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ABSTRACT 
’Christmasless’ homeless and Crazy ‘Latrine-Americans’ 

AUTHOR 
Andreas Carlson 

This analysis compare winners of the Swedish advertising competition Guldägget and winners 

of Cannes Lions Gold from USA, 2010-2013, in the category radio. Using a rhetorical 

perspective the analysis map out which rhetorical tools are used in each campaign and how 

characters are portrayed. Using Renberg’s model for rhetorical analysis and with the 

foundation of Perry Hinton’s research on stereotypes in societies the analysis implicates 

certain trends and tendencies in award-winning radio commercial, and compare the winners 

from Sweden with the winners from USA. The result shows that winners of Lions Gold have 

more entertaining characteristics, uses more established forms in the intro of the ad, and more 

unpredictable conclusions, uses comedy (instead of goodwill and sympathy) and have less 

logic resolution in the argumentation compared to the Swedish winners of Guldägget. The 

results also shows that stereotypes are used or are suggested in every campaign, using 

established research about stereotypes and their function in society it’s suggested that 

stereotype descriptions of characters, although used for artistic reasons, could contribute 

further segregations between social groups. 
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SAMMANFATTNING 
Analysen undersöker vinnare av Guldägget från Sverige och vinnare Cannes Lions Gold från 

USA åren 2010-2013 inom kategorin radioreklam, med fokus på vilka retoriska grepp som 

används i respektive vinnarbidrag, samt hur karaktärer skildras. Med utgångspunkt från 

Renbergs modell för retorisk analys och med basen från Perry Hinton’s forskning om 

stereotyper i samhällen tittar analysen närmre på trender och tendenser inom prisvinnande 

radioreklam och jämför dessa sinsemellan. Resultatet visar att de reklamer som vunnit Lions 

är mer av en underhållande karaktär, använder sig av mer etablerade grepp i inledningen, har 

högre oförutsägbarhet i avslutningen, anspelar humor (istället för lidelse och sympati) och har 

mindre logisk koppling i sin argumentation till skillnad från de som vunnit Guldägget. 

Resultatet visar även att stereotypa karaktärer förekommer eller föreslås i samtliga 

reklamkampanjer, med hänsyn till tidigare forskning om stereotypers funktion i samhällen 

föreslås det att dessa stereotypa skildringar av karaktärer, oavsett om de används av 

konstnärliga skäl, kan bidra till en ytterligare segregation mellan sociala grupper. 

NYCKELORD 
Guldägget, Cannes Lion, Cannes Lions, radio, radioreklam, retorik, retorisk, stereotyper, 

stereotyper i media, stereotyper i radio 
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1. INLEDNING 

Marknadsföring och reklam är någonting som ständigt närvarar i dagens medieklimat. Man 

kan till och med påstå att marknadsföring och reklam är en dominerande kraft i dagens 

samhällen (Mral & Larsson, 2004, s. 7). Reklamen påverkar även samhällen på ett socialt, 

kulturellt och politiskt plan (ibid.) vilket gör den till ett intressant ämne att undersöka. 

Radioreklam finns i många delar av världen, och det finns anledning att misstänka att den, 

precis som andra saker, skiljer sig åt från land till land, och från världsdel till världsdel. 

Radioreklam har i Sverige endast existerat lagligt sedan 1993 om man bortser från de 

månader den 8 mars till den 30 juni, 1961, då Radio nord sände reklamradio över delar av 

Sverige från internationellt vatten (Munck, 2006, s. 10-11). I USA har reklamradio funnits 

sedan 1948, och de fanns 1995 ca 11 700 reklamradiostationer i USA (Aitchison, 2003, s. 10). 

I Sverige finns det idag 103 reklamradiostationer (Radioguiden, u.å.). Oavsett hur marknaden 

ser ut så görs radioreklam världen över för att sälja produkter och förändra medvetandet hos 

radiolyssnare om varumärken. Men hur görs det? 

