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Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det finns speciella mönster i layouten 

mellan tio olika annonser från tidningen Metro Student Magazine. Genom att undersöka hur 

rubriker, bilder och logotyper är placerade samt göra färg-, text- och retorikanalyser på 

annonserna vill jag ta reda på om det finns samband - likheter och/eller skillnader - mellan 

deras layout. Annonsernas färger, teckensnitt, genomsnittliga meningslängder samt 

mottagartilltal undersöks för att slutsatser ska kunna dras om deras layout. Undersökningen 

visar att det finns vissa likheter och skillnader mellan annonserna beroende på om de kommer 

från företag som vill rekrytera personal eller om de kommer från företag som vill sälja en 

speciell produkt. Resultatet visar även att det finns ett mönster angående annonsernas 

placering i tidningen och att samtliga annonser, som grupp, har vissa likheter, vilket kan visa 

på att annonser i Metro Student Magazine har speciella layoutmönster. 
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1 Inledning 

Precis som många andra branscher har även reklambranschen många traditioner. På frågan om 

hur reklamen egentligen fungerar har en av de stora i branschen, Jan Cederquist (citerad i 

Johannesson 2006:256), svarat "Ingen vet". I över femtio år har reklam fascinerat och 

påverkat människan - inte bara i den delen av vardagen som har med konsumtion att göra utan 

även den vanliga vardagen - men trots dess historia är det fortfarande svårt att veta vilken 

makt reklam egentligen har över oss människor och det samhälle vi lever i. 

          Reklam är med andra ord ett begrepp som kan vara svårförklarat och en av många 

anledningar till detta är att det är ett väldigt brett område. Nationalencyklopedin (1994:479) 

förklarar begreppet på följande sätt: "Ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i 

sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst". Reklam kan se ut på 

många olika sätt: den kan finnas i form av film och visas på till exempel tv eller bio, i form av 

ljud och spelas upp i radio, i pappersform och tryckas i tidningar eller i form av affischer. Nu 

för tiden finns det reklam för nästan allt: utlandsresor, toalettstolar, mobiltelefoner, pensions-

försäkringar, halstabletter, hemlevererade matkassar, löparskor, kattmat - listan kan göras 

mycket lång.  

          Resan från det ögonblick då ett företag vill göra reklam för en produkt till det att 

annonser till exempel trycks i en tidning kan vara lång och komplicerad. Reklambyrån och 

företaget samarbetar för att få fram den lämpligaste reklammetoden, olika budskap skapas, art 

directorn och copywritern skapar en mall och fotografen, illustratören och den grafiska form-

givaren illustrerar samt formger annonsen utifrån de tilltänka mottagarna. Till slut finns färdig 

reklam som visas för mottagare som allt eftersom skapar tolkningar och åsikter om produkten. 

Mottagarna kanske bestämmer sig för att köpa denna produkt eller tjänst, och i så fall även 

stödja företaget och deras varumärke, men mottagarna kan även bestämma sig för att inte 

köpa den, vilket kan räknas som ett misslyckande för företaget. Denna process är endast ett 

exempel på hur reklam kan skapas - processen kan likaväl vara kort och enkel - det beror på 

vilken slags reklam som ska skapas. 

          Enligt Mral & Larsson (2004:7) kan reklam inte endast definieras som ett konkurrens-

medel utan även som "en dominant kraft i västerländska samhällen och numera även i övriga 

delar av världen". Den påverkar vårt sociala, kulturella och politiska liv, ibland trots att vi inte 

är medvetna om det. Reklam kan med andra ord beskrivas som en fläktande storm som rör om 

bland människors förväntningar, tankar, åsikter och tolkningar, med målet att få dem att agera 

och göra något, vilket oftast innebär att köpa en speciell produkt. 
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          Ett sätt att försöka förstå vad reklam egentligen är kan vara att jämföra samma sorts 

reklam för att få fram vad de har gemensamt. Det går till exempel att undersöka hur reklam är 

uppbyggd och om det finns speciella mönster inom olika reklammedier som används samt 

vilka orsaker som kan finnas till detta. Olika beståndsdelar i annonser som till exempel rubrik, 

bild och logotyp vägleder läsaren genom reklamen och avgör i vilken ordning de ska läsas. I 

grafisk kommunikation är det viktigt att läsarna förstår budskapet och där kan layouten vara 

ytterst viktig. Om budskapet missförstås har reklamen inte lyckats uppfylla sitt mål. 

 

1.1 Syfte 

Detta är en undersökning om reklam utifrån ett informationsdesignsperspektiv. Syftet med 

detta arbete är att undersöka om det finns tydliga samband - likheter och/eller skillnader - i 

layouten mellan tio helsidesannonser publicerade i tidningen Metro Student Magazine i 

november 2011. Med tydliga samband menas samband som går att se dels vid en snabb 

anblick av annonserna men även mer dolda samband kommer undersökas. Syftet är främst att 

undersöka annonsernas layout men även mottagartilltal och reklamens historia utifrån ett 

allmänt perspektiv kommer undersökas och diskuteras. Eventuella mönster och modeller inom 

layout bland reklam kan betyda att det sker en slags kommunikation, medveten eller 

omedveten, mellan företag och varumärken i samma branscher. Frågeställningar till denna 

undersökning är följande: 

 

 Hur är annonserna i tidningen Metro Student Magazine uppbyggda och vilka anledningar 

kan finnas till detta? 

 Finns det särskilda likheter och/eller skillnader mellan annonserna beroende på om de är 

annonser från företag som vill rekrytera personal eller om de är annonser från företag 

som vill sälja en produkt? 

 

Min hypotes till den första frågan är att det finns speciella layoutmönster för hur annonser 

som publiceras i Metro Student Magazine skulle kunna se ut. Tidningen grundades 2007 och 

har sedan dess ingått i en gemenskap med andra tidskrifter. Reklambranschen är gammal med 

många traditioner och det är naturligt att det har experimenterats över åren om vilken layout 

som upplevs som effektivast - både av företag och varumärken men även av mottagarna. Det 

kan vara positivt för mottagare om det finns speciella mönster för hur reklam skulle kunna 

vara uppbyggd - det går att känna igen vissa sorters reklam om de är uppbyggda på liknande 
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sätt. Det ter sig naturligt att även Metro Student Magazine har valt att använda sig av annonser 

som följer vissa layoutmönster. Layoutmönster kan även skapa en relation mellan reklam och 

dess mottagare. Reklam är en slags kommunikationskanal - den ger inspiration och 

information till mottagare om produkter och tjänster varpå mottagarna kan agera och svara 

genom att köpa de produkter som reklamen säljer. Bergsten & Elleströms (2010:37) tolkning 

av det litteraturvetenskapliga begreppet kanon
1
 borde även kunna tillämpas på reklam. De 

förklarar att det är en sorts karta över en terräng med vars hjälp man kan hitta vackra 

landskap. Om man ritar in för många stigar och punkter på kartan blir den oöverskådlig och 

till slut obrukbar. Layoutmönster inom reklam kan på så sätt, precis som kanon inom 

litteraturvetenskapen, hjälpa mottagare att orientera sig bland den stora mängd som finns. 

 

1.2 Disposition 

I kapitel två presenteras den forskning som denna undersökning stödjer sig på. Kapitel tre 

berör de metoder samt det material undersökningen utgår från. I kapitel fyra presenteras 

resultatet från undersökningen samt översiktliga tabeller över resultatet. Kapitel fem är en 

jämförelse mellan de olika annonstyperna där likheter och skillnader presenteras. I kapitel sex 

diskuteras resultatet av undersökningen. Slutligen sammanfattas och avslutas undersökningen 

i kapitel sju där reklamens betydelse för människor framhålls samt slutsatser från 

undersökningen presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nationalencyklopedins (1993: 399) förklaring till kanon: "Det urval av litterära verk som beror av tidens 

värderingar och antas prägla nya generationers normer och litterära uppfattning." 



8 
 

2 Bakgrund 

Reklam har som tidigare nämnts en lång historia och detta betyder att området inte är helt 

outforskat. Beroende på vilken inriktning man vill fördjupa sig inom går det att finna en 

mängd litteratur om varumärken, reklamens kraft i samhället, reklam som retorik, 

mottagarnas åsikter om reklam, mottagaranpassning samt reklam som en kommunikationsväg 

med ett budskap. De främsta som forskat inom reklam som informationsdesign, där bild och 

form samarbetar för att föra vidare ett budskap till mottagare och som också är den 

forskningsinriktning som är lämpligast för denna undersökning, är Bo Bergström, art director, 

författare samt verksam som lärare vid Berghs School of Communication, och Anders 

Björkvall, docent och fil. dr i nordiska språk och universitetslektor i svenska språket vid 

Stockholms Universitet. 

