skapa känslor. Jag anser att de analyserade annonserna innehåller 

dessa element. Den som dock inte väcker så mycket uppmärksamhet är den från 1975. Som betraktare 

skriker man inte till av förtjusning, men den skapar aha-känsla genom antydan på svensk 

husmanskost. 

Bergström talar även om frame-creativity. Att det gäller att vara idérik kring en viss sak inom 

ramar som är kommunikativa. Annars kan mottagarna bli förvirrade så att de tröttnar. För att undvika 

detta bör reklammakaren skapa ovanliga och övertygande kombinationer av både bild och text. Det 

här kan exempelvis göras med form, färg och med inslag av rörelse. För att nå fram behöver även 

reklammakaren sätta in budskapet i ett sammanhang och en kontext. Denna kontext är i det här fallet 

texten, logotypen och formgivningen. Andra kontexter som bör användas är händelser som sker i 

samhället. Genom att använda liknande händelser hjälper detta budskapet att nå fram till 

mottagarna.186 Här går det att dra paralleller till det Kjeldsen säger om kontexter. Dessa kontexter är 

betydande för att budskapet ska nå fram till mottagarna. Det är bra om reklammakare använder sig av 

dessa för att spetsa till sitt budskap och få det att nå fram. Men det kan också ligga en fara i att spela 

kontexten i form av händelser i samhället. Om det här ska göras bör de tänkta mottagarna ha 

kännedom om händelsen för att förstå budskapet. Det är det förarbetet kring en annons måste 

undersöka. Är denna händelse något som målgruppen vet något om? Det måste alltså bestå av någon 

händelse som ganska många vet om, inte enbart den interna gruppen. Jag anser att texten, logotypen 

och formgivningen är en del av kontexten. Det är inte enbart fotografiet som skapar en känsla och som 

säger något om budskapet. Allt som en annons innehåller eller inte innehåller säger något om 

budskapet. Det skapar sammanhang. Därför har formgivning en avgörande roll i arbetet med 

annonser. I annonsen från 1985 går det att se att H&M: s logotyp framhävs genom den klarröda 

färgen. Kvinnan på bilden har inga kläder som stretar emot denna färg utan de fungerar i 

kombination med varandra. Det råder ingen tvekan om att H&M är det företag som denna annons är 

reklam för. Annonsen från 1995 och 2003 däremot avslöjar inte så mycket genom färg vilket företag 

som ligger bakom, det är mest texten som talar om det här. Det fungerar i kombination och skapar ett 

budskap som går fram men genom att enbart se till färgerna går det inte att fastslå att det är Arla och 

Systembolaget som ligger bakom annonserna. Det är dock svårt att se om annonstexterna har lyckats 

med att vara idérik kring vissa ramar. Eftersom jag inte haft möjlighet att se de kompletterande 

annonserna till varje annons är det svårt att se om detta uppföljs. Vissa företag ändrar på sitt 

varumärke vissa år och färschar upp exempelvis slogan och logotyp. Jag tror dock att reklammakarna 

som då arbetade för Kodak, Felix, H&M, Arla och Systembolaget hade koll på det här med att inte 

                                                 
186 Bergström, (2004), s. 97, 109, 110 & 112f. 
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spreta med sitt budskap så att mottagarna blir förvirrade. Det är viktigt att säga ungefär samma sak 

fast på olika sätt i annonser.  

För att mottagarna ska känna förtroende för företaget bör dessa få skäl till varför de ska 

uppmärksamma ett visst arrangemang. Det handlar om att ha en bakomliggande tanke, en 

spektakulär bild räcker inte. Uppmärksamhet gånger relevans är lika med effekt, säger Bergström. 

Aggressivitet och egoism bör inte användas i budskapet. Själva syftet från reklammakarnas sida är att 

mottagarna ska reagera genom känsla så att de anser något, de ska tänka för att vilja ta reda på något 

och lockas av det visuella och det verbala så att det leder till handling.187 Hur använder sig de 

analyserade annonserna sig av detta? Ingen av annonserna använder sig av spektakulära bilder för att 

fånga mottagarnas uppmärksamhet. Bilden för 2003 års annons skulle kunna vara mycket grövre, 

innehålla ett mer våldsamt fotografi på pojken. Istället har de valt att locka fram omhändertagande 

känslor på ett lugnare sätt för att inte stöta sig med någon. Syftet är inte att äckla mottagarna utan 

snarare att locka till eftertanke för rätten till ett Systembolag för att skapa ett tryggare samhälle. Jag 

anser att arrangemanget i bilderna är så pass genomtänkta att de ger effekt, gällande att förstå 

budskapet. 

 Dispositionen är viktig i en annons. Rubriken ska starta och skapa en förväntan hos mottagarna 

om vad som ska komma. Budskapet görs sedan tydligt i ingressen och brödtexten. Mellanrubrikerna 

ska locka och lotsa mottagarna i den eventuella texten. Rubriken bör helst följas upp i texten och inte 

vara för humoristisk. Den enkla formen är att föredra menar Bergström. De fyra designprinciperna är: 

kontrast, balans, linjering och rytm. Text och bild kan växelverka i harmoni och disharmoni. Att 

bilden säger ungefär samma sak som texten eller att mottagaren lockas in i budskapet genom att de 

säger olika saker. En layout är inte färdig förrän något inte kan läggas till eller tas bort, det får inte bli 

för övertydligt eller för innehållsfattigt så att inte något kommuniceras.188 Annonserna, förutom den 

från 1965, har en slags rubrik som samverkar med fotografiet. Det är annonserna från 1975 och 2003 

som innehåller en lite längre brödtext. Den från 1985 har enbart en textrad. Jag anser dock att 

budskapen når fram, att texterna är tillräckliga för att förstå. De är inte för humoristiska, förutom 

annonsen från 1965 i och med användandet av sprattelgubben och från 1995 där en slags ironi 

används. Den annons som lyckats bäst med kontraster är den från 1985. I den finns en spännande 

kontrast mellan färger och former. Kvinnans position är spännande och livfull. Alla annonser har en 

balans i bilderna, det existerar ingen kantring i den bemärkelsen. Det skulle i sådana fall vara den 

vänstra sidan av två i annonsen från 1995 där mängden bilder gör att denna sida ser tyngre ut än den 

högra. Medveten linjering och rytm existerar i annonserna också. Mängden text i annonsen från 2003 

skulle kunna vara negativt genom att mottagarna måste engagera sig så mycket innan hela budskapet 

                                                 
187 Bergström, (2004), s. 114f. 
188 Ibid., s. 153, 251 & 271. 
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går fram genom att läsa hela texten. Denna layout med mängden text kan även vara lockande 

eftersom den får en sådan betydande roll. Den är inte bara kompletterande. I alla annonserna fungerar 

text och bild i harmoni med varandra. De säger samma saker.  

 För att skapa spänning och harmoni i sin formgivning bör färger användas, anser Bergström. För 

att skapa stämning bör upprymda färger användas, som rött eller gult eller ”melankoliska” blå. Med 

färgglada tonplattor går det att vägleda mottagaren genom annonsen.189 Den gula och den röda färgen 

används i annonserna från 1965, 1975, 1985 och 1995. Den blåa färgen används i kläderna på pojken i 

annonsen från 2003. Det verkar som att de som skapat annonserna har koll på att dessa färger skapar 

dessa känslor. Det verkar som att traditionen har varit så ett tag och att det därför ofta används än 

idag. Traditionen gällande hur vi reagerar på färger spelar här en betydande roll. Inte alla färger 

tolkas lika i alla länder och sammanhang. 

Bilder i annonser behöver inte vara lättsmälta, påstår Bergström. Betraktaren av bilder är intelligenta. 

Det finns tre krafter i en bild, utsnittet, kompositionen och innehållet. Utsnittet är det valda motivet. 