Retorik är något som använts sedan ca 500 år f. Kr. (Gripsrud, 2011, s. 200). Sedan retoriken 

som vetenskap växte fram har begrepp som ethos, pathos och logos format hur man analyserar 

talet (ibid.). Retorik är en omfattande del av reklam, det har skrivits flertal böcker inom ämnet 

reklam och retorik. Brigitte Mral är professor i retorik vid Örebros Universitet, och tidigare 

professor i medie- och kommunikationsstudier, Larsåke Larsson är professor vid Örebros 

Universitet och undervisar bl.a. i Public Relations. Mral & Larsson (2004) har publicerat en 

bok som består av 10 retoriska fallstudier av just reklam. Retorik i reklam är genom alla led 

väldigt medvetna och genomtänkta, det gör det därför väldigt fruktbart att analysera (Renberg, 

2007, s. 21). Att reklam bör vara medveten och genomtänkt bekräftas även av litteraturen som 

skribenten har tagit del av angående radioreklam (Aitchison, 2003; Munck, 2006). Analysen 

kommer därför att förhålla sig till att det finns något slags syfte i det som hörs i 

radioreklamerna, och att ingenting görs som ogenomtänkt utfyllnad. 

Reklamskapande är, som så många andra yrken, även något som det tävlas i. I Sverige finns 

tävlingen Guldägget där reklamskapare tävlar i kreativitet inom marknadskommunikation. 

Internationellt sett finns tävlingen Cannes lions international festival of creativity (Lions). 

Båda tävlingarna har tävlingsgrenar inom genren radioreklam, och båda festivalerna bedömer 

främst kreativitet inom reklamskapandet (Lions, u.å.; Guldägget, u.å.). Inom tävlingarna finns 

ett flertal olika priser, denna analys kommer att fokusera på priset som kallas Guldägget i 
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tävlingen Guldägget, och priset Gold i tävlingen Lions i kategorin radioreklam. Eftersom 

Lions är en internationell festival med ett flertal priser som delas ut varje år i varje kategori, 

har denna analys valt att fokusera på radioreklamer från USA som har vunnit Lions Gold. 

Simon Lindgren är docent i Sociologi, Umeå universitet, vid Sociologiska institutionen. 

Lindgren nämner i sin bok Populärkultur problematiken med stereotyper som framträder i 

media, där de å ena sidan används som en konstform för att underlätta förståelse av 

karaktärer, men å andra sidan bidrar till en dominans som verkar för sociala skillnader (2007, 

s. 90-92). Till denna undersökning har skribenten lyft in teori från Perry R. Hinton, som är 

principal lecturer vid University of Luton, och har skrivit boken Stereotypes, cognition and 

culture (2001), där Hinton tar avstamp i ett psykologiskt perspektiv, men tar sedan 

stereotypifiering in i ett kulturellt- och samhällsvetenskapligt perspektiv. Massmedia formar 

till stor grad sociala representationer genom sin snabba kommunikation av idéer och 

världsbilder (Moscovici & Hewstone, 1983; Sommer, 1998). Vilket gör analysen relevant i ett 

samhällsperspektiv och ett kulturellt perspektiv. 

Guldägget och Lions är tävlingar som primärt fokuserar på kreativa annons- och 

marknadskommunikativa lösningar. Eftersom tävlingarna anses prestigefulla inom dessa 

näringsområden är det intressant att se hur prisvinnande reklamskapare förhåller sig till 

stereotypa karaktärer då detta kan ge en fingervisning för vad reklamskapare strävar efter. 

Denna uppsats ämnar med retoriska verktyg undersöka vad som utmärker en vinnare av 

Guldägget åren 2010-2013, från Sverige, samt vad som utmärker en vinnare från USA av 

Lions Gold åren 2010-2013. Vidare så kommer analysen även att beröra hur karaktärer i dessa 

prisvinnande reklamer porträtteras. 

Tidigare retoriska analyser har gjorts på reklam i bilder, retoriska analyser har även gjords i 

vid utsträckning på radioprogram, men avseende en retorisk innehållsanalys på radioreklam så 

är denna analys den första i sitt slag. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med analysen är att jämföra vad som bedöms kreativt i Guldägget respektive Lions, 

med fokus på retoriska grepp samt karaktärsskildringar, och om dessa skiljer sig åt på något 

sätt. Genom att se till skillnader och likheter in det valda materialet ämnar analysen att se om 

det finns någon indikation om vad branschtävlingar anser vara en kreativ och nyskapande 

radioreklam i Sverige jämfört med internationellt bedömda radioreklamer från USA. 