          Bergströms verk Effektiv visuell kommunikation (2009) beskriver det visuella budskaps-

arbetet i massmedier. Här tas områden som budskap, typografi, bild och grafisk profil upp. 

Även skillnader mellan symmetrisk och asymmetrisk komposition, mellan typsnitt som har 

seriffer, så kallade antikvor, och typsnitt som saknar seriffer, så kallade sanserifer, betydelsen 

av användandet av versala eller gemena bokstäver samt färger diskuteras. Alla dessa element 

ska tillsammans kommunicera ut ett budskap från avsändaren samt underlätta läsningen för 

mottagarna. 

          Björkvalls verk Den visuella texten (2009) är ett exempel på forskning där text och bild 

undersöks som helhet och där flera olika sätt att undersöka annonser presenteras. Exempel 

från reklam, läroböcker och olika vardagstexter om kompositionens betydelse tas upp och 

diskuteras. Björkvall resonerar även om hur de olika komponenternas placering i annonser har 

betydelse för hur annonsen ska läsas och förstås. Ett elements informationsvärde kan till 

exempel vara mer generellt ju högre upp det placeras och given information är ofta placerad 

till vänster medan ny information är placerad till höger i annonser. Björkvall ger även 

exempel på hur vissa ord eller fraser kan framhävas i reklam beroende på hur avsändaren vill 

att mottagarna ska uppmärksamma dem.  

          En sista bok som har varit användbar till denna uppsats och som tar upp mycket ny 

forskning kring reklam som retorik och dess påverkanskraft är Reklam och retorik - 10 

fallstudier (2004) av Mral & Larsson. Boken består av studier med olika perspektiv från olika 

kvinnliga författare. I boken tas reklamens historia upp samt reklam som retorik. 
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3 Metod och material 

Nedan följer en beskrivning av de metoder samt det material som ingår i denna  

undersökning. 

 

3.1 Metod 

Till denna undersökning, och främst till delen om mottagare och tilltal, har jag valt att 

använda mig av bland annat en textanalytisk metod beskriven av Ledin & Moberg som går att 

läsa i Metoder i kommunikationsvetenskap (2010:153-176). Här ges förslag och råd på vad 

som kan undersökas när det gäller mottagare och hur de tilltalas - hur mottagare adresseras, 

vilka språkhandlingar
2
 som används samt vilka förkunskaper som mottagare förväntas ha. 

Ledin & Moberg skriver även att det går att närma sig en text från olika håll. Jag har till denna 

undersökning valt att använda mig av "från det globala till det lokala"-perspektivet (a.a:161), 

vilket betyder att jag börjar att undersöka generella aspekter i annonserna - till exempel vad de 

består av - för att sedan undersöka mer lokala aspekter - till exempel vilka teckensnitt och 

retoriska grepp som används. 

          Min undersökning utgår från generaliseringar då tio annonser får representera alla 

annonser i tidningen och genom en överblick över tidningens samtliga tjugofem annonser går 

det att fastställa att de utvalda annonserna är lämpliga som representanter. För att hitta 

samband i layout har jag valt att undersöka var de olika komponenterna är placerade, vilka 

teckensnitt och färger som används samt vilka retoriska grepp som tillämpas. Genom att 

undersöka annonserna utifrån fyra bestämda punkter (se Tabell 1) kommer jag få fram ett 

resultat samt diskutera detta. Orsaken till att dessa fyra punkter skapades var för att få en mer 

sammanhängande undersökning samt för att förenkla läsningen av den. Punkterna går från 

mer allmän information till detaljer för att eventuella mönster och samband mellan 

annonserna ska kunna upptäckas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Exempel på språkhandlingar är frågor, uppmaningar, beröm eller instruktioner. 
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Tabell 1 Punktlista för undersökningen 

Beskrivning Färganalys Textanalys Retorikanalys 

Bild 

Rubrik 

Brödtext 

Logotyp 

Komposition 

Färger  

Logotyp 

Rubrik 

Brödtext 

Meningslängd 

Slogan 

Markerade ord 

Avsändare 

Mottagare och tilltal 

Appellformer 

 

 

Under rubriken Beskrivning undersöks hur annonserna är uppbyggda. Här förklaras var i 

annonserna bilderna, rubrikerna, brödtexterna och logotyperna finns placerade (se Figur 1). 

Brödtext betyder i det här sammanganget det textstycke som ofta finns placerad under 

rubriken. Trots att några av de annonser som ingår i denna undersökning har flera olika text-

stycken kallas alltså endast de textstycken som finns placerade direkt under rubrikerna för 

brödtexter. Med logotyp menas både varumärkets/företagets symbol och varumärkets/ 

företagets namn. Under denna rubrik undersöks även om annonserna har en symmetrisk eller 

en asymmetrisk komposition. Bergström (2009:140) förklarar att symmetri ger elegans och 

harmonisk balans åt en komposition då alla delar lutar vid en linje, medan asymmetri, vilket 

är ett tillstånd då det inte finns någon speciell ordning mellan komponenterna i annonsen, ger 

livfullhet åt annonser. 

 

Övre vänstra hörnet Övre mitten Övre högra hörnet 

Vänster mitt Mitten Höger mitt 

Nedre vänstra hörnet Nedre mitten Nedre vänstra hörnet 

Figur 1 Mall över de positioner annonsernas olika beståndsdelar kan ha 

 

Under rubriken Färganalys undersöks de mest dominerande färgerna i annonserna samt vilken 

eller vilka färger logotyperna har. 

          Under rubriken Textanalys undersöks vilket utseende texterna i annonserna har. Här 

fastställs vilka teckensnittsfamiljer rubrikerna och brödtexterna tillhör - antingen antikva eller 

sanserif. Bergström (2009:133) förklarar skillnaden med att sanserifer (till exempel 

Verdana) saknar seriffer, det vill säga de klaffar som finns vid bokstävernas topp eller 

botten, medan antikvor (till exempel Courier New)  har seriffer. Bergström påstår att valet 

mellan sanserif och antikva kan påverka läsningen av en text. Här undersöks även om 

rubrikerna är i versaler eller i gemener. Text i gemena, små bokstäver, underlättar läsningen 

då bokstävernas upp- och nedstaplar skapar en varierande siluett medan text i versaler, 
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STORA BOKSTÄVER, kan vara svår att läsa eftersom man ofta läser gemena bokstäver var 

för sig istället för som ett sammanhängande ord. Den genomsnittliga meningslängden i 

brödtexterna räknas ut genom att antalet ord delas med antalet meningar i brödtexterna. Till 

sist undersöks om det finns en slogan
3
 i annonserna. Inom reklam är det vanligt att framhäva 

eller markera vissa ord och därför undersöks även om sådana ord finns i annonserna. De kan 

framhävas genom fetstil eller genom att vara i en annan färg eller teckensnitt som kontrasterar 

med annan text (Björkvall 2009:101). 

          Under rubriken Retorikanalys undersöks innehållet i texten. Avsändarna och hur dessa 

återspeglas i annonserna undersöks men även mottagarna samt hur de tilltalas - de kan tilltalas 

personligt genom ordet du eller din men de kan även uppmuntras, hotas, berömmas eller 

uppmanas att agera eller tycka på ett speciellt sätt. Till sist undersöks de retoriska appell-

former - ethos, logos eller pathos - som används för att övertyga mottagarna. Enligt Mral & 

Larsson (2004:22) kan de tre appellformerna märkas i annonser på följande sätt: Ethos står för 

trovärdigheten för ett företag eller ett varumärke och exempel på ethos kan vara när 

auktoriteter och experter uttalar sig om en speciell produkt. Logos, det vill säga ren fakta, kan 

märkas då beskrivningar med teknisk data eller siffror finns i annonsen. Pathos, den appell-

form som anspelar på känslor, kan märkas då ett företag utlovar en känsla av till exempel 

trygghet eller anspelar på mottagarnas önskan om att vara vackrare och mer speciella. 

 Undersökningen är bygger på både kvantitativa som kvalitativa studier då olika 

beräkningar görs, till exempel genomsnittliga meningslängder, men även egna tolkningar och 

kommentarer av resultatet, till exempel av de retoriska appellformerna. Den består av små-

skaliga studier av endast tio annonser. Detta beslut gjordes eftersom ett större antal skulle 

innebära en alltmer komplicerad undersökning. Utifrån de studier jag gör har jag bildat en 

hypotes (se avsnitt 1.1) och för att kunna undersöka om hypotesen stämmer använder jag mig 

av generaliseringar. 