Kompositionen är lika med linje, volym, rymd, ljus och färg. Innehållet är det budskap som 

beställaren av bilder vill förmedla till betraktaren. En rektangulär form på en bild talar om för denne 

att något erbjuds honom/henne. En kvadratisk form står för fulländning och oföränderlighet. En bild 

som är bra komponerad kommunicerar bättre med betraktaren. Den måste även innehålla koder som 

betraktaren känner igen.190 Betraktaren bör kunna känna igen koder i bilden för att kunna läsa 

budskapet. Detta har bland annat att göra med, som jag tidigare diskuterat, erfarenheter, kontext och 

förväntningar att göra. Det måste dock finnas koder som följer det grammatiska språket. Formen på 

annonserna som analyserats består är rektangulära – formen på fotografierna skiftar dock. Medvetet 

eller inte så säger det här att syftet är att något erbjuds betraktaren, enligt Bergström. Det verkar vara 

vedertaget att annonserna formas rektangulärt. I annonsen från 1985 är inte fotografiet rektangulärt 

egentligen, det följer kvinnans figur. Annonsen från 1995 innehåller flera fotografier, vissa 

rektangulära andra kvadratiska. Syftet var troligen att visa på fulländning i och med fotografiet på 

Göran Persson. 2003 års annons är formad som den från 1985, pojken är urklippt, fotografiet är alltså 

varken rektangulär eller kvadratisk. Bergström menar att varenda form i en annons behöver vara 

genomtänkt. Jag anser att de annonser som analyserats i denna uppsats är detta.   

 Bergström säger även att budskap som är övertygande är bättre än de som är övertalande. Han 

säger även att en bra kombination av bild och text berättar en historia. De ska komplettera varandra. 

Han tycker även om regeln ”less is more”. Det är inte bra om för mycket berättas i en annons. 

Betraktaren bör förstå budskapet då hon/han sätter samman text och bild, men det handlar om att text 

och bild inte säger exakt samma sak. Bilden bör innehålla ett vettigt skäl till varför betraktaren ska 
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lägga märke till just den bilden. Han säger också att den fotografiska bilden är den viktigaste enheten i 

visuell kommunikation.191 I annonserna förtäljs berättelser på ett övertygande sätt och inte 

övertalande, enligt min syn på dem. Annonserna är formade på ett sådant sätt att budskapet inte 

skriks ut. Berättelserna trappas upp och avslutas i bild och text. Vi får själva vara medskapare av vad 

de betyder. De är alltså inte övertalande i den bemärkelsen att det skriks ut och får oss att känna 

avsmak genom att säga åt oss vad vi ska göra. Dessa annonser vill snara skapa en slags diskussion 

med oss, en relation, där alternativ blir oss givna. Bild och text berättar en historia. Det går att se att de 

som har skapat annonserna har gått efter regeln ”less is more” då det gäller kompositionen och 

innehållet. Angående att det bör finnas vettiga skäl i bilden för varför mottagaren ska lägga märke till 

just den bilden anser jag att reklammakarna har lyckats. Jag tror att den målgrupp som är menad att 

nås faktiskt gör det. Sedan om mottagaren håller med om budskapet så att det lett till inköp av 

produkten är en annan fråga. Jag tror att bilder är väldigt viktiga i visuell kommunikation som 

Bergström påstår. De fungerar retoriskt och talar till en annan del av vårt sinne som inte texten gör. 

Men jag anser dock att en annons med bara text kan fungera bra. Det handlar om syfte och målgrupp. 

Det går ju även att forma texten så att det liknar något. Själva formgivningen kan bli ett tecken i sig. 

 

SYNEN PÅ REKLAM ÖVER TID, 1960-2000 

Den grafiska formgivaren, tecknaren, ansågs i början på 1900-talet vara en ”kludd” och skrivaren var 

en ”knodd”. Det var direktören som kom med texterna till annonserna, de ansågs generellt vara 

genierna bakom arbetet. Något annat som var tidstypiskt i början på 1900-talet var att reklam med 

god kvalitet skulle innehålla slogans med medryckande formuleringar, käcka sådana, enligt 

Wigstrand. Sättet som annonskreatörer på den tiden fick betalt förändrades. Provisionssystemet 

försvann och reklambyråerna blev fria från medierna och kunde ta betalt per timma. Därför hade 

reklambyråerna sedermera tagit tid för de mindre kunderna.192 Förändringarna i sätt att ta betalt av 

kunder och synen på kreatörerna har mycket stor betydelse för den reklam som skapats och skapas. 

Det är svårt att skapa reklam som är helt oberoende av de ramar som följer varje människa bestående 

av förväntningar, konventioner och kulturella kontexter. Eftersom direktören ansågs vara geniet och 

de andra underordnade honom såg kanske tecknaren och textskaparen sig själva som mindre 

kunniga. Det var direktören som visste vad han gjorde. En sådan plats ger inte stort utrymme för den 

kreativitet som krävs för att skapa god visuell kommunikation. Om människor med olika roller blir 

mer jämställda finns det en större chans att detta blir till. Provisionssystemets avskaffande kom att ge 

reklambyråerna rum åt de mindre kunderna. Det blev inte bara de stora kunderna som fick tillgång 

till professionell arbetskraft för att nå ut till allmänheten. Det här kom att hjälpa de mindre företagen, 
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de blev mer betydelsefulla och fick chans att nå ut med sitt budskap, anser jag. Detta att reklambyråer 

är påverkade av sin egen tid kan tyckas hämmande. Om nu reklambyråerna blir påverkade av tiden 

och den visuella kommunikation som skapas inom denna, går det då att tala om vad som är reklam 

med god kvalitet eller inte? Jag tror det. Det kan vara så att den reklam som skapas under en viss tid 

faktiskt når fram till den tänkta målgruppen. Tider förändras och även så människorna som lever i 

den. Kanske att de annonser som innehöll en käck slogan faktiskt sålde och var effektiv. Trender inom 

reklam kan vara hämmande, anser jag. Bara för att en viss typ av reklam passar till en produkt är det 

inte säkert att det fungerar för en annan. Det handlar om att se till målgruppen, vad den tycker om 

saker och ting och vad som är det speciella för den produkt som ska kommuniceras. Trender kan 

också vara något positivt för den som skapar reklam. Om denne lyckas fånga upp de trender som 

finns i samhället kan det vara lättare att faktiskt visa på något som människor verkligen vill ha och 

förhoppningsvis behöver.  

 Under 1960-talet blev det tillväxt i Sverige. Tätorter med köpcentrum växte fram och människor 

började byta jobb och bostad. Det blev allt vanligare med självbetjäningssystem och frysboxarna 

gjorde sitt intåg. Wigstrand skriver att det kom att ställas högre krav på reklamen. Det räckte inte med 

texter som ”ta tre – betala för två”. Tävlingen Guldägget växte fram under denna tid. Föreningen 

SAFFT låg bakom den men det var Martin Gavler som först kom med idén till tävlingen. Rolf Larsson 

blev då ordförande för tävlingen. Priset skulle gå till de bidrag som ansågs vara ”modiga” och 

”välförtjänta”. Det blev diskussioner om tävlingen både internt och externt. Vinner den reklam som 

uppfattas av mottagarna eller är det enbart den som är estetiskt tilltalande? Lars Falk lär då ha svarat 

att alla i branschen känner igen det som är genialt. Därför kan Guldägget lyfta fram sådan reklam som 

inte sålt bra och ta bort sådan reklam som är korrekt från början till slut. I och med denna tävling och 

ändringen av provisionssystemet blev reklamen mer fokuserad på människors känslor och inte 

uppradande av varor. Man tävlade mot varandra som kommunikatörer, inte informatörer. Texterna 

blev mer innehållsrika och kärnfulla. Genom Arbmans ledning skulle reklamen komma att bli mer 

igenomtänkt i både innehåll och form, skriver Wigstrand. Det var flower-power och långt hår som 

gällde under denna tid. De politiska omständigheterna påverkade reklamen.193   

I den kampanj som vann år 1965 går det att se att det skett förändringar i hur reklam bör se ut. I 

Kodaks annons går det att se att reklammakarna försökt tala till människor genom deras känslor och 

deras förmåga att skapa berättelser. I denna annons finns inget erbjudande, så långt jag kan se från det 

material jag haft tillgång till, om att: – Köp två filmer från Kodak så får du den tredje gratis. De 

försöker snarare gå till mottagarnas förmåga att läsa in betydelser i budskapet och väcka deras känslor 

genom den glada sprattelgubben. De andra annonserna är formade på ungefär likadana sätt då det 
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handlar om budskap som är kärnfulla och som försöker tala till människors känslor. Det som dock 

skiljer annonserna emellan är synen på reklam som konst. Den från 1965 och 1985 ser mer konstnärligt 

inriktad ut än de övriga. Detta eftersom de innehåller en slags estetik och text som mer påminner om 

en avbildning av något än presentation av en produkt. Angående politik är jag helt övertygad om att 

den har påverkan på reklam, vad som är rätt och riktigt. Vad är etiskt och vad är inte det? Bilden från 