Analysen kommer göra detta genom att undersöka: 
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 Vilka retoriska grepp framkommer bland vinnare av Guldägget samt Lions Gold? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan vinnare av Guldägget och Lions Gold? 

 

För att svara på denna huvudfråga så kommer följande underfrågor besvaras för det utvalda 

materialet som berörs i analysen: 

 Vilken typ av retorisk genre framträder tydligast bland vinnarna i respektive tävling? 

 Hur väcker reklamen lyssnarens intresse? 

 Vilka retoriska argumentationsmedel framträder mest i respektive kampanjer? 

 Är argumenten logiska? 

 Finns det några genomgående stilgrepp bland kampanjerna? 

 Hur skildras karaktärer i respektive kampanjer? 

2. TEORI 

2.1 TIDIGARE FORSKNING 
Retoriska analyser på reklam är inget nytt inom forskningsvärlden, Mral & Larsson har i sin 

bok Reklam & Retorik: 10 fallstudier (2004) bl.a. samlat 10 retoriska analyser på just reklam . 

Studierna handlar alla om reklam och använder sig av retoriska synsätt i olika grader. 

Studierna använder sig ofta av retoriska verktyg som sedan kompletteras med t.ex. 

receptionsanalyser eller kvantitativa undersökningar för att titta på effektivitet bland tilltänkt 

målgrupp etc. Studierna belyser ofta ett marknadsperspektiv av själva studierna och blir därför 

inte alltid fruktbara att lyfta in i denna analys som kommer utgå från ett mer innehållsinriktat 

perspektiv. 

Det enda vetenskapliga arbetet som berör radioreklam och retorik inom genren radioreklam är 

kandidatuppsatsen Den flyktiga ljudbilden av Emil Bäckström, Tim Fhager & Manfred Klint 

(2010). Analysen är gjord i en enkätform med fokus på hur reklamerna uppfattas, en av 

slutsatserna som dras är att redundant reklam påverkar lyssnaren positivt (ibid.).  Korpus 

(2008) har skrivit en doktorsavhandling där han jämför språket i print (reklamannonser) som 

har vunnit Guldägget 1975-2007. Korpus tittar på annonser som i många fall endast har ett 

fåtal ord, och gör detta med en lingvistisk precision och tittar på hur genren reklam har 

utvecklats i Sverige genom tiderna. Korpus kommer bl.a. fram till att humor är vanligt 

förekommande inom reklam och att humorlösa annonser t.o.m. kan vara svåra att hitta, om det 

inte rör sig om ideella organisationer (2008, s. 282). Korpus (2008) doktorsavhandling ligger 
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till grund för det C-arbete som Larsson & Leong sedan har gjort. Larsson & Leong har 

författat en C-uppsats om retoriska grepp i print där de jämför vinnare av Guldägget inom 

kategorin print med vinnare av Clio awards som är en internationell tävling inom print 

(2011). Med syftet att få en fingervisning om de retoriska grepp som framkommer i de 

vinnande bidragen av Guldägget och Clio awards, använder sig Larsson & Leong av en 

retorisk bildanalys för att avgöra trender som uppstår i de olika vinnande bidragen (ibid.). De 

bekräftar att argumentationsmedlet pathos är det vanligaste som används inom prisvinnande 

reklam, dock så skiljer sig arten av pathos åt emellan olika reklamer, där vissa använder 

pathos för att spela på obehagskänslor hos mottagaren, och vissa använder pathos för att skapa 

en humoristisk känsla (ibid.). Denna analys kan se som ett komplement till Larsson & Leongs 

uppsats, med fokus på radioreklamer, dessutom kommer den retoriska analysen att 

kompletteras genom att analysen med retoriska verktyg tittar på hur stereotyper porträtteras i 

vinnare av Guldägget inom kategorin radioreklam, 2010-2013 samt vinnare av priset Gold 

från USA i tävlingen Cannes lions international festival of creativity i kategorin radioreklam, 

2010-2013. 