 

3.2 Material  

Material till denna undersökning består av tio annonser (se Bilaga 1-10) från nummer fyra av 

tidningen Metro Student Magazine, utgiven i november 2011. Tidningen är en systertidning 

till Metro och ges ut fyra gånger per år (Metro Student Magazine 2011:10). Den marknadsförs 

som ett karriärmagasin för studenter,  har en total upplaga på över 100 000 exemplar och 

                                                           
3
 Nationalencyklopedin (1994:623) förklarar slogan som följande: "En kort sentens som används som paroll i 

propaganda- eller reklamsyfte." 
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delas ut gratis på många av landets högskolor och universitet. Nummer fyra var det senaste 

numret av tidningen då denna undersökning påbörjades och anledningen till att just Metro 

Student Magazine valdes till undersökningen är för att den vänder sig till högskole- och 

universitetsstudenter. Jag började läsa tidningen hösten 2011 och uppskattar tidningens 

artiklar och intervjuer. Med kännedomen om att tidningen riktar sig till studenter upptäckte 

jag att det går att dela in tidningens annonser i två olika kategorier - rekryteringsannonser, det 

vill säga annonser från företag eller bemanningsföretag som vill erbjuda anställning på en 

arbetsplats, och produktannonser, det vill säga annonser från företag som vill sälja en tjänst 

eller en vara - utifrån vad målet med annonsen är och jag tyckte att det skulle vara intressant 

att undersöka om det finns speciella samband i layout mellan de olika annonserna. Genom att 

undersöka annonser som kunde placeras i dessa två fack underlättades arbetet med att få en 

specifik inriktning på de annonser som undersöktes. De annonser som valdes ut till denna 

undersökning är de första tio annonser som kunde placeras in i de två kategorierna. 

Annonserna valdes ut i den ordning som de går att finna i tidningen vilket även är den ordning 

som de presenteras i den här undersökningen. Tabell 2 visar de annonser som valdes ut till 

denna undersökning. Förutom detta material stödjer jag även mina resonemang med relevant 

litteratur. 

 

Tabell 2 De utvalda annonserna indelade i två olika kategorier 

Produktannonser Rekryteringsannonser 

Lensway.se: Handla smart på Internet! 

 

Försvarsmakten: Nu söker vi gruppbefäl, soldater 

och sjömän som vill arbeta med något annat 

Bokus.com: Köp din studentlitteratur här. 

Här alltså. 

StudentConsulting: Bara i år har vi förmedlat 

jobb till över 8000 människor! 

Lycknis.se: Hos lycknis.se hittar du 

billig, billig, billig kurslitteratur! 
Future Stars: Nu söker vi framtidens vinnare 

Kiviks Musteri: Varm & Kall Äppelvin Trafikverket: Ta chansen att utvecklas med oss! 

Microsoft: Hitta din nya PC bland våra 

utvalda Windows-favoriter 
Högvarv: Vill du ha ett jobb efter examen? 
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4 Undersökning och resultat 

Nedan följer tio rubriker - en för varje annons som undersöks. Undersökningen börjar med en 

presentation av resultatet från de fem produktannonserna. Efter det följer en sammanställning 

i form av fyra tabeller över produktannonserna. Sedan följer en presentation av de fem 

rekryteringsannonserna och en sammanställning i form av fyra tabeller över rekryterings-

annonserna. Till sist presenteras en översiktlig tabell med resultat från samtliga annonser. 

 

4.1 Produktannonser 

Nedan följer resultatet från undersökningen av de fem produktannonserna. En samman-

ställning av samtliga produktannonser finns under avsnitt 4.1.6. 

 

4.1.1 Annons 1 Lensway.se 

Denna annons (se Bilaga 1) har en bild på en kvinna som bär glasögon placerad i övre vänstra 

hörnet, en rubrik placerad i mitten, en brödtext placerad i höger mitt samt en logotyp placerad 

i det nedre högra hörnet. Kompositionen i bilden är symmetrisk.  

          De mest dominerande färgerna i annonsen är vit, svart och röd. Majoriteten av texterna 

i annonsen är i vitt eller rött och logotypen, som föreställer ett öga samt varumärkets namn, är 

i rött. 

          Rubriken består av ett teckensnitt i sanserifer samt av versaler. Även brödtexten består 

av ett teckensnitt i sanserifer och avslutas med en Internetadress som framhävs genom fetstil 

samt röd färg. Den genomsnittliga meningslängden är 9,0 ord/mening. Annonsen har en 

slogan. 

          Avsändaren till denna annons är Lensway.se, en sida som säljer linser, glasögon samt 

solglasögon på Internet. Det går att ana att avsändaren till annonsen säljer glasögon men innan 

mottagarna sett logotypen går det inte att gissa att det är just Lensway.se som är avsändaren. 

Mottagarna är människor i behov av glasögon, linser eller solglasögon men eftersom denna 

annons även har prisuppgifter på ett speciellt par glasögon går det att ana att mottagarna är 

människor i behov av just glasögon. Mottagarna tilltalas inte personligt men de uppmanas att 

gå in på Internetsidan för att göra sin beställning. De appellformer som används är pathos och 

logos. I brödtexten finns ett pathosargument i meningen Gör som 100 000-tals andra svenskar  

vilket ska skapa en känsla av gemenskap hos mottagarna. 100 000-tal kan även räknas som ett 
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logosargument eftersom det antagligen går att ta reda på om Lensway.se har 100 000-tals 

köpare. 

 

4.1.2 Annons 2 Bokus.com 

I denna annons (se Bilaga 2) går det att hitta tre bilder föreställande böcker i mitten, en rubrik 

i övre mitten och en brödtext och en logotyp i nedre mitten. Annonsen har en symmetrisk 

komposition. 

          Mörkturkos, vit och röd är de mest dominerande färgerna i annonsen. All text är i vitt 

och logotypen, som föreställer ett hörn på en bok samt varumärkets namn, är i gult och blått. 

          Rubriken och brödtexten består av ett teckensnitt i antikva och av gemena bokstäver. 

Ovanför brödtexten finns en underrubrik som framhävs genom fetstil. Den genomsnittliga 

meningslängden är 10,6 ord/mening och annonsen har en slogan. 

          Internetbokhandeln Bokus.com är avsändaren till denna annons. Mottagare är studenter 

som vill köpa studentlitteratur och de tilltalas genom ordet du samt genom uppmaning och 

instruktioner. De appellformer som används är ethos och logos. Formuleringen Bokus fiffiga 

gratisapp ska visa på hur uppfinningsrika Bokus är. Det visar också att Bokus anpassar sitt 

sätt att nå ut till fler som vill köpa studentlitteratur och i och med detta ska förtroendet för 

Bokus öka - detta är med andra ord ett ethosargument. Bokus påstår även i annonsen att det 

går att förstå hur billiga de är om man skannar av streckkoderna i annonsen med en streck-

kodsscanner som ingår i deras app. Det går att ta reda på exakt hur billiga de är vilket med 

andra ord är ett logosargument - det stödjer sig på fakta. 

 

4.1.3 Annons 3 Lycknis.se 

I denna annons (se Bilaga 3) finns flera bilder och den största av dem, som föreställer en 

kvinna som håller i en bok, är främst placerad i det nedre vänstra hörnet. Tre mindre bilder, 

som föreställer en kvinna och två män, är placerade på höger sida. Rubriken är placerad i övre 

mitten, brödtexten i mitten och logotypen i det nedre högra hörnet. Annonsen är asymmetrisk. 

          Grön, vit och svart är de färger som annonsen i första hand består av. All text i 

annonsen är antingen svart eller vit, och logotypen, som föreställer ett moln samt varumärkets 

namn, är främst i färgen vit. 

          Rubriken består av ett teckensnitt i sanserifer och av versaler. Även brödtexten består 

av ett teckensnitt i sanserifer. Denna annons har inga speciella ord eller meningar som 
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framhävs på något sätt. Den genomsnittliga meningslängden är 21,0 ord/mening och det finns 

en slogan i annonsen. 

          Avsändare till denna annons är Lycknis.se, en Internetbokhandel där det går att köpa ny 

och begagnad kurslitteratur. Eftersom företaget nämns i rubriken är det enkelt att förstå vem 

avsändaren är. Mottagare är studenter som vill köpa kurslitteratur och de tilltalas personligt 

genom ordet du samt genom att bli presenterade information om företaget och vad de kan 

erbjuda. De appellformer som används är logos samt ethos. En beskrivning av företagets 

sortiment går att finna i både rubriken och brödtexten och detta är ett tydligt logosargument. 

De tre personer som finns porträtterade på höger sida, och som berättar om sina åsikter om 

Lycknis.se, stärker förtroendet till företaget och bidrar till annonsens ethosargument. 

 

4.1.4 Annons 4 Åkesson Vin 

I denna annons (se Bilaga 4) finns en bild, föreställande en pappförpackning med vin samt ett 

glas, placerad i mitten. Rubriken är placerad i övre mitten och brödtexten i det övre högra 

hörnet. Annonsen saknar en logotyp från avsändaren, Åkesson Vin, men förpackningen på 

bilden har en logotyp från produktens varumärke, Kiviks Musteri. Kompositionen i annonsen 

är asymmetrisk.  