1965 innehåller inga tendenser till flower-power eftersom inga människor eller blommor figurerar i 

den – men eftersom Wigstrand lyfter fram detta tror jag att själva utseendet på människorna som 

förekom i annonser från denna tid var påverkade av de ideal som rådde, inte minst då det gällde 

längden på håret och sättet kläderna var designade. Det var säkerligen mer vanligt med budskap som 

gällde politik och etik och moral vid denna tid än vad det är nu. Budskap kan tyckas vara mer ytliga 

nu än vad de var förut. Guldäggsvinnaren år 1975 visar oss hur vi ska ta del av den svenska 

traditionen på bästa sätt. Förut handlade det mer om att vi människor borde ta det gemensamma 

ansvaret för brister i vår värld medan reklam av idag snarare talar till den enskilda människan. Något 

som har präglat reklam av idag med avstamp ifrån 1960-talet är att reklamen ska spela till människors 

känslor. Det är snarare åsikterna om hur det här görs som skiljer sig år från år. I 1965-års kampanj 

väcks våra humoristiska känslor utav sprattelgubben, i den från 1975 väcks känsla av svensk tradition 

och svensk vardag. År 1985 väcks känslor kring utseende och stil, att vi kan få ren viss pondus genom 

att klä oss på ett speciellt sätt. I kampanjen från 1995 används en slags ironisk humor med 

anspelningar på negativa politiska händelser medan den från 2003 vill få oss att känna ansvar för 

ungdomarna, den lockar oss till att lyssna till samvetet. Texterna i kampanjerna är kärnfulla och de 

kompletteras av fotografier. Jag anser att annonsen från 1965 är ”modig” på det sätt att den lämnar 

utrymme för vår fantasi. Den skriver oss inte på näsan, utan låter oss vara medskapare i förståelsen av 

den. Annonsen från 1995 är ”modig” på så sätt att den ironiserar över det politiska läget i Sverige. De 

andra annonserna är modiga på ungefär samma sätt som Kodaks. De upprör inte men talar om något 

för oss, de berättar något. De är dock igenomtänkta i innehåll och form genom att alla element 

fungerar så bra tillsammans. 

Under 1970- och 1980-talet diskuterades bland annat matpriser, jordbrukspolitik och 

energiförsörjning. Olof Palme blev vald till statsminister för första gången år 1969. Klasskillnaderna 

började åter bli tydliga. Många av de stora företagen konkurrerade ut de små. Reklamyrket var inte 

populärt under denna tid. Det var inte många som sökte sig till reklamskolorna. Journalistyrket var 

det yrke som stod på topp om man skulle arbeta med medier. Detta kom dock att förändras under 

1980-talet. Det diskuterades hur pass ärlig tävlingen Guldägget var. Många av dem som vann priser 

var jurymedlemmar. Mellan årtalen 1973 och 1983 formades dock fler reklambyråer. De började 

konkurrera med de institutionella byråerna. Den som var AD eller Copywriter kallades för kreatör. 
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Lars Hall och Jan Cederquist ville skapa rolig reklam där de inte sålde sin integritet eller 

”prostituerade” sig. Fokus skulle inte ligga på pengarna utan på att göra reklam med god kvalitet. 

Hall menade att det inom reklambranschen sker för lite generation till generation. Han sade också att 

det kan vara svårt att dra gränsen mellan underhållning och marknadsföring i vissa annonser. Det 

skapades nytt kontinuerligt men ingen tittar bakåt. Bildanvändandet i form av fotografier ökade. 

Fotografernas studior blev samlingspunkter. Bilderna skulle vara arrangerade och de skulle berätta 

historier. Wigstrand menar att de annonser som vann Guldägget under 1970-talet verkligen var de 

bästa då det gällde fotografi, grafik och idéer.194 

En kris uppstod under 1970-talet då de flesta inte ville arbeta med reklam utan journalistik. Detta 

tror jag kan bero på det politiska läget. Att vara journalist och att rapportera om det som sker utanför 

Sverige hade antagligen högre status eftersom den verksamme utförde något, tillsynes, mer 

allmännyttigt. Som journalist fick hon/han tillfälle att rapportera om ”sanningen”, och om orättvisor 

med mera. Detta erbjöds inte inom reklambranschen på samma sätt, vilket jag tror berodde mer på 

synen på yrket än vad den egentligen bestod utav. Många av dem som arbetade med reklam under 

denna tid hade en akademisk bakgrund.195 Även om de som arbetade med reklam hade en sådan 

bakgrund sågs den inte som lika fint yrke som journalistyrket. Det här tror jag är en realitet även idag 

i vissa kretsar. Vissa ser antagligen reklammakare som skojare som inte har någon nyttig funktion i 

samhället. Och i vissa fall tycker jag att dessa åsikter kan vara befogade. Inte alla som arbetar med 

reklam har samma intention. Det är dock inte så med alla reklammakare.  

I och med Halls och Cederquist nystartade reklambyrå med syfte att skapa reklam som är rolig 

kom en ny trend in i reklambranschen. Det är möjligt att dessa grepp används tidigare men dessa 

personer fick stor uppmärksamhet för sitt syfte och det var någonting nytt under denna tid. Det är 

idag mer och mer vanligt att humoristisk reklam används och detta tog kom tydligt fram under 1970-

talet. Många av oss kan säkert berätta om en rolig reklam de sett, men vet de syftet med reklamen och 

vilket företag som är avsändare? Det är inte är så säkert, anser jag. Reklam som bara är rolig är 

nödvändigtvis inte bra på så sätt att den når fram med budskapet. Dock anser jag att rolig reklam kan 

fungera om det passar ihop med syftet och om det finns någon annan mening med det än att det 

enbart ska vara underhållande. Ingen av de annonser som undersökts i denna uppsats använder sig 

konkret av det humoristiska greppet. Annonsen från 1995 innehåller dock en ton av humor, en mer 

sarkastiskt inriktad humor. Hall kritiserade branschen för att den skapar en mängd nya annonser utan 

att kolla bakåt och utvärdera. Det här går att se om de humoristiska reklamfilmerna eller annonserna 

studeras. Även inom reklambranschen finns de kritik för den egna verksamheten och det tror jag är 

nödvändigt om fungerande visuell kommunikation ska kunna produceras. Det går dock inte att säga 
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något om detta utifrån de annonser som analyserats eftersom humorn inte har används i alla 

kampanjerna.  

Användandet av fotografier i reklamen ökade. De skulle, som redan nämnts, berätta något. Alla 

bilder som studerats innehåller fotografier. Annonserna från 1975 och framåt innehåller dock ett annat 

slags fotografi. Dessa visar på något levande. Annonsen från 1965 är ett fotografi på sprattelgubbe. De 

andra innehåller främst människor. Berättandet med hjälp av människor och bilder verkar ha blivit 

vanligare under årens gång. Även om det redan innan var vanligt med avbildade människor, i de 

flesta fall tecknade eller illustrerade. Jag tror att historien påverkar och att det aldrig går att säga att ett 

årtiondes sätt att kommunicera kan stå för sig själv. Historien finns alltid med. Att fotografier är så 

pass vanligt i reklam som det är beror antagligen på att det ser ut att vara sanning. Även om många 

vet att ingen bild är objektiv, att de alltid är filtrerade, anser jag att vi ändå har en benägenhet att bli 

övertygade om att berättelsen i reklamen är sann eller giltig om den är uppbyggd av ett fotografi. 

Detta handlar inte om att mottagare är dumma och köper vad som helst, utan det handlar om vår 

tendens att ha överseende med om exempelvis färgerna i en annons inte stämmer överens med de 

färger vi ser då vi faktiskt granskar ett ting. Vi läser in betydelse och berättelser även om inte det 

gestaltade liknar det verkliga tinget exakt. Fotografiet är ett visuellt medel som på ett bra sätt hjälper 

oss att läsa historier och att ta till oss budskap. Därför används så ofta som de gör. Bilder kan 

argumentera och de tilltalar oss människor, ett exempel på det här är annonsen från 1975. Färgerna på 

maten skulle idag se annorlunda ut. Men eftersom tekniken var som den var så gick det att 

accepterade att gurkan och köttet hade denna färg även om de inte såg ut så i verkligheten. Budskapet 

når fram trots det här.  