I Mral & Larsson (2004, s. 65-78) återges en studie av Alexanderson & Fardelin som kallas 

För hälsa kommer inifrån: En studie av reklam i TV4,studien gör en innehållsanalys på ett 

fyra exempel ur deras vida urval, och undersöker dessa noggrannare med hjälp av begreppen 

ethos, logos och pathos, men kommer endast fram till att dessa används (ibid., s. 78). Studien 

undersöker vidare de manliga och kvinnliga karaktärer som porträtteras i ett urval av tv-

reklamer och kommer fram till att det är vanligt att dessa karaktärer porträtteras stereotypt. 

Alexanderson & Fardelins studie (ibid.) utgår ifrån en kvantitativ undersökning, sedan väljs 

fyra exempel som indikerade starkast stereotypifiering av karaktärer ut där en kvalitativ 

innehållsanalys görs på dessa fyra exempel. De kan inte fastslå exakt vad stereotypifiering 

kan syfta till, men fastslår att det förekommer ”...mer eller mindre öppet...” (ibid., s. 77). Med 

stöd mot Dimbleby & Burton’s (1998, s. 181-189) teori kan Alexanderson & Fardelin fastslå 

att gamla fördomar förstärks i våra sinnen genom detta (Mral & Larsson, 2004, s. 77). 

2.2 TEORETISK BAKGRUND 

RETORISK GENRE 

Begreppet retorisk genre är hämtat ifrån Renbergs metod under kapitlet Steg 1: Kontext 

(2007). Vilka yttre villkor som i något avseende påverkar kommunikationssituationen, och på 

vilket sätt de gör det, är viktigt för en retorikanalys (Renberg, 2007, s. 21). Det finns flera 

typer av retoriska genrer inom talets kontext, jag kommer att använda mig av de två 
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vanligaste för reklamtexter. Reklamtexter är ofta en blandning mellan genus demonstrativum; 

dvs. av lovprisande och underhållande karaktär och genus deliberativum; dvs. mana till 

förändring genom inköp av produkten (Renberg, 2007, s. 17-18). Genus deliberativum är av 

en tillrådande karaktär och används främst för att argumentera för vad som bör göras för 

kollektivets bästa, därför har de en tendens för att främst beröra framtiden (ibid.). Genus 

demonstrativum är i huvudsak inriktad på nuet, eftersom den prisar eller fördömer hur 

någonting är (ibid.). Enligt Renberg (2007, s. 18) så består reklamtexter ofta av en blandning 

av genus deliberativum och genus demonstrativum. Renberg (ibid.) påpekar dock att i en 

retorisk analys kan vara viktigt att avgöra vilken som är övergripande. Ett exempel på en 

reklam som är av den retoriska genren genus demonstrativum är t.ex. en reklamfilm från en 

livsmedelsbutik där ett antal karaktärer skämtar, samtidigt som butiken framstår som en bra 

livsmedelsbutik, reklam hyllar på så sätt hur butiken fungerar i dagsläget. Ett exempel på en 

reklam som är av den retoriska genren genus deliberativum är en reklam från ett politiskt parti 

där människor porträtteras i scener som ska bidra till att mottagaren ska bli berörd och sedan 

presenterar en lösning sätt som manar till förändring. Eftersom reklamen då vill förändra 

någonting till kollektivets bättre, tillhör den genus deliberativum. 

DISPOSITION 

Utifrån Renbergs modell (2007) så består dispositionen av inledning, bakgrund, tes, 

argumentation och avslutning. Inledningen har som syfte att göra publiken uppmärksam och 

välvilligt inställd samt intellektuellt mottaglig (Renberg, 2007, s. 24-25). Några begrepp som 

är av intresse när det kommer till olika delar av dispositionen är Redundans och Entropi. 

Redundans är om någonting är väldigt förutsägbart inom den givna kontexten (Fiske, 2011, s. 