          De mest dominerande färgerna i annonsen är vit, svart och röd. All text är svart och den 

enda logotypen som finns, som förvisso inte kommer från avsändaren av annonsen men som 

trots detta kan räknas som en logotyp, är vit. 

          Rubriken och brödtexten består av ett teckensnitt i antikva och av gemena bokstäver. 

Brödtexten  avslutas med en Internetadress som är högerjusterad, till skillnad från resten av 

texten som är vänsterjusterad. Den genomsnittliga meningslängden är 11,6 ord/mening. Det 

finns ingen slogan från annonsens avsändare men på förpackningen i bilden finns en slogan 

från produktens varumärke. 

          Att ta reda på avsändaren till denna annons kan vara svårt. Vid första anblicken kan 

man tro att det är Systembolaget men det finns ingen logotyp därifrån i annonsen och det är 

även enkelt att anta att avsändaren är Kiviks Musteri eftersom logotypen därifrån finns på 

produkten. Efter lite efterforskningar på Internet upptäckte jag att avsändaren är Åkesson Vin, 

ett svenskt vinföretag som producerar och importerar vin. Kiviks Musteri, tillsammans med 

många andra varumärken, ingår i deras sortiment. Mottagaren till denna annons är de som är 

intresserade av vin och mottagaren tilltalas inte personligt. Istället ges information om till 

exempel hur drycken kan avnjutas. De appellformer som används är ethos och logos. I 
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brödtexten ges beskrivningar på hur drycken kan avnjutas - uttryck som Avnjutas och 

Klirrande isbitar kan förvisso även kopplas till känslor men det är främst ett logosargument. 

Det finns en logotyp för Tetra Pac samt en Internetadress med information om förpackningens 

miljöfördelar. Detta kan räknas som ett logosargument då information om förpackningen ges. 

Det kan även tolkas som ett ethosargument då företaget försöker stärka sitt förtroende genom 

att visa att de är miljövänliga. 

 

4.1.5 Annons 5 Microsoft 

Denna annons (se Bilaga 5) har två bilder som föreställer datorer och den största är främst 

placerad i vänster mitt. Rubriken finns placerad i övre mitten och brödtexten i mitten. 

Logotypen ligger placerad i det övre vänstra hörnet. Annonsen är uppbyggd som ett rutnät i 

olika färger med olika komponenter i varje ruta och annonsen är därmed symmetrisk. 

          Blå, orange och grön är de färger som dominerar annonsen. All text i annonsen är vit 

och det är även logotypen, som endast består av varumärkets namn.   

          Rubriken består av gemena bokstäver samt ett teckensnitt i sanserifer. Även brödtexten 

är av ett teckensnitt i sanserifer och avslutas med en Internetadress som inte är framhävd. Den 

genomsnittliga meningslängden är 5,0 ord/mening. Annonsen har en slogan i det övre vänstra 

hörnet som kan vara svår att upptäcka eftersom den har samma färg som all annan text i 

annonsen. 

          Avsändaren är Microsoft som säljer datorer av olika märken. Logotypen är liten och 

ligger i det övre vänstra hörnet, en placering som inte är så vanlig, vilket kan göra den svår att 

upptäcka. Mottagare är människor som vill köpa en dator men främst studenter eftersom det 

finns en länk till en Internetsida med studentrabatter. Mottagarna tilltalas personligt genom 

ordet din och genom uppmaningar. Den appellform som används är ethos. De ord som finns i 

de fyra olika fyrkanterna är olika kännetecken för de datorer Windows säljer. Orden ska 

stärka förtroendet för Windows och är därmed ett ethosargument. 

 

4.1.6 Sammanställning av produktannonser 

Nedan följer resultatet från undersökningen av de fem produktannonserna i form av fyra 

tabeller. Tabell 3 visar att majoriteten av produktannonserna har bilderna placerade i mitten, 

rubrikerna i övre mitten och brödtexterna i mitten. Majoriteten av logotyperna är placerade i 

annonsernas nedre högra hörn och majoriteten av annonserna har en asymmetrisk 

komposition. 
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Tabell 3 Sammanställning av produktannonser utifrån rubriken Beskrivning 

Bild st Rubrik st Brödtext  Logotyp st Komposition st 

Mitten 2 
Övre 

mitten 
4 Mitten 2 

Nedre höger 

hörn 
2 Asymmetri 3 

Övre höger 

hörn 
1 Mitten 1 

Nedre 

mitten 
1 Nedre mitten 1 Symmetri 2 

Nedre 

vänster 

hörn 

1   
Övre höger 

hörn 
1 

Övre vänster 

hörn 
1   

Vänster 

mitt 
1   Höger mitt 1 Saknas 1   

 

I tabell 4 går det att se att det finns en majoritet bland annonserna att ha vit, röd och svart som 

de dominerande färgerna. Det finns även en majoritet för att ha logotyperna i färgen vit. 

 

Tabell 4 Sammanställning av produktannonser utifrån rubriken Färganalys 

Färg st Färg på logotyp st 

Vit, röd, svart 2 Vit 2 

Mörkturkos, vit, röd 1 Röd 1 

Grön, vit, svart 1 Gul, blå 1 

Blå, orange, grön 1 Saknar logotyp 1 

 

Tabell 5 visar att majoriteten av produktannonserna har rubrikerna i ett teckensnitt  antikva 

med gemena bokstäver eller ett teckensnitt i sanserifer med versala bokstäver. Majoriteten av 

annonserna har brödtexter i ett teckensnitt i sanserifer och har ett eller flera ord som är 

markerade på något sätt. Den genomsnittliga meningslängden varierar från 5,0 ord/mening till 

21,0 ord/mening. 

 

Tabell 5 Sammanställning av produktannonser utifrån rubriken Textanalys 

Rubrik st Brödtext st Markerade ord st Meningslängd st 

Antikva gemena  2 Sanserif 3 Markerade  3 5,0 ord/mening 1 

Sanserif versal  2 Antikva 2 Ej markerade 2 9,0 ord/mening 1 

Sanserif gemena  1     10,6 ord/mening 1 

      11,6 ord/mening 1 

      21,0 ord/mening 1 
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I tabell 6 går det att se att uppmaningar samt information är det vanligaste tilltalet bland 

produktannonserna. De appellformer som används mest är ethos och logos. Majoriteten av 

annonserna har ett personligt tilltal till mottagarna, oftast genom ordet du. 

 

Tabell 6 Sammanställning av produktannonser utifrån rubriken Retorikanalys 

Tilltal  st Appellformer st Tilltal st 

Uppmaning 2 Ethos, logos 3 Personligt 3 

Information 2 Logos, pathos 1 Opersonligt 2 

Instruktion, uppmaning 1 Ethos 1   

 

4.2 Rekryteringsannonser 

Nedan följer resultatet från undersökningen av de fem rekryteringsannonserna. En 

sammanställning av samtliga rekryteringsannonser finns i avsnitt 4.2.6. 

 

4.2.1 Annons 6 Försvarsmakten 

Denna annons saknar bild (se Bilaga 6). Rubriken täcker tre fjärdedelar av hela annonsen och 

är främst placerad i vänster mitt. Brödtexten och logotypen är placerade i det nedre vänstra 

respektive högra hörnet. Annonsen har en asymmetrisk komposition. 

          Annonsen består av endast två färger - orange och vit. All text i annonsen är vit. Även 

logotypen är vit och föreställer ett riksvapen med en krona och ett stående svärd samt 

företagets namn. 

          Rubriken består av versaler samt ett teckensnitt i sanserif . Även brödtexten består av 

ett teckensnitt i sanserif. Den sista meningen i brödtexten, som bland annat består av en 

Internetadress,  är markerad med fetstil. Den genomsnittliga meningslängden är 12,2 

ord/mening. Det finns ingen slogan i annonsen. 

          Avsändaren till denna annons är Försvarsmakten och förutom det militärliknande 

teckensnittet i rubriken kan detta kan vara svårt att gissa. Mottagarna är människor som vill 

arbeta inom Försvarsmakten men som samtidigt vill ha ett arbete vid sidan om. Mottagarna 

tilltalas personligt genom ordet du och genom frågor samt instruktioner. De appellformer som 

används är pathos och ethos. Uttryck som Det är en skyldighet att hjälpa andra människor 

ska väcka medkänslor hos mottagarna och få dem att söka arbete inom Försvarsmakten. Det 

är med andra ord ett pathosargument. I annonsen finns ytterligare ett uttryck som skulle kunna 

räknas som ett pathosargument, men som i detta fall räknas mer som ett ethosargument, Du 
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blir delaktig i att säkra människors rätt att leva i fred, frihet och demokrati, av orsaken att 

mottagarna till annonsen ska känna stolthet över att vilja arbeta inom Försvarsmakten. 