Under 1980-1990-talet kom kritig om huruvida reklamen var objektiv eller inte. Kritiken gällande 

TV: s Anslagstavlan, dessa antogs vissa objektiv information. Samhällsobjektivitet behövdes inte 

längre. De små reklambyråerna började ta över reklambranschen. Det rådde ingen brist på människor 

som ville arbeta med reklam och visuell kommunikation och därför valdes de kreatörer som inte 

ansågs vara bra bort. Många reklammakare från USA började arbeta i Sverige därför att den svenska 

branschen sågs som mindre hierarkisk. Under denna tid skapade Rönnberg & Co bildspråket för 

Viking Line där enbart bokstaven NG och LI är synligt. Detta uttryck kom att kallas signalspråket. Det 

fanns stort behov av kvalificerad reklam och reklambranschen hade en stor betydelse eftersom 

kommunikatörer inom den arbetade med att utveckla visuell kommunikation dagligen, säger 

Wigstrand. Tom Zimmerman, som var Sveriges Reklamförbunds ordförande från starten 1986, 

menade att branschen behöver får näringslivet att förstå att reklamen är en stor del av den produkt 

som säljs. 196 
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Utifrån det jag tagit upp i stycket ovan går det att se att det började ljusna för reklambranschen. Fler 

vill arbeta inom reklambranschen och synen på Guldägget började diskuteras mer öppet och blir mer 

och mer godkänt för att vara en tävling som prioriterar reklam med god kvalitet. Det här skapar en 

annan slags inställning till reklambranschen, mer än den var under 1970-talet. Detta påverkar även 

den reklam som produceras. Eftersom det nu fanns fler som ville arbeta inom branschen borde 

reklamen innehålla mer kvalitet. Byråerna har råd att tacka nej till lovande kreatörer för att kunna 

anställa de bästa. Den glada andan syns i annonsen ifrån 1985. Bildspråket känns optimistisk och 

öppet. Detta kan vara ett resultat av den mentalitet som rådde hos många under det här årtiondet. Det 

skedde även en förändring i och med att många kom ifrån USA för att arbeta i Sverige. 

Reklambranschen fylldes av fler beryktade och kvalificerade yrkesmän. Det går att tala om reklam 

med god kvalitet och bra reklammakare eftersom de som arbetar med reklam gör det dagligen. Där 

håller jag med Wigstrand, även om det alltid kommer att finnas undantag. Om någon dagligen arbetar 

med något behöver det inte betyda att denne producerar något som är av kvalitet. Det handlar dock 

om att se bakåt och framåt, kolla på det som gjorts tidigare och det som kan skapas framgent, att vara 

kritisk i sitt arbete och att se till människor behov. Jag anser som Zimmerman att reklam är en stor del 

av produkten. Reklamen kan upplysa, inspirera och vägleda människor. Det som går att ifrågasättas 

är vilka som får chans att upplysa. Oftast är det de som har råd till det och inte till dem som behöver 

det som mest, vilket kan vara en nackdel i reklambranschen. Det går inte att tala om objektiv reklam 

vart den än produceras, av vare sig statliga eller privata. Men jag förmodar dock att om mindre 

företag och institutioner fick samma tillgång till medieutrymme och kunniga inom reklambranschen 

så skulle den vara mer rättvis och på ett tydligare sätt fungera som upplysande och vägledande.   

Då det så kallade signalspråket introducerades kom ett annat sätt att tänka på visuell 

kommunikation fram. Tankar gällande vad som verkligen behövs i ett budskap för att det ska nå 

fram. Det visuella har en stor betydelse, kanske större än vad de inom reklambranschen trott. 

Mottagare kan känna igen och läsa in så mycket mer genom upprepade figurer och färger. Det här 

tycker jag går att se i kampanjerna skapade 1985, även om ingen av dessa kampanjer innehåller ett så 

tydligt signalspråk som den Viking Line använde och använder sig av. De är inte övertydliga i sitt 

budskap. I 1985-års kampanj syns det att de låter formen på kvinnan och de färger som används tala 

för sig själv. Något av det som H&M står för ska visas i denna bild och den tillhörande texten. 

Sedan år 1990 hade TV3 visat reklamfilm. Men det var inte förrän TV4 blev en markbunden 

kanal år 1991 som den stora förändringen på den svenska kommersialismen kom. Under denna tid 

växte många produktionsbolag och IT-företag fram. Forsman & Bodenfors vann sitt första Guldägg 

1991 och de kom att bli en av Sveriges största reklambyråer. Tidigare hade all fokus legat på 

Stockholm och inte Göteborg som denna reklambyrå kom ifrån. De blev kända för att de gjorde sitt 
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yttersta för att göra ett välgjort arbete även för de små kampanjerna, alla var betydelsefulla. 

Reklambyrån Paradiset gjorde sina beryktade kampanjer för Diesel under detta årtionde. Wigstrand 

anser att statsminister Göran Persson bör ha reklammakare som arbetar i varje departement.197 

Denna utveckling har kommit att förändra synen på reklambranschen. I och med att fler fick 

tillgång till kanaler som innehöll reklam blev den mycket mer påtaglig en vad den varit innan. Vilket 

kan vara både en fördel och en nackdel. Reklambranschen fick ett nytt utrymme att fylla med visuell 

kommunikation. Detta har troligtvis lett till att människor i större utsträckning kom att diskutera 

kring reklamen med varandra. Detta för att prata om vad som är bra och eller dålig reklam. Ibland 

talar jag och mina vänner om reklam som vi tycker är estetiskt tilltalande, rolig eller i vissa fall 

upprörande i och med att de är för stereotypiska. Jag anser att reklamen kom att bli en del av 

underhållningen och vår vardag än vad den tidigare var, vilket syns i kampanjen ifrån 1995. I sin 

berättande uppbyggnad påminner den mycket om den reklam som visas i TV mediet. De som 

skapade reklam började då sannolikt att skapa berättelser som skulle kunna fungera inom olika 

medier. Medieutrymmet har ökat mycket sedan 1990-talet och framåt. Reklambyråer tänker 

konceptuellt och budskapet berättas oftast i flera medier: i TV, radio, tidningar, på Internet och på 

reklampelare med mera. I och med att utseendet på bilder har förändrats och utvecklats under 

årtiondena kan det vara så att de som arbetar med reklam tänker på det visuella uttrycket på ett annat 

sätt en vad de tidigare gjort. Reklammakare tänker möjligtvis mer i fotografier, berättelser och rörliga 

bilder än vad verksamma gjorde innan. Därför kunde reklam med god kvalitet förut enbart vara att 

visa en produkt och sedan uttala en käck slogan. Jag har nämligen för åsikt att reklammakare inte 

arbetar vid sidan om samhället utan de är också en del av det. I och med utvecklingen och de 

kulturella förändringarna blir människor vana att se och förstå de budskap som produceras av 

reklammakare. Även om det är så att det kulturella påverkar hur vi ser på saker anser jag att det finns 

förutsättningar för vårt seende som är med oss redan då vi föds.198 Därför tycker jag mig se att det går 

att tala om dålig och reklam med god kvalitet i en viss bemärkelse. Det finns med visshet berättelser 

som inte når fram till oss av den anledningen att de inte är så pass grammatiskt korrekta att vi vare sig 

förstår eller tror på det som berättas. Jag menar att vi till stor del lär oss vad som är fult och fint, även 

om det finns vissa förutsättningar som inte är kulturellt betingade, som synen eller vår förmåga att 

tala med varandra. Det är språken som skiljer sig men alla människor kommunicerar med varandra 

på ett eller annat sätt. Vi kan lära oss hur vi ska kommunicera med varandra för att bli förstådda och 

detta är den kamp som reklammakare arbetar med dagligen. Något av det här ligger till bakgrund för 

det Wigstrand skriver om att statsminister Göran Persson borde ha reklammakare som vid varje 

departement som arbetat med Sveriges framtid.  

                                                 
197 Wigstrand, s. 169ff, 174ff, 188 & 200f.  
198 Se teoridelen och det som Gombrich uttalat sig om. 
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Forsman & Bodenfors ansträngde och anstränger sig till det yttersta för både den stora och den lilla 

kampanjen. Detta ger resultat. Jag menar att människor tar till sig de kampanjer som är arbetade med 

och som har ett bra syfte på ett annat sätt än de som inte är det. De kampanjer som innehåller det här 

skapar kontakt med mottagarna och talar på ett berättande sätt om budskapet utan att vara för 

tydliga.  