22-23).Konventionell reklam är redundant. Entropi är motsatsen till redundans, det innebär att 

texten har låg grad av förutsägbarhet och anses okonventionellt i kontexten (ibid.). Entropi är 

mer stimulerande och kan vara chockerande (ibid., s. 31). På så sätt bidrar entropiska grepp i 

radioreklam till ökad uppmärksamhet av mottagaren. Ett exempel på redundant tv-reklam kan 

vara en person som möts av ett problem i form av fläckar på ett klädesplagg, personen ser 

uppenbart besvärad ut av fläckarna, denna inledning förknippar många som är van vid att titta 

på kommersiellt drivna tv-kanaler till en konventionell inledning på en tv-reklam, en 

redundant avslutning i denna kontext skulle vara ett företag för fläckborttagningsmedel 

presenterar sin produkt som en lösning för problemet. En avslutning med hög entropi skulle 

t.ex. kunna vara att en drake flyger in i bild och eldar upp klädesplagget och reklamens 

avsändare visar sig vara en trumpettillverkare, eftersom tittare som är vana vid reklamfilm i 
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västvärlden, inte har några starka direkta kopplingar mellan fläckar på klädesplagg, drakar 

och trumpettillverkare. Avslutningen av en text ska sammanfatta budskapet och ge vägledning 

till handling (Renberg, 2007, s. 25). Vidare så berör Karlberg & Mral begreppet som de kallar 

conclusio, dvs. avslutningen, och efterfrågar om det förekommer någon effektfull knorr eller 

slutkläm i texten (1998, s. 30). En slutkläm i texten är någonting som kan härledas till 

begreppet entropi, ett entropiskt avslut på en reklam kan användas som effektfull knorr.  

ARGUMENTATIONSMEDEL 

Analys av argumentationsmedel handlar om att avgöra till vilken grad ethos, logos och pathos 

används i respektive reklamkampanj (Renberg, 2007, s 26). Att skapa ethos handlar om att 

skapa en gemenskapskänsla, det kan t.ex. göras genom tilltro eller auktoritet (Gripsrud, 2011, 

s.212). Att använda logos som argumentationsmedel handlar om att använda orden som 

övertalningsmedel, det bygger på att skapa en logik och övertyga med den (ibid.). Pathos är 

att anspela på starka känslor genom affekt, det kan göras både som en lidelse eller genom 

lycka (ibid.). Mral & Karlberg påpekar att en kombination av ethos, logos och pathos är 

vanligt förekommande, men att någon av dessa brukar dominera (1998, s.31). Ethos handlar 

om att ta reda på hur talaren, författaren, företaget – den som står bakom texten – framställer 

sin identitet både i texten och i framförandet (Karlberg & Mral, 1998, s. 31). Ethos kommer 

på så sätt att bli ett övergripande argumentationsmedel. Genom helhetsbilden av 

reklamkampanjen kommer varumärket framställa sin identitet, eftersom reklamkampanjer är 

ofta starkt länkad med varumärken, vilket gör att en reklamkampanj indirekt alltid påverkar 

varumärkets ethos. Karlberg & Mral tar vidare upp angående ethos och reklam, att vissa 

företag jobbar med verkliga eller fingerade personer som får representera företagets karaktär 

genom att låta publiken lära känna dennes egenskaper som vidare ska överföras och skapa en 

känsla om företaget (1998, s. 34-35).  

ARGUMENT 

Teser kan vara explicita, dvs. att avsändaren säger rakt ut vad vi ska göra, eller implicita, dvs. 

ligga underförstått, och många gånger består tesen av en övertes och en undertes, övertesen 

kan t.ex. vara ’drick mer mjölk’ och undertesen i en arla-reklam blir då ’köp arlas mjölk’ 

(Renberg, 2007, s. 30). Ett argument består av ett påstående, ett belägg och relevansen mellan 

dessa (Hegelund, 2007). Renberg (2007, s. 33) menar på att argument i reklam har generellt 

sett hög relevans men svag hållbarhet, argumenten är i regel svåra att belägga eller i regel 

överdrivna. I reklam arbetar man ofta med ’fruktan och hopp’ för att övertyga, de gör detta 
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genom att måla upp en bilder av saker vi fruktar, för att sedan erbjuda en lösning på 

problemet (Karlberg & Mral, 1998, s. 35). Detta går även ihop med vad Mral & Larsson 

kallar övertygelse genom hot. Mral & Larsson beskriver i deras bok reklam & retorik: 10 

fallstudier om hot som retoriskt medel, det utgår ifrån exempel där AMF och SEB använder 

sig av personers oro för framtiden för att argumentera för att mottagaren ska välja just deras 

pensionsparningstjänst (2004, s. 198). 