 

4.2.2 Annons 7 StudentConsulting 

Denna annons (se Bilaga 7) har en närbild föreställande en kvinna placerad i höger mitt, en 

rubrik placerad i det övre vänstra hörnet, en brödtext placerad i vänster mitt samt en logotyp 

placerad i det nedre högra hörnet. Annonsen har en asymmetrisk komposition. 

          De mest dominerande färgerna i annonsen är vit, blå och svart. Texterna i annonsen är i 

antingen svart eller blått. Logotypen har en blå bakgrundfärg och består av profilen av två 

människor samt av företagets namn. 

          Annonsens rubrik består av versaler och både rubriken och brödtexten består av ett  

teckensnitt i sanserif. I annonsen finns två Internetadressen som är markerade i fetstil. Den 

genomsnittliga meningslängden är 10,3 ord/mening och annonsen har en slogan. 

          Avsändaren till denna annons är bemanningsföretaget StudentConsulting. Detta går att 

anta eftersom flera adresser till deras olika webbsidor finns i brödtexten. Mottagare är 

studenter som söker arbete och de tilltalas personligt genom ordet du samt genom upp-

maningar och instruktioner. De appellformer som används är logos, då faktumet att Över  

8 000 människor fått jobb med hjälp av StudentConsulting finns med i rubriken. Det finns 

bevis som kan stödja detta påstående och det går att ta reda på om det är runt 8 000 människor 

som fått arbete med hjälp av StudentConsulting. Det är alltså ingen siffra som Student-

Consulting har hittat på. De påstår att de ökar de sökandes chanser till att hitta ett arbete om 

de registrerar sig hos StudentConsulting. 

 

4.2.3 Annons 8 Future Stars 

Denna annons (se Bilaga 8) har en bild föreställande en kvinna som är placerad i mitten, en 

rubrik och en brödtext placerad i det nedre vänstra hörnet samt en logotyp placerad i det nedre 

högra hörnet. Annonsen har en symmetrisk komposition. 

          Brun, vit och blå är de mest dominerande färgerna i annonsen. Logotypen, som är vit, 

föreställer en jordglob samt företagets namn. 

          Annonsens rubrik består av versaler och av ett teckensnitt i sanserif. Brödtexten består 

av ett teckensnitt i antikva och de två sista orden är markerade med fetstil. Den genomsnittliga 

meningslängden är 15,0 ord/mening. Annonsen har en slogan. 
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          Avsändare till denna annons är Future Stars, en mötesplats online för unga karriär-

människor och studenter. Detta kan vara svårt att gissa men genom att läsa textens innehåll 

kan man så småningom komma fram till att Future Stars är avsändaren till annonsen. 

Annonsens mottagare är studenter eller andra personer som kan vara intresserade av ett 

arbete. Mottagarna tilltalas personligt genom ordet du samt genom instruktioner och 

uppmaningar. Av de tre appellformerna används ethos och logos främst. Future Stars skriver 

att de kan matcha mottagaren till ett arbete - de kan med andra ord hjälpa den som söker ett 

arbete - och detta kan räknas som ett ethosargument. För att få ett arbete uppmanar Future 

Stars att mottagarna ska göra deras tester samt bygga sin profil och dessa instruktioner kan 

räknas som logosargument. 

 

4.2.4 Annons 9 Trafikverket 

Denna annons (se Bilaga 9) har en bild, föreställande en man och en kvinna, en rubrik samt en 

brödtext placerad i det nedre vänstra hörnet. Logotypen ligger placerad i det övre högra 

hörnet. Kompositionen i denna annons är asymmetrisk. 

          Vit, svart och röd är de mest dominerande färgerna i annonsen. Logotypen, som 

föreställer en krona och en vertikal dekorlinje samt företagets namn, är främst i färgen röd. 

          Rubriken är i gemena bokstäver och består av ett teckensnitt i sanserif. Även brödtexten 

består av ett teckensitt i sanserif. Sista meningen i brödtexten består av en Internetadress och 

är markerad med  fetstil. Den genomsnittliga meningslängden är 16,5 ord/mening och 

annonsen har ingen slogan.  

          Denna annons kommer från Trafikverket och detta går att ana eftersom det finns en bro 

i bakgrundsbilden. Mottagare är människor som vill arbeta på Trafikverket och de tilltalas 

personligt genom ordet du samt genom uppmaningar och information. Pathos och ethos är de 

appellformer som används för att påverka betraktaren. Uttrycket Där du kan göra nytta för 

hela samhället ska få mottagarna att vilja söka arbete hos Trafikverket - det anspelar på 

känslor och är därmed ett pathosargument. Uttrycket Utveckla en grönare, tryggare och 

smidigare infrastruktur anspelar på trovärdighet för Trafikverket och kan därför räknas som 

ett ethosargument. 
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4.2.5 Annons 10 Högvarv 

I denna annons (se Bilaga 10) är bilden, som föreställer fyra människor runt ett bord, placerad 

i nedre mitten. Rubriken är placerad i övre mitten och brödtexten samt logotypen är placerade 

i nedre mitten. Annonsens komposition är symmetrisk. 

          De mest dominerande färgerna är vit, blå och svart. Logotypen, som föreställer en karta 

med städerna Västerås och Eskilstuna markerade i blått, har svart bakgrund, men även 

arrangemangets namn är i blått och på grund av detta räknas logotypens färg som blå. 

          Rubriken är i gemena bokstäver och med ett teckensnitt i sanserif. Även teckensnittet i 

brödtexten är sanserif och sista raden, som är en Internetadress, är fetmarkerad samt i blått, till 

skillnad från resten av texten som är i vitt. Den genomsnittliga meningslängden är 6,5 

ord/mening och annonsen har ingen slogan. 

          Avsändare till denna annons är arbetsmarknadsmässan Högvarv som anordnas i 

Västerås och Eskilstuna av Mälardalens Studentkår. Sedan sommaren 2010 har Metro Student 

Magazine erbjudit ett flertal studentkårer att publicera sin kårtidning i tidningen. Detta år 

försvann kårobligatoriet vilket innebar att många kårtidningar lades ner. Annonsen från 

Högvarv går att finna i Mälardalens Studentkårs kårtidning, Kåranen, som finns i de sista 

sidorna av Metro Student Magazine. Antagligen finns denna annons inte i tidningar som 

delades ut på andra högskolor än Mälardalens Högskola, men av anledningen att jag valt just 

detta nummer av tidningen att undersöka och att jag hämtade det på Mälardalens Högskola, 

finns denna annons med i undersökningen. Om logotypen för Högvarv togs bort är det svårt 

att gissa vilken avsändaren är men de tre färger som finns i annonsen är de färger som finns 

på logotypen och detta skulle kunna ge en ledtråd till vilken avsändaren är. För de som inte 

känner till Högvarv sedan tidigare kan logotypen förmodligen vara svårtolkad. Mottagarna till 

annonsen är studenter som snart tar examen och de tilltalas personligt genom ordet du samt 

genom information och frågor. De appellformer som används är logos och ethos. En känsla av 

gemenskap skapas till exempel genom uttrycket Vill du också ha ett jobb efter examen? Det 

är du inte ensam om. Detta anspelar på mottagarnas känslorna, vilket gör det till ett pathos-

argument, men det kan även gå att tar reda på att inte endast den enskilda personen som läser 

annonsen vill ha ett arbete efter examen, vilket även gör yttrandet till ett logosargument. 

 

4.2.6 Sammanställning av rekryteringsannonser 

Nedan följer resultatet från undersökningen av fem annonser under rubriken rekryterings-

annonser i form av fyra tabeller. Tabell 7 visar att det inte finns någon majoritet för var i 
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annonserna som bilderna är placerade. Rubrikerna är placerade i det nedre vänstra hörnet. 

Även brödtexterna är placerade i det nedre vänstra hörnet och logotyperna i det nedre högra 

hörnet. Majoriteten av rekryteringsannonserna har en asymmetrisk komposition. 

 

Tabell 7 Sammanställning av rekryteringsannonser utifrån rubriken Beskrivning 

Bild st Rubrik st Brödtext st Logotyp  st Komposition st 

Saknas 1 
Nedre 

vänster hörn 
2 

Nedre 

vänster hörn 
3 

Nedre höger 

hörn 
3 Asymmetri 3 

Höger 

mitt 
1 Övre mitten 1 

Nedre 

mitten 
1 Nedre mitten 1 Symmetri 2 

Mitten 1 Vänster mitt 1 Vänster mitt 1 Vänster mitt 1   

Nedre 

mitten 
1 

Övre vänster 

hörn 
1       

Nedre 

höger 

hörn 

1         

 

Tabell 8 visar att de färger som används mest i rekryteringsannonserna är vit, blå och svart.  

Vit och blå är även de färger som majoriteten av annonserna har i logotypen. 