 

 

 

 



 
 

 80

SAMMANFATTNING 
Bilder består av en slags retorik där avsändaren använder sig av olika regler för att skapa känslor så 

att mottagarna övertygas, skriver Kjeldsen. Företaget bakom en viss annons vill få mottagarna att tro 

på det de säger och visa på att det går att lita på avsändaren. I de annonserna som analyserats i denna 

uppsats används en retorisk process för att föra ut ett visst budskap. Reklammakarna bakom 

annonsen vill även väcka våra känslor genom att bland annat locka vårt estetiska sinne för att 

exempelvis se hur gott något smakar. De bilder som studerats i denna uppsats innehåller element för 

att beröra oss eller väcka våra känslor på ett eller annat sätt.199  

Något som ligger till grund för vår förståelse av det som kommuniceras i reklamkampanjer är 

annonsmakarnas användning av logos, ethos och pathos.200 Denna förmåga används i reklamen. 

Reklammakarna vill inte tvinga på oss något eller peka på det uppenbara, de vill först och främst 

skapa en kommunikation mellan mottagare och avsändare. Detta för att vi ska bli så pass aktiva att 

det kan sluta med ett inköp av produkten. Företagen vill genom reklamen visa sitt 

existensberättigande, få oss mottagare att förstå vilket behov vi har av deras produkter.201  

 Bilder väcker oftast reaktioner hos oss människor och de skapar mening. Detta är några av 

anledningarna till att bilder används så pass ofta i reklam. Den mening som skapas med bilderna är en 

del av kontexten. Den mening vi tillskriver dem ger oss förståelse för det vi ser. Vi ser inte bilder på 

ett objektivt sätt utan våra föreställningar om det vi ser spelar in, även den kulturella kontexten. Det 

går det att se i teorin om visuell retorik. Reklammakare vill använda sig av det språk och de tecken 

som krävs för att mottagarna ska kunna förstå budskapet. Sammanhanget spelar en betydande roll. I 

de bilder som analyserats i uppsatsen går det att se att reklammakarna försökt använda sig av 

kontexten för att skapa mening, i alla annonser berättas det en historia. Ikoniska symboler är vanliga i 

reklamsammanhang. Det är som att bilderna kompletterar budskapet.202  

Det finns grundläggande element i visuell kommunikation, en slags visuell grammatik som 

skapar betydelser. Om det är felstavat i en ordbild så läser vi ändå ordet och förstår det.203 I och med 

att det finns en slags grammatik i visuell kommunikation går det att skapa ett visuellt språk som är 

mer eller mindre grammatiskt korrekt. Därför går det att säga något om vad som är reklam med god 

                                                 
199 Detta diskuteras i diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund gällande teorin om visuell retorik och de annonser 
som analyserats i uppsatsen. 
200 Som jag har visat i den teoretiska bakgrunden om visuell retorik. 
201 Det här går att se i diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund vid en sammankoppling av den teoretiska 
bakgrunden om visuell retorik och analysen av annonserna. 
202 Det här diskuteras i diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund under rubriken ”teorierna relaterat till analysen av 
guldäggsbilderna”. 
203 Som vi har sett i den teoretiska bakgrunden om visuell retorik under rubriken ”grafiska funktioner i visuell retorik”. 
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kvalitet eller inte. Den reklam som inte följer grammatiken blir svårare att förstå och därigenom inte 

lika bra som den som är igenomtänkt och som följer språkets regler.204  

Det är brukligt i retoriken att text och bild sammanförs för att stödja varandra. Texterna och 

bilderna i annonserna som analyserats kompletterar varandra. Bilderna, i detta fall fotografierna, 

säger samma sak som texterna men på ett annat sätt för att locka oss genom att vädja till vårt förstånd 

och våra känslor. Det här betyder inte att text och bild klarar sig helt utan varandra. Vi lär oss att ta 

emot budskap på ett visst sätt, vi tar inte emot dem förutsättningslöst. Därför kan guldäggsjuryn ha 

grund för att den reklam som vinner Guldägget faktiskt har god kvalitet.205  

En bild är alltid beskuren och vinklad, den är inte objektiv.206 Reklam handlar om att medvetet 

vinkla bilder så att ett budskap når fram till mottagarna så att dessa köper företagets produkter. Ingen 

av bilderna som analyserats innehåller spektakulära bilder i den bemärkelsen att de upprör för att 

väcka uppmärksamhet. Bilder är viktiga i visuell kommunikation och de fungerar retoriskt och talar 

till en del av vårt sinne som inte text gör.207  

 Det finns ett initialschema som får oss att tolka samma bilder på skilda sätt under på olika 

årtionden, enligt Gombrich. Detta handlar mycket om kulturella förutsättningar. Det kommer nya 

teorier och metoder för hur bilder ska tolkas, vilka bidrar till att skapa mening hos ett tecken.208  

Vad som är reklam med god kvalitet har ganska mycket att göra med vad vi har bestämt vara god 

kvalitet. De som arbetar med reklam använder sig av konstens regler för att skapa intryck hos 

mottagaren, särskilt då det handlar om de estetiska reglerna. Alla annonser i denna uppsats är noga 

komponerade då det gäller färg och form. Det finns inga störande element i dem som gör att 

budskapet inte går fram. Reklammakare använder sig även av illusioner för att få oss övertygade. De 

använder också återkommande figurer för att få oss att associera detta till ett specifikt företag. 

Reklammakare vill få oss att tolka in speciella egenskaper i olika bilder för att förstå budskapet. 

Budskapet i annonserna som har analyserats når fram. Rubrikerna och bilderna är tilläckliga föra att 

mottagaren ska förstå vad det handlar om.209   

Den viktigaste anledningen till att Sveriges Reklamförbund existerar är att de vill öka kunskapen i 

samhället om att deras medlemmar är konsulter som skapar tillväxt. De vill även stärka kreativiteten i 

alla led. Att verka för att god reklam produceras och att får näringslivet och samhället att förstå vikten 
                                                 
204 Det här diskuteras i diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund under rubriken ”teorierna relaterat till analysen av 
guldäggsbilderna”.  
205 Det här diskuteras i diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund angående det som uttalas under rubriken ”retoriken 
mellan text och bild” relaterat till analysen av annonserna. 
206 Som jag har nämnt i den teoretiska bakgrunden under rubriken ”bilder som argumenterar”. 
207 Det här nämns i diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund vid behandling av den teoretiska bakgrunden om 
visuell retorik och analysen av annonserna. 
208 Det här diskuteras i diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund utifrån det E.H. Gombrich uttalar om 
bildframställningen. 
209 Detta kom jag fram till efter att ha studerat det som behandlas i den teoretiska bakgrunden med utgångspunkt i Gombrich och utifrån 
analysen av annonserna. 
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av marknadsföring för att skapa konkurrenskraftiga företag. Det är Sveriges Reklamförbund som idag 

driver tävlingen Guldägget för att belöna reklam med god kvalitet. Den främsta anledningen till att 

tävlingen finns är att den ska belöna kreativitet. Den är menat att inspirera reklambranschen att 

anstränga sig mera för att skapa reklam med god kvalitet så att näringslivet förstår innebörden av god 

visuell kommunikation – sådan visuell kommunikation som når ut, förstås och berör. Guldäggsjuryn 

ser till de inskickade bidragens idéhöjd, tydlighet, relevans, hantverk och omdöme. Exemplet på god 

visuell kommunikation är de annonser som vunnit Guldägget, enligt de olika årens juryer. 

Guldäggsjuryn prioriterar att den ska vara inbjudande i det estetiska och vara lätt att ta till sig och 

förstå. Vid bedömning av alla kampanjer ser juryn till estetiskt tilltalande fotografier, texter och 

typografi. Det är viktigt att reklamen som belönas inte är formad så att den tvingar på mottagarna 

något.210  

Det jag har kommit fram till i nedanstående stycken behandlas i diskussion: applicering av 

teoretisk bakgrund och bakgrund och har utgångspunkt i analysen av de annonser som vunnit 

Guldägget och det som sägs under rubrikerna ”om Sveriges Reklamförbund” och ”om Guldägget”. 

Annonsen från 1965 innehåller inga störande element som gör att budskapet inte uppfattas. I 

denna kampanj används igenkänningsfaktorn i det att sprattelgubben består av en förpackning till en 

Kodak-film. Det här uppskattas av guldäggsjuryn. Användningen av sprattelgubben visar även på 

kreativitet och det är ju en av de viktigaste aspekterna som guldäggsjuryn använder sig av.  

I annonsen från 1975 spelar reklammakarna på våra traditioner och vanor för att få oss att känna 

igen oss i berättelsen. Annonsen har en tydlig disposition i fotografi och text. Det är av stor vikt att 

text och bild kompletterar varandra. Det verkar vara en bidragande faktor till att denna kampanj vann 

Guldägget.  

I annonsen från 1985 ligger tyngdpunkten på att den är formad på ett professionellt sätt bland 

annat genom den tilltalande estetiken. Annonsen var moderiktig och aktuell vid den tid det begav sig. 

Bilden består inte av många element och det gör att budskapet når fram. Den rena formgivningen som 

inte innehåller några störande element verkar prioriteras av guldäggsjuryn. 

I annonsen från 1995 används en ironisk humor. Den är inte intern, vilket gör att många kan förstå 

den. Texterna och fotografierna hjälper mottagaren att förstå budskapet och de underhållande 

delarna. De färger och former som används i denna kampanj är en del av den goda visuella 

kommunikation som guldäggsjuryn anser vara bra. 

Guldäggsjuryn anser att annonsen från 2003 är exempel på god visuell kommunikation genom att 

den är konsekvent, att budskapet argumenteras på ett enhetligt sätt. Det är alltså viktigt att vara 

                                                 
210 Detta går det att läsa om i bakgrunden under rubrikerna ”om Sveriges Reklamförbund” och ”om Guldägget”. 



 
 

 83

konsekvent i sin marknadsföring enligt dem som sitter i guldäggsjuryn. Själva berättelsen är mycket 

betydande. Det är viktigt att den förstås. Dispositionen, av alla element i bilden, är också väsentlig. 

Åsikterna om priset Guldägget lyder på olika sätt, utifrån olika artiklar. Vissa inom 

reklambranschen ansåg att de är av stor betydelse medan andra såg det som något smickrande. Jonas 

Leijonhufvud ville att priset ska gå till de annonser som är mätbara, där det går att bevisa att de har 

haft påverkan på samhället. The King sade i en intervju på Internet att Guldägget är till för den lilla 

ankdammen. Joakim Jonason ansåg dock att Guldägget inte är en skönhetstävling. De ser till effekt 

och säljresultat. De annonser som vinner ska vara kreativ och framgångsrik kommersiellt. De ska visa 

på framtidsriktning. Strategi ligger till grund för de annonser som vunnit Guldägget. Ett varumärke 

behöver i de flesta fall arbetas in i flera år för att igenkänning ska kunna skapas.211 

En bra idé till en annons har ett gediget förarbete bakom sig, menar Bergström. Arbetet måste vara 

analyserande och diskuterande. Reklam med god kvalitet bör gå igenom vissa steg innan den trycks 

och visas för mottagarna. Budskap kan delas in i instrumentella och relationella budskap. De 

instrumentella lovar en lösning på ett problem medan de relationella lovar en känsloupplevelse. För 

att skapa ett bra budskap behövs en bärande idé. Denna ska innehålla lösning på ett problem och ett 

löfte om känslohöjning. En bra idé fungerar som en första överblick och utgångspunkt. Den bör skapa 

uppmärksamhet, aha-upplevelser och väcka känslor. Den ska också kunna användas om och om 

igen.212 Enligt guldäggsjuryn består de belönade kampanjerna sådana idéer. Sådana idéer eftersträvas i 

reklambranschen.213  

 Angående färger, och olika toner av dessa, som används i annonserna från 1965, 1975, 1985, 1995 

och 2003 är de medvetet valda. Skaparna bakom dem vet vilka färger som skapar vissa känslor. 

Traditionen gällande hur vi reagerar på färger spelar här en betydande roll, inte alla färger tolkas lika i 

alla länder och sammanhang. Betraktaren bör kunna känna igen koder i bilder för att läsa budskapet. 

Detta kan bestå av erfarenheter, kontext och förväntningar. Dessa koder bör följa det grammatiska 

språket. De former som används i annonserna är rektangulära.214  

I annonserna är det vanligt att bilderna har en rektangulär form. Den rektangulära formen står 

för att något erbjuds mottagaren. Varje form i en annons behöver vara igenomtänkt. Berättelserna i 

annonserna förtäljs på ett övertygande sätt och inte övertalande.215 Som mottagare får vi tillfälle att 

vara medskapare av vad de betyder.216  

                                                 
211 Detta nämns under rubriken ”artiklar om Guldägget från Mediearkivet” i bakgrunden och i diskussion: applicering av teoretisk 
bakgrund och bakgrund. 
212 Som jag har visat i bakgrunden under rubriken ”effektiv visuell kommunikation”. 
213 Detta går att se i diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund med utgångspunkt i det Bergström säger och utifrån 
analysen av annonserna. 
214 Detta går att se i den teoretiska bakgrunden där visuell retorik hanteras, det Bergström säger i bakgrunden om effektiv visuell 
kommunikation och i analysen av annonserna. 
215 Som Bergström uttalar sig om i bakgrunden. 
216 Det här går att se i annonserna ifrån Belönad svensk reklam. 
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Då provisionssystemet försvann i reklambranschen kunde reklambyråerna fokusera mer på de små 

kunderna, skriver Wigstrand. Sätt att ta betalt av kunder kom att förändra synen på kreatörerna. De 

fick en mer betydande roll för flera företag. I början på 1900-talet sågs direktören som geniet. 

Tecknaren var ”kludden” och skrivaren ”knodden”. Det här kom sedan förändrads. Under denna tid 

var de annonser med en käck slogan som ansågs vara reklam med god kvalitet. De flesta annonser 

innehöll detta.  Under 1960-talet räckte dock inte det här sättet att marknadsföra till. Texter som ”ta tre 

– betala för två” ansågs inte fungera längre. Utseendet på dem som figurerade i annonser mellan 1960 

och 1970 var oftast långhåriga och influerade av flower-power. Reklamen under denna tid skulle 

innehålla kärnfulla texter och budskap som talade till människors känslor.217  

Under 1970-1980-talet var inte reklamyrket så populärt. Det var journalistyrket som var det 

populäraste hos dem som ville arbeta med medier. Bildanvändandet i annonserna ökade betydande 

under denna tid. De skulle berätta något för att vara av god kvalitet. I och med Lars Hall och Jan 

Cederquist nystartade reklambyrå kom en trend in i den svenska reklambranschen gällande reklamen 

som rolig, skriver Wigstrand. 

Mellan 1980 och 1990 kom kritik om huruvida reklam var objektivt eller inte. Kritiken gällde TV: s 

anslagstavlan och deras uttalande om att visa upp objektiv information. Guldägget diskuterades mer 

öppet och blev godkänd som en tävling som prioritera reklam med god kvalitet. Tom Zimmerman 

sade att reklam med god kvalitet bör upplysa, inspirera och vägleda människor. Signalspråket 

introducerades under denna tid.  

Under 1990-talet blev TV-reklam allt valigare genom att TV4 blev markbunden. Reklamen kom att 

påverkas av det nya sättet att nå ut med sitt budskap. Det blev viktigare att skapa en berättelse som 

säger något till mottagarna, en berättelse som fungerar. Berättelsen ska även kunna fungera inom 

olika medier för att vara reklam med god kvalitet. Det visuella uttrycket kom att förändras. 

                                                 
217 Det här talar Hans Wigstrand om i bakgrunden under rubriken ”50 år med svensk reklam – en resumé”, och det behandlas i 
diskussion: applicering av teoretisk bakgrund och bakgrund under rubriken ”synen på reklam över tid, 1960-2000”. Även de 
nedanstående styckena är hämtade därifrån. 
 



 
 

 85

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1: http://www.irm-media.se/irm/(o0ujbq2m0qdvce34rdp43x45)/medieutrymmeskakan.aspx, 

hämtat 060214.  

 

Figur 2: Wigstrand, Hans, (1999), 50 år med svensk reklam – en resumé, Milano, s. 73. 

 

Figur 3: Förbundet för Art, Bild, Copy och Design, (1975), 1976-77, Belönad svensk reklam 1975, 

Östervåla, s. 30. 

 

Figur 4: Sveriges Reklamförbund, (1985), Belönad svensk reklam 1985, Göteborg, s. 34. 

 

Figur 5: Sveriges Reklamförbund, (1995), Belönad svensk reklam 1995, Göteborg, s. 6f. 

 

Figur 6: Sveriges Reklamförbund, (2003), Belönad svensk reklam 2003, Göteborg, s. 46. 
 

 



 
 

 86

KÄLLFÖRTECKNING 
TRYCKTA KÄLLOR 

Andersen, Ole, (2001), ”TV advertising – form and content dimensions”, i: Hansen, Flemming & Yssing, 

Hansen, Lotte, (red.), Advertising Research in the Nordic Countries, Fredreriksberg. 