 

Tabell 8 Sammanställning av rekryteringsannonser utifrån rubriken Färganalys 

Färg st Färg på logotyp st 

Vit, blå, svart 2 Vit 2 

Vit, svart, röd 1 Blå 2 

Orange, vit 1 Röd 1 

Brun, vit, blå 1   

 

Tabell 9 visar att majoriteten av rubrikerna består av ett teckensnitt i sanserif med versala 

bokstäver. Även majoriteten av brödtexten består av ett teckensnitt i sanserif. Alla fem 

annonser har ett eller flera ord som är markerade på något sätt. Alla annonser har olika 

meningslängd, den kortaste är 6,50 ord/mening och den längsta är 16,50 ord/mening. 
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Tabell 9 Sammanställning av rekryteringsannonser utifrån rubriken Textanalys  

Rubrik st Brödtext st Markerade ord st Meningslängd st 

Sanserif versal  3 Sanserif 4 Markerat 5 6,50 ord/mening 1 

Sanserif gemena  2 Antikva 1 Ej markerat 0 10,3 ord/mening 1 

      12,2 ord/mening 1 

      15,0 ord/mening 1 

      16,5 ord/mening 1 

 

I tabell 10 går det att se att instruktioner och uppmaningar är det vanligaste tilltalet bland 

rekryteringsannonserna. De appellformer som används mest är ethos och logos. Alla fem 

annonser har ett personligt tilltal till mottagaren. 

 

Tabell 10 Sammanställning av rekryteringsannonser utifrån rubriken Retorikanalys 

Tilltal st Appellformer st Tilltal st 

Instruktion, uppmaning 2 Ethos, logos 3 Personligt 5 

Fråga, instruktion 1 Ethos, pathos 2 Opersonligt 0 

Fråga, information 1     

Information, uppmaning 1     

 

4.3 Sammanställning av samtliga annonser 

Majoriteten av de annonser (sju av tio) som ingår i denna undersökning är högersidor i 

tidningen. Majoriteten av annonserna ligger före eller efter en artikel eller ett reportage. 

Bredvid dessa annonser finns på så sätt material som tidningen själv står för. Annonserna är 

även placerade i början eller slutet av tidningen. Fyra av annonserna är placerade på de första 

tjugoåtta sidorna och sex av annonserna är placerade på de sista trettiosju sidorna. Tidningen 

består totalt av 112 sidor, varav de sista 16 sidorna tillhör Mälardalens Studentkårs kårtidning 

Kåranen.  

          Nedan följer resultatet från undersökningen av samtliga annonser i form av fyra 

tabeller. Tabell 11 visar att majoriteten av samtliga annonser har bilderna placerade i mitten. 

Rubrikerna är placerade i övre mitten och brödtexterna i det nedre vänstra hörnet. 

Logotyperna är placerade i det nedre högra hörnet. Majoriteten av annonserna har en 

asymmetrisk komposition. 
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Tabell 11 Sammanställning av samtliga annonser utifrån rubriken Beskrivning 

Bild st Rubrik st Brödtext st Logotyp st Komposition st 

Mitten 3 Övre mitten 5 Nedre 

vänster hörn 

3 Nedre höger 

hörn 

5 Asymmetri 6 

Övre 

höger hörn 

1 Nedre 

vänster hörn 

2 Nedre mitt 2 Nedre mitten 2 Symmetri 4 

Nedre 

vänster 

hörn 

1 Mitten 1 Mitten 2 Övre vänster 

hörn 

1   

Vänster 

mitt 

1 Vänster mitt 1 Vänster mitt 1 Saknas 1   

    Höger mitt 1     

Saknas 1 Övre 

vänster hörn 

1 Övre höger 

hörn 

1 Vänster mitt 1   

Nedre 

mitten 

1         

Nedre 

höger hörn 

1         

Höger mitt 1         

 

Tabell 12 visar att de färgkombinationer som är av majoritet bland annonserna är vit, röd och 

svart. De flesta av logotyperna i samtliga annonser är i vitt. 

 

Tabell 12 Sammanställning av samtliga annonser utifrån rubriken Färganalys 

Färg st Färg på logotyp st 

Vit, röd, svart 3 Vit 4 

Vit, blå, svart 2 Röd 2 

Grön, vit, svart 1 Blå 2 

Blå, orange, grön 1 Saknar logotyp 1 

Mörkturkos, vit, röd 1 Gul, blå 1 

Brun, vit, blå 1   

Orange, vit 1   

 

Tabell 13 visar att majoriteten av rubrikerna består av ett teckensnitt i sanserif med versaler. 

Majoriteten av brödtexterna i annonserna består av ett teckensnitt i sanserif. Majoriteten av 

annonserna har ett eller flera ord markerade på något sätt, oftast genom fetstil. 
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Tabell 13 Sammanställning av samtliga annonser utifrån rubriken Textanalys 

Rubrik st Brödtext st Markerade ord st 

Sanserif versal 5 Sanserif 7 Markerade  8 

Sanserif gemena 3 Antikva 3 Ej markerade 2 

Antikva gemena 2     

 

I tabell 14 går det att se att instruktioner och uppmaningar är det vanligaste tilltalet bland 

samtliga annonser. De appellformer som används mest är ethos och logos. Majoriteten av 

annonserna har ett personligt tilltal till mottagaren. 

 

Tabell 14 Sammanställning av samtliga annonser utifrån rubriken Retorikanalys 

Tilltal  st Appellformer st Tilltal st 

Instruktion, uppmaning 3 Ethos, logos 6 Personligt 8 

Information 2 Ethos, pathos 2 Ej personligt 2 

Uppmaning 2 Logos, pathos 1   

Fråga, instruktion 1 Ethos 1   

Fråga, information 1     

Information, uppmaning 1     
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5 Jämförelse 

Nedan följer en jämförelse mellan rekryteringsannonserna och produktannonserna i form av 

fyra tabeller. Resultatet nedan är baserat på hur majoriteten av produkt- och rekryterings-

annonserna ser ut. Majoriteten av bilderna i produktannonserna är till exempel placerade i 

mitten. Detta betyder inte att alla bilder är placerade där men majoriteten av bilderna är det.  

          Tabell 15 visar att det finns vissa likheter men även skillnader mellan hur de olika 

komponenterna är placerade i produktannonserna och rekryteringsannonserna. Först och 

främst går det att avläsa att beståndsdelarna i produktannonserna ofta finns placerade i eller i 

närheten av mitten - bilderna, rubrikerna och brödtexterna finns placerade i eller i närheten av 

mitten. Rekryteringsannonserna däremot har dessa komponenter placerade på vänster sida 

istället för i mitten. På denna punkt skiljer sig därför produktannonserna mot rekryterings-

annonserna. Båda typer av annonser har dock logotyperna placerade i det nedre högra hörnet 

och de har en asymmetrisk komposition.  

 

Tabell 15 Jämförelse mellan rekryterings- och produktannonser utifrån rubriken Beskrivning 

 Produktannonser Rekryteringsannonser 

Bild Mitten Ingen majoritet 

Rubrik Övre mitt Nedre vänster hörn 

Brödtext Mitten Nedre vänster hörn 

Logotyp Nedre höger hörn Nedre höger hörn 

Symmetri/Asymmetri Asymmetri Asymmetri 

 

Det finns även likheter när det gäller färganvändning mellan de olika annonstyperna, se 

Tabell 16. Det finns en majoritet för färgerna svart och vit bland båda annonstyperna. Vit är 

även den färg som logotyperna oftast är i. 

 

Tabell 16 Jämförelse mellan rekryterings- och produktannonser utifrån rubriken Färganalys 

 Produktannonser Rekryteringsannonser 

Färg Vit, röd, svart Vit, blå, svart 

Färg på logotyp Vit Vit/Blå 

 

Tabell 17 visar att det även finns likheter när det gäller vilka teckensnitt som används. Båda 

annonstyperna använder sig av teckensnitt i sanserif i rubriken men produktannonserna 

använder även teckensnitt i antikva i gemener. Majoriteten av alla annonser har dock 

brödtexterna i teckensnitt i sanserif och har ett eller flera ord framhävda eller markerade på 
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något sätt. Den genomsnittliga meningslängden skiljer sig också åt - produktannonserna har 

mer varierande meningslängd än rekryteringsannonserna. 

 

Tabell 17 Jämförelse mellan rekryterings- och produktannonser utifrån rubriken Textanalys 

 Produktannonser Rekryteringsannonser 

Rubrik Antikva gemena/Sanserif versal Sanserif versal 

Brödtext Sanserif Sanserif 

Markerade ord Markerade Markerade 

Meningslängd 5,0 - 21,0 ord/mening 6,5 - 16,5 ord/mening 

 

Tabell 18 visar att båda annonstyperna använder sig av uppmaningar som tilltalsform till 

mottagarna, även om rekryteringsannonserna också använder sig av instruktioner och 

produktannonser även använder sig av information. Samma appellformer används, ethos och 

logos, och båda annonstyper använder sig av ett personligt tilltal. 