 

Andrén, Gunnar, (1988), Reklamens retorik 1935-1984, Stockholms universitet: Centrum för 

masskommunikationsforskning, Stockholm. 

 

Bergström, Bo, (2003), Bild & Budskap: ett triangeldrama om bildkommunikation, Värnamo. 

 

Bergström, Bo, (2004), Effektiv visuell kommunikation: hur man får ett budskap i text, bild, form och färg att nå 

fram, Värnamo. 

 

Cornell, Peter, (1988), Bildanalys: teorier, metoder, begrepp: [uppslagsbok]/ Peter Cornell, (red.), Värnamo. 

 

Förbundet för Art, Bild, Copy och Design, (1975), 1976-77, Belönad svensk reklam 1975, Östervåla. 

 

Gombrich, E.H., (1968), Konst och illusion: en studie i bildframställningens psykologi, Uddevalla. 

 

Kjeldsen, Jens E., (2002), Visuel retorik, Bergen. 

 

Klein, Naomi (2001), No log: no space, no choice, no jobs, no logo: märkena, marknaden, motståndet, Stockholm. 

 

Lagergren, Håkan, (1998), Varumärkets inre värden, Falun. 

 

McGuire, William (2001), ”Input and Output Variables Currently Promising for Constructing Persuasive 

Communications”, i: Rice, E. Ronald & Atkin, K. Charles, (red.), Public Communication Campaigns, London. 

 

Mral, Brigitte & Larsson, Lars-Åke, (red.), (2004), Reklam & retorik: 10 fallstudier, Skive A/S: Danmark. 

 

Mårtenson, Rita, m.fl., (2001), ”Visuals in Advertising: Building Brand Equity with Personallt Relevant and 

Unique Advertising”, i: Hansen, Flemming & Yssing, Hansen, Lotte, (red.), Advertising Research in the Nordic 

Countries, Frederiksberg. 

 

Norstedts ordbok, (2001), Prismas Främmande Ord – 25 000 låneord och deras ursprung, Smedjebacken. 

 

Pettersson, Gertrud, (1974), Reklamsvenska: Studier över varumärkesannonser från 1950- och 60-talen, Lund. 

 

Puto, Christopher & Wells, William, (1984), ”Informational and Transformational Advertising. The 

differential effects of time”, i: Kinnear, C. Thomas, (red.), Advances in Consumer Research vol. 11. 



 
 

 87

 

Rogers, M. Everett & Storey, Douglas (1987), ”Communication Campaigns, i: Berger, R. Charles & Chaffee, 

H. Steven (red.), Handbook of Communication Science, London. 

 

Wernick, Andrew, (1991), Promotional culture. Advertising, ideology and symbolic expression, London. 

 

Wigstrand, Hans, (1999), 50 år med svensk reklam – en resumé, Milano. 

 

Sveriges Reklamförbund, (1985), Belönad svensk reklam 1985, Göteborg. 

 

Sveriges Reklamförbund, (1995), Belönad svensk reklam 1995, Göteborg. 

 
Sveriges Reklamförbund, (2003), Belönad svensk reklam 2003, Göteborg. 

 

OTRYCKTA KÄLLOR 

http://www.reklam.se/page/3, 051211. 

 

http://www.reklam.se/page/3/7, 051211. 

 

http://www.reklam.se/page/3/76, 051211. 

 

http://www.reklam.se/page/3/10, 051211. 

 

http://www.reklam.se/page/3/8, 060325 

 

http://www.reklam.se/page/13, 060110. 

 

http://www.reklam.se/page/13/33, 06110. 

 

http://www.reklam.se/page/13/34/42, 060112. 

 

http://www.reklam.se/page/13/35/44, 060112. 

 

http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=1, 051211. 

 

http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=3, 051211. 

 

http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=5, 051211. 

 

http://www.guldagget.se/vnew/page.php?id=13, 060110. 



 
 

 88

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19950450.HTM, 060113. 

 

http://www.blf.se/Upphovsrattsfragor/Bildhantering/lagar.htm, 060113. 

 

http://www.pul.nu/lagtext.html, 060113. 

 

http://www.google.se/search?sourceid=navclient&hl=sv&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-

39,GGLG:sv&q=tavling%5Fforum%2Epdf, 060113. 

 

http://www.irm-media.se/irm/(o0ujbq2m0qdvce34rdp43x45)/tabell_reklamstatistik.aspx, 060214. 

 

http://www.irm-media.se/irm/(o0ujbq2m0qdvce34rdp43x45)/medieutrymmeskakan.aspx, hämtat 060214. 

 

http://www.felix.se/om_felix.asp, 060315. 

 

http://www.felix.se/sunda_val_tallriksmodellen.asp, 060315. 

 

http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=4905, 060315. 

 

Cavling, Viggo, ”Mina åsikter – Välförtjänt guldägg till H&M”, Resumé, 050407. 

[www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

De Faire, Claes, ”Reklamhöjdarna slår bakut”, Resumé, 050414. [www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

De Faire, Claes, ”Reklamförbundet är den största vinnaren”, Resumé, 050414.  

[www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

Engzell-Larsson, Lotta, ”Den svenska reklamvärldens verkliga guldägg”, Affärsvärlden, 050405. 

[www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

Grahn, Brikell, Pia, ”Guldägget – Guldägget bättre effekt än 100-wattare”, Resumé, 050407. 

[www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

Grahn, Brikell, Pia, ”Guldägget – Ta hand om unga talanger”, Resumé, 050407. 

[www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

Grahn, Brikell, Pia, ”Guldägget – Telia/Storåkers bäst i år”, Resumé, 050407. 

[www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

Grahn, Brikell, Pia, ”Jocke kritiserar ologiskt Guldägg”, Resumé, 050217. [www.mediearkivet.se/guldägget] 



 
 

 89

 

Grahn, Brikell, Pia, ”Sverige tappar i film och print”, Resumé, 050630. [www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

Leijonhufvud, Jonas, ”När får vi se ett effektägg?”, Svenska Dagbladet, 050407. 

[www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

Rydergren, Tobias & Willebrand, Peter, ”Dream team”, Resumé, 050915. [www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

Sahlin, Katarina, ”Alla borde få en egen gala”, Göteborgs-Posten, 050228. [www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

Svar på mail av Jonas Mattsson webbredaktör & projektledare på www.capdesign.se, 060313. 

 

Willebrand, Peter & Dalin, Andreas, ”Så röstade branschen – Sex nya guldäggsvinnare när läsarna fick 

välja”, Resumé, 050414. [www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

”5 i topp”, Resumé, 051414. [www.mediearkivet.se/guldägget] 

 

”Åsikter från webben”, Resumé, 050331. [www.mediearkivet.se/guldägget] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 90

BILAGOR 
SVERIGES REKLAMFÖRBUNDS STADGAR218 

Stadgar för Sveriges Reklamförbund  

 

§ 1 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET  

 

"Sveriges Reklamförbund ska öka kunskapen om reklamens roll och betydelse för näringlivet[sic!] och därmed även för det 

svenska samhället samt upplysa och övertyga näringslivet om att reklam har en avgörande betydelse för företagens 

konkurrenskraft.  

 

"Sveriges Reklamförbund är en intresseorganisation för fristående företag som huvudsakligen är verksamma inom reklam. 

Sveriges Reklamförbund definierar reklam i vid bemärkelse omfattande en eller flera moment i kedjan analys, strategi, 

gestaltning, implementering och uppföljning, syftande till ömsesidig nytta och stärkt konkurrenskraft för byråer och beställare."  

 

Inom ramen för sina huvudsyften ska förbundet;  

 

a. aktivt driva debatten om reklamen inom och utanför den egna branschen med hjälp av seminarier, egna publikationer, 

arrangemang, artiklar, etc.  

 

b. upprätta och bibehålla ett samarbete med för branschen närstående myndigheter och organisationer inom och utom Sverige.  

 

c. verka för en gemensam branschetik.  

  

d. påverka lagstiftningsförslag och branschavtal i en för branschen gynnsam riktning.  

 

e. stödja medlemsföretag i kontakter med uppdragsgivare och/eller leverantör.  

 

f. sträva efter att driva verksamheten över hela landet.  

 

g. aktivt verka för att höja marknadskommunikationens kvalitet och etik och förnya dess uttrycksmedel.  

 

h. bedriva utbildningsverksamhet och uppmuntra kvalitet inom alla yrkesområden i branschen.  

 

Förbundets förvaltning utövas av Sveriges Reklamförbund AB, ett av förbundet helägt bolag. Förvaltningen ska drivas som en 

affärsverksamhet som inom ramen för förbundets syften ska stärka den egna ekonomin genom produkter, tjänster och 

erbjudanden.  

 

§ 2 MEDLEMMAR OCH MEDLEMSKAP  

Förbundet består av företagsmedlemmar. Förbundets medlemmar ska aktivt verka för förbundets syften och stödja förbundets 

beslut samt förpliktar sig att efterleva ICCs grundregler för reklam och andra etiska riktlinjer och avtal som förbundet utarbetat 

eller anslutit sig till.  

 

VEM KAN VARA MEDLEM?  

Fristående företag som inte ägs, kontrolleras eller helt eller delvis drivs av en eller flera uppdragsgivare/leverantörer.  

 

MEDLEM  

                                                 
218 http://www.reklam.se/page/3/8, 060325 
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Medlemsföretag ska drivas i enlighet med god affärssed och i övrigt uppfylla följande krav:  

 

ARU  

Medlem ska på varje kontor ha minst en medarbetare med ARU-kompetens och som är ansvarig för att företagets arbeten håller 

sig inom de etiska och juridiska ramar som gäller för reklam. För bibehållen ARU-kompetens krävs vidareutbildning (VARU) 

inom fyra år från det att ARU-kompetens senast erhölls.  

 

YRKESMÄSSIG NIVÅ  

Företaget ska upprätthålla en yrkesmässig nivå som gör det möjligt för företaget att verka inom ramen för förbundets syfte.  

 

ANSÖKAN  

Medlemsansökan ska göras till styrelsen enligt särskilt formulär. Förbundet förpliktar sig att behandla alla upplysningar och 

ansökningshandlingar konfidentiellt.  

 

ASSOCIERAD MEDLEM  

Styrelsen kan ge dispens från delar av kvalifikationskraven för en tidsbegränsad period (högst ett år). Företaget får då status 

som associerad medlem.  

Associerad medlem äger inte rösträtt i förbundet.  

 

UTTRÄDE  

Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen meddela detta till styrelsen. Medlemskapet anses hävt sex månader 

efter den dag upplysningen kom förbundets kansli tillhanda. Erlagd årsavgift avseende tiden efter det att medlemskapet 

upphört återbetalas. Inträder ny debiteringsperiod av årsavgifter under uppsägningstiden erläggs avgift avseende tiden fram 

till det att medlemskapet upphör.  

Medlem kan uteslutas om denne inte längre uppfyller kvalifikationerna i dessa stadgar eller inte erlägger medlemsavgift eller 

serviceavgift eller uppenbarligen motarbetar förbundets ändamål och verksamhet. Innan uteslutning sker ska medlemmen 

beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning träder i kraft med omedelbar verkan. Medlem som uteslutes äger inte rätt att 

återfå till förbundet inbetalda avgifter. Vid uteslutning ska till förbundet obetalda avgifter omedelbart erläggas.  

 

§ 3 SÄTE OCH FIRMA  

Förbundets säte är i Stockholm. Styrelsens firma tecknas av styrelsen eller dem som utses av styrelsen.  

 

§ 4 REVISION  

För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper ska på ordinarie årsmöte utses två revisioner, av vilka en 

ska vara auktoriserad. För revisorerna utses två suppleanterna, varav en ska vara auktoriserad.  

 

§ 5 STYRELSE  

Förbundets styrelse är sammansatt av 10 -- 20 ordinarie ledamöter. Styrelsen har ansvar för frågor av övergripande, långsiktig 

och principiell betydelse. Årsmötet väljer ordinarie styrelseledamöter för en mandatperiod om två år. Enskild ledamot kan 

endast väljas för en period om högst fyra år. Styrelsen ska väl spegla medlemsföretagens verksamhetsinriktning. Ledamöter ska 

väljas endast ur företag anslutna till Sveriges Reklamförbund. Minst en tredjedel av styrelseledamöterna ska ha sin hemvist och 

arbetsplats utanför stockholmsregionen. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår.  

Styrelsen är endast beslutsför när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Protokoll ska föras vid styrelsens 

sammanträde och justeras av ordförande jämte en styrelseledamot.  

 

§ 6 AVGIFTER OCH EKONOMI  

Förbundets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.  

Styrelsen fastställer avgift. Avgiften fördelas med en medlemsavgift till den ideella föreningen och en serviceavgift till 

förvaltningen, efter beslut av styrelsen.  
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§ 7 KANSLI  

Förvaltningens huvudkansli ska vara i Stockholm. Vid behov kan styrelsen besluta att lokala kanslier ska inrättas. Sådant kansli 

ska vara underordnat huvudkansliet.  

 

§ 8 ÅRSMÖTE  

Ordinarie årsmöte ska hållas inom fem månader efter räkenskapsårets slut.  

Kallelse till årsmöte ska ske skriftligen till den adress som medlem senast anmält till förbundet tidigast fyra veckor och senast 

två veckor före mötet. Annonsering om att kallelse kommer att utsändas ska i god tid ske på förbundets hemsida 

www.reklam.se (eller ersättande hemsida). Till kallelse ska fogas fullständig dagordning. Under minst en vecka närmast före 

årsmöte ska redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna hos 

förbundet och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress. Anmälan ska ske senast tre arbetsdagar 

före årsmötet. Av anmälan ska framgå vem som ska utöva medlems rösträtt.  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden komma till behandling:  

1. Årsmötets behöriga utlysande.  

 

2. Val av ordförande och sekreterare.  

 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.  

 

4. Fastställande av dagordning.  

 

5. Föredragning av verksamhetsberättelse samt styrelsens årsredovisning.  

 

6. Föredragning av revisorsberättelse.  

 

7. Fastställande av balansräkning  

 

8. Beslut angående disponering av vinst/förlust  

 

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  

 

10. Fråga om val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.  

 

11. Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter.  

 

12. Tillsättning av valnämnd.  

 

13. Framställningar från styrelsen.  

 

14. Övriga frågor.  

 

På årsmötet får endast sådana ärenden avgöras som tagits med på kallelsen såvida inte de närvarande enhälligt medgivit annat. 

Medlem som önskar väcka fråga till behandling vid ordinarie årsmöte ska göra detta senast sex veckor innan årsmötet hålls.  

Omröstning ska ske öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val då 

röstning ska äga rum. Varje medlem har, under förutsättning att gällande årsavgift erlagts, en röst. Företrädare som ej är 

firmatecknare för medlem ska, för att ha rösträtt, kunna förete fullmakt som utvisar att företrädaren är behörig att företräda 

medlemmen.  
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Extra årsmöte ska hållas när så erfordras enligt dessa stadgar eller när styrelsen finner skäl till det. Sådant årsmöte ska även 

hållas när revisor eller av minst en femtedel av medlemmarna begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och ange skälen till att 

extra årsmöte ska hållas.  

 

§ 9 VALNÄMND  

Förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer ska utarbetas av en valnämnd bestående av fem utanför 

styrelsen stående ledamöter.  

 

§ 10 STADGEÄNDRING  

Stadgeändring får endast beslutas på ordinarie årsmöte. Ändringsbeslutet ska därefter för att bli giltigt bekräftas på extra 

årsmöte. För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de närvarande rösterna röstar för förslaget vid varje 

tillfälle.  

När fråga om stadgeändring ska behandlas vid årsmötet ska det huvudsakliga innehållet i förslaget anges i kallelsen. Ett 

fullständigt förslag till stadgeändringen ska hållas tillgängligt för medlemmarna hos förbundet och genast sändas till 

medlemmar som begär det och uppger sin postadress.  

 

§ 11 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING  

Förslag om förbundets upplösning ska behandlas på samma sätt som förslag om stadgeändring. För beslut om förbundets 

upplösning fordras att minst nio tiondelar av de närvarande röstar för förslaget. Beslut härom ska även innefatta hur med 

förbundets överskjutande medel ska förfaras.  

 

§ 12 SKILJEDOM  

Tvist mellan förbundet och medlem angående tolkning och tillämpning av dessa stadgar eller därmed sammanhängande eller 

uppkommande frågor får icke dragas inför domstol utan ska avgöras av skiljenämnd enligt gällande lag om skiljemän.  

Skiljemännen ska utses av Stockholm Handelskammare och ska vara jurister med god insikt i branschpraxis inom 

marknadskommunikation. Sammanträde ska äga rum i Stockholm.  
 

 