 

Tabell 18 Jämförelse mellan rekryterings- och produktannonser utifrån rubriken 

Retorikanalys 

 Produktannonser Rekryteringsannonser 

Tilltal Uppmaning/Information Uppmaning, instruktion 

Appellformer Ethos, logos Ethos, logos 

Tilltal Personligt Personligt 
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6 Diskussion 

Denna diskussion består av fyra delar: en diskussion om jämförelsen mellan rekryterings-

annonser och produktannonser, en diskussion om resultatet från samtliga annonser, en 

diskussion om vilka anledningar som kan finnas till varför dessa layoutmodeller används i 

Metro Student Magazine samt en diskussion om hur väl jag fått svar på de frågor som finns  i 

avsnitt 1.1. 

          Utifrån resultatet i Kapitel 5 går det att se att det finns likheter och skillnader mellan 

annonserna beroende på om de är från företag som vill rekrytera personal eller om de är från 

företag som vill sälja en produkt. När det gäller placeringen av de olika beståndsdelarna i 

annonserna (bild, rubrik, brödtext, och logotyp) samt vilken komposition de har (symmetrisk 

eller asymmetrisk) finns det ett samband mellan de två olika sorters annonser. 

           I de flesta av annonserna finns till exempel logotyperna placerade i det nedre högra 

hörnet. Majoriteten av de annonser som ingår i denna undersökning har varit högersidor i 

tidningen vilket betyder att man tittar extra noga på det nedre högra hörnet när det är dags att 

bläddra sida. Detta gör att logotyperna får extra uppmärksamhet. Om detta är något som är 

gjort medvetet av de som skapat annonserna är osäkert men det kan vara värt att forska vidare 

om. Faktumet att de flesta annonser ligger placerade i början eller slutet av tidningen är även 

ett förslag på vidare forskning. Det kanske finns mönster för var i tidningen annonserna 

placeras, men om det betyder något i denna undersökning är svårt att säga.  

          Björkvall (2009:87) skriver att ett elements informationsvärde kan vara mer generellt ju 

högre upp det placeras och detta påstående går att tillämpa i denna undersökning. Bland 

produktannonserna finns en majoritet för att ha rubrikerna placerade i övre mitten (se Tabell 

15) vilket, enligt Björkvalls påstående, betyder att rubrikens informationsvärde är väldigt 

generellt. Om man sedan tittar längre ner på annonserna, där bilderna och brödtexterna finns, 

innebär det att dessa komponenternas informationsvärde är mer specifika än rubrikens. Längst 

ner i det högra hörnet finner man, som tidigare nämnts, logotyperna, vilket betyder att de är 

det mest specifika i annonsen. Det som påstås i rubrikerna skulle kunna komma från vilket 

företag eller varumärke som helst men ju längre ner i annonsen man läser desto mer specifik 

blir informationen. Till slut får läsaren veta att denna annons kommer från ett specifikt företag 

eller varumärke. 

          I denna undersökning kan även faktumet att given information ofta är placerad till 

vänster och ny information är placerad till höger i annonser diskuteras (a.a 2009:21-22). I väst 

läser vi ofta bilder precis som text, det vill säga från vänster till höger. Detta är något som kan 
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tas tillvara vid produceringen av annonser och det går att tilldela annonsernas olika bestånds-

delar olika informationsvärde beroende på var de är placerade. Bland produktannonserna 

finns en majoritet för att ha rubrikerna, bilderna och brödtexterna placerade i mitten och 

logotyperna placerade till höger. Bland rekryteringsannonserna däremot finns det en majoritet 

för att ha brödtexterna och rubrikerna placerade till vänster och logotyperna till höger. Vid en 

första anblick av annonserna kan man alltså säga att det som rubrikerna, bilderna och bröd-

texterna påstår skulle kunna påstås av vilket företag eller varumärke som helst - denna 

information är given för läsaren - medan logotyperna står för ny information för läsaren - det 

är just detta företag eller varumärke som erbjuder denna information. 

          Utifrån Tabell 16 går det att se att färgen vit används flitigt i båda annonstyperna. 

Enligt Bergström (2009:256) har färger en viktig kommunikativ kraft och bör användas för att 

bland annat attrahera, strukturera och informera. Människor förknippar olika färger med olika 

känslor, till exempel associeras mörka färger med manlighet och ljusa med kvinnlighet. Valet 

av vitt som bakgrundsfärg i annonserna i denna undersökning kan bero på att svart text med 

en så kontrastrik färg som vitt som bakgrund blir enklare att läsa. Blå och röd är andra färger 

som används i några av annonserna, och Bergström anser att dessa färger förknippas med 

kärlek och längtansfullhet. Med denna kunskap är det kanske inte så märkligt att just dessa 

färger valts, då reklam ofta spelar på känslor och vill påverka mottagarna. 

          Två saker som är intressanta med resultatet från textanalysen är att båda annonstyperna 

använder sig av teckensnitt i sanserif i brödtexterna samt av markering av vissa ord (se Tabell 

17). Bergström (2009:133) berättar att versaler brukar vara användbara i rubriker, boktitlar 

samt i korta texter, och som tabellen även visar används även versaler i rubrikerna på de båda 

annonstyperna. Ett teckensnitt i sanserif används i brödtexterna i båda typerna av annonser 

och passar mycket bra som sådant eftersom vissa av brödtexterna är i liten storlek. Genom att 

använda sig av ett teckensnitt i sanserif, det vill säga att teckensnitt som saknas seriffer, 

underlättas läsningen av brödtexterna eftersom seriffer vid liten storlek kan bli till små 

klumpar och göra texten oläsbar. Sanserifer är därför en mer passande teckensnittsfamilj för 

brödtexter i annonser. Åtta av de tio annonserna har ord eller uttryck som är markerade på 

något sätt, ofta genom fetstil eller färg. Förmodligen är orden markerade för att skapa upp-

märksamhet hos läsarna - de ord som markeras är viktiga för mottagarna att läsa. 

          De tilltal som används mest är uppmaning och instruktioner (se Tabell 17), vilket inte 

heller är märkligt, eftersom företag och varumärken vill uppmana mottagarna att köpa deras 

produkt eller att söka jobb hos dem. I de båda annonstyperna tilltalas mottagarna personligt 

och anledningen till detta kan vara att mottagarna ska känna sig träffade av reklamen - de ska 
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känna att reklamen vänder sig till dem och i och med detta påverkas positivt av den. Ethos 

och logos är de appellformer som används mest och även detta har en naturlig förklaring: 

oavsett vilket varumärke som gör reklam finns det ofta men inte alltid förutfattade meningar 

hos mottagaren om varumärket - avsändaren till reklamen har med andra ord ett startethos 

redan innan mottagaren betraktar reklamen. Startethos kan förklaras enligt Mral & Karlberg 

(1998:31) som den framställning som mottagarna får av avsändaren redan innan de möts. Det 

handlar om att "ta reda på hur talaren, författaren eller företaget - den som står bakom texten - 

framställer sin identitet både i texten och i framförandet". Startethos handlar med andra ord 

om bland annat stereotypa åsikter. Det är ett sätt för företag och varumärken att föra ut sin 

själ, sin idé eller stil (a.a:60). Det gäller för varumärket att presentera argument i sin reklam 

som ökar förtroendet för dem och som gör att reklamen är trovärdig. Genom att presentera ren 

fakta med siffror, det vill säga att använda logosargument, kan man stödja förtroendet för 

varumärket. 

          Utifrån resultatet i sammanställningen av samtliga annonser (se avsnitt 4.3) går det att 

ta reda på om det finns speciella layoutmönster för annonser som går att finna i Metro Student 

Magazine. Denna diskussion kommer dock beröra denna fråga utifrån ett allmänt perspektiv 

eftersom annonserna i tidningen byts ut regelbundet och på grund av detta kan jag endast dra 

slutsatser utifrån de annonser som ingår i denna undersökning.  

           Majoriteten av annonserna har en asymmetrisk komposition (se Tabell 11), ett resultat 

som överraskade mig. Innan denna undersökning påbörjades trodde jag att resultatet skulle bli 

tvärtom eftersom symmetri ger en enklare uppställning av annonsernas komponenter och 

därmed ger ett lugnare intryck (Bergström 2009:140). Resultatet från samtliga Färg-, Text-, 

och Retorikanalyser har diskuterats ovan och slutsatsen är att majoriteten av annonserna 

använder sig av färgen vit, vilket underlättar läsningen, av versala bokstäver i rubriken, vilket 

är ännu ett element som underlättar läsningen, av samma retoriska grepp, ethos och logos, 

samt av personligt tilltal. Alla dessa element används tillsammans med bilder och övriga 

beståndsdelar för att skapa tydliga och attraktiva annonser. 

          Jag kommer nu diskutera vilka anledningar som kan finnas för de ovan nämnda 

sambanden mellan rekryterings- och produktannonser och se om min hypotes om att det finns 

speciella layoutmönster bland annonser i Metro Student Magazine stämmer. Utifrån resultatet 

från undersökningen samt jämförelsen mellan resultatet från de olika annonstyperna  har jag 

kommit fram till att det kan finnas speciella mönster i layouten mellan annonser i Metro 

Student Magazine. De samband jag observerat är att logotyperna ofta finns placerade i det 

nedre högra hörnet. I och med detta får de extra uppmärksamhet då mottagaren senare ska 
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bläddra sida i tidningen eftersom majoriteten av alla annonser även ligger som högersidor. 

Det handlar med andra ord om att skapa uppmärksamhet och att bli ihågkomna. Majoriteten 

av annonserna har en asymmetrisk komposition, troligtvis av anledningen att detta gör 

annonserna mer spännande. Rubrikerna och brödtexterna återfinns långt uppe och på vänster 

sida i många av annonserna. Detta kan bero på att dessa komponenter berättar given och 

generell information för mottagarna. Ju längre ner och ju mer till höger  - desto nyare och mer 

specifik information ges. Logotyperna, som ligger i de nedre högra hörnet, är således det mest 

specifika och den nyaste information som ges till mottagarna. I rubrikerna används versaler 

eftersom stora bokstäver syns bättre på långt håll än små. Återigen handlar det om att bli 

uppmärksammade. I brödtexterna används ofta teckensnitt i sanserif och detta kan bero på att 

sanserifer är lättare att läsa i liten storlek - många av annonsernas brödtexter är i mycket små 

storlekar. Vit är den färg som används i de flesta av annonserna och en av anledningarna till 

detta kan vara för att en ljus bakgrundsfärg mot en mörk text underlättar läsningen. Upp-

maningar och instruktioner används för att få mottagarna att agera efter de har läst annonsen 

och ethos och logos är de appellformer som används för att övertyga mottagarna.  

          Det kan vara svårt att få svar på frågan om varför det finns speciella layoutmönster hos 

annonser i Metro Student Magazine, men genom att ha utgångspunkter inom olika veten-

skapliga teorier går det att komma ytterligare steg på vägen. Enligt Rosengren & Sjödin 

(2011:35) har tidningsannonser under åren fått mer bildinnehåll och förlitar sig allt mindre på 

text. Tilltalet har blivit personligare och information har bytts ut mot känslor. Reklam har fått 

större betydelse i människor liv - det händer till exempel att vi talar med våra vänner om den 

senaste tv-reklamen från ICA eller delar våra synpunkter om ett speciellt företags innovativa 

sätt att skaffa uppmärksamhet i en tidning. Reklam går i vågor och precis som med tv-reklam, 

kan även reklam i form av tidningsannonser se olika ut. Det är trots allt olika företag och 

varumärken som gör reklam och då är det naturligt att reklamen ser olika ut. Dock går det 

ändå att konstatera att annonser som tillhör samma kategori, till exempel rekryterings-

annonser, har speciella likheter sinsemellan. Även produktannonser har likheter, men jämfört 

med rekryteringsannonser som en grupp, har de vissa skillnader. Olika företag gör reklam för 

olika saker och detta styr även hur layouten ser ut i annonserna.  

          Guldägget är en prestigefylld reklamtävling som belönar kreativitet inom reklam-

branschen. Vinnarna i tävlingen väljs inte ut på grund av försäljningsframgång eller 

effektivitet utan av kreativitet. En studie om Guldägget finns att läsa i kapitel 4 (Holmström & 

Ögren, s. 79-96) i Reklam & retorik - 10 fallstudier (2004). Genom att uppmuntra sådana 

tävlingar som Guldägget uppmuntras även kreativitet inom reklamvärlden och om man även 
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skapar en tävling för försäljningsframgångar ökar chansen att reklamen blir uppfinningsrik 

och även effektiv. Kanske kommer sådana här händelser påverka reklamens framtid?  

          För att återgå till syftet med denna undersökning kan man säga att jag fått svar på mina 

frågor. Jag har genom min undersökning hittat samband mellan rekryteringsannonser och 

produktannonser och kan säga att det finns vissa mönster vad gäller layouten bland annonser i 

Metro Student Magazine. Jag har även försökt hitta anledningar till varför vissa layoutmönster 

används, men vid en uppsats med en omfattning som denna är det svårt att kunna fördjupa sig 

vidare.  
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7 Avslutning 

När jag började skriva denna uppsats hade jag en tanke i huvudet som sade att jag egentligen 

redan visste svaret på min frågeställning. Jag har nu insett att den tanken var rätt. Jag har även 

insett att det finns mycket mer att undersöka inom reklam än endast dess layout. Reklam är ett 

ämne som jag har blivit riktigt intresserad av och kan tänka mig att forska vidare om i 

framtiden.  

          Hur reklam egentligen fungerar vet ingen. Detta är ett påstående som förmodligen 

kommer stämma en lång tid in i framtiden. Oavsett hur mycket som forskas om olika områden 

inom reklam kommer ingen säkert kunna säga att reklam fungerar på ett speciellt sätt eller får 

de här exakta konsekvenserna. Det vi säkert kan säga att det är ett så brett begrepp som 

rymmer många olika infallsvinklar och forskningsområden och ju mer vi forskar om det, 

desto mindre kommer vara okänt. Om det är en bra sak att veta så mycket som möjligt om 

reklam kan jag inte säga eftersom reklam påverkar alla människors liv, medveten och 

omedvetet. Mral & Karlberg (1998:72) förklarar reklam som ett sätt att kommunicera, men 

framför allt som ett sätt att övertyga. Människor kan övertygas och låta sig övertygas 

medvetet eller omedvetet. Detta är mycket viktigt att komma ihåg.  

          Ämnen som jag har stött på under den period då jag skrivit denna uppsats och som kan 

vara intressanta att forska vidare inom är hur engelska språket har fått högre inflytande inom 

svensk reklam. Nu för tiden kan en berättarröst tala på engelska och beskriva en produkt i en 

reklamfilm på tv utan att det finns svensk textning. Hur påverkar detta människor som inte 

förstår engelska som till exempel äldre människor? De uppfattar inte vad reklamen går ut på 

och blir därmed uteslutna från den gemenskap som faktiskt förstår engelska. Den bild de får 

av reklam kan inte vara särskilt positiv om de känner sig utesluten av den. Denna uppsats har 

gått ut på att undersöka layouten av tio annonser från tidningen Metro Student Magazine. 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att göra samma undersökning fast på tv-reklam 

istället för tidningsannonser. Finns det samband mellan hur olika tv-reklam är uppbyggda? 

          Eftersom reklam är en så stor del av vår vardag skulle det även vara intressant att 

undersöka hur det faktiskt påverkar människors liv. Reklam kan vara något man talar om med 

sina vänner på lunchrasten och man kan lätt ta citat från en reklamfilm in i det sociala livet. 

Fokuset inom reklam har ändrats från information till känslor. Reklam ska nu har förmågan 

att, förutom att vara ett kommunikationsmedel, även avvika från mängden, att intressera och 

få uppmärksamhet, att visa en tydlig avsändare samt att påverka människors tankar och 

åsikter. Det gäller alltså att bland annat avvika från de layouter som finns inom reklam - att 
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avvika från kartan över reklam - för att få uppmärksamhet istället för att följa modellerna. Det 

gäller också att komma ihåg att det är svårt att mäta kvalitet i reklam. En reklam som miss-

lyckas med sitt syfte - till exempel att få mottagarna att köpa en viss produkt - behöver inte 

vara en dålig reklam på samma sätt som en reklam som lyckas med sitt syfte inte behöver vara 

en bra reklam. Det har inte varit min uppgift att mäta kvaliteten i de annonser som ingår i 

denna undersökning men det har varit svårt att inte tänka på kvalitet då undersökningen 

gjordes. Jag vill härmed till sist säga att de annonser som ingår i denna undersökning inte är 

misslyckade annonser, enligt min mening, trots de har speciella mönster och samband i 

layouten sinsemellan. Det jag menar är att en av reklamens främsta syften  handlar om att få  

uppmärksamhet samt att behålla den. Ett sätt att göra detta kan vara att göra något oväntat och 

nytt som avviker, det vill säga att försöka undvika de vanliga mönster och samband i layout 

som vanligtvis förekommer. Det finns många fler sätt och kanaler med vars hjälp det går att 

skaffa uppmärksamhet inom reklam men dessa diskuteras inte i denna uppsats. 
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