STIL 

Genrer är formelbaserade förutsägbara produkter skapade för den minsta gemensamma 

nämnaren hos publiken. Genren tillhandahåller ett ramverk och en medvetenhet, den är till 

stor vikt av alla analyser (Lindgren, 2009, s. 92-93). Det Lindgren kallar genrer är inte samma 

sak som retorisk genre (genus deliberativum etc.). Genren enligt Lindgrens definition är 

genrer som t.ex. nyhetssändningar, musik eller radioreklam. Karlberg & Mral (1998, s. 45) 

menar att en del av stil-analysen är att analysera om avsändaren håller samma stil genom hela 

verket eller om stilbrott begås(ibid.). Stilbrott kan öka uppmärksamheten. Avvikelser gör att 

vi läser (eller lyssnar) mer aktivt (Karlberg & Mral, 1998, s. 45). För att ett stilbrott ska bli 

giltigt krävs det ofta en genre att förhålla sig till, där ett stilbrott då bryter mot de 

konventionella ramverk och medvetenheten som en genre definieras som enligt Lindgren. 

Renberg menar att en del av stilen även är att avgöra på vilket sätt förekommer troper, som 

t.ex. metaforer och metonymier i reklamspotarna (Renberg, 2007, s. 38-40). Metaforer är 

liknelser utan ordet “som” (ibid.) Metonymier är när en länkad sak får stå för någonting annat, 

t.ex. ’Washington meddelar’ betyder att regeringen som sitter i Washington meddelar (ibid.). 

Ironi är ytterligare en trop, där något för stå för någonting det inte betyder (Karlberg & Mral, 

1998, s. 50). I steg: 5 stil i Karlberg & Mral (1998) tar de upp framförandet som en del av 

talarens stilgrepp. Karlberg & Mral (1998, s. 52) menar att avsändaren kommer till uttryck 

genom framförandet, därför överlappar ethos och framförande i viss mån, framförallt så bör 

användandet av rösten studeras med vinkeln om vilka känslor återspeglar, och om det passar 

ämnet och situationen i fråga. Liliequist visar bl.a. på dubbelheten i ironiska förhållningssätt 

till könsstereotypa såpoperor, som på samma sätt som den innehåller kritik av objektifieringen 

av kvinnor, samtidigt möjliggör den ett fortsatt åtnjutande, utan att mottagaren får dåligt 

samvete av den sexualiserade bilden (2000). Samma sak kan sägas gälla för flera ironiska 

skildringar av bl.a. Våldsskildringar och kapitalism (Lindgren, 2012, s. 92). Vidare så påpekar 

även Thwaites (2002) att populärkulturens genrer står för upprepning och stereotypifiering, 

men det är ingen mekanisk produktion, genregränser tenderar att upplösas och göras om. 
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Olika genrer står ständigt i dialogiska förhållanden till varandra (Thwaites, 2002). Det är 

alltså ingen statisk, oändlig upprepning av förhållanden, utan finns en möjlighet för 

förändring, både till det bättre och det sämre. 

STEREOTYPER 

Stereotyper är en grupp människor som klumpas ihop på grund av karaktärsdrag, det kan vara 

karaktärsdrag som nationalitet; som t.ex. engelsman, religiös tro som t.ex. jude, etnicitet som 

t.ex. Afro-amerikan, kön som t.ex. kvinna eller yrkesroll som t.ex. polis, utseende som t.ex. 

rödhårig (Hinton, 2000, s. 6-8). Stereotyperna tilldelas sedan personliga egenskaper, som t.ex. 

att rödhåriga har temperament eller att engelsmannen uppskattar traditioner (ibid). Lindgren 

menar även att en stereotyp kan vara en form av metonymi, genom att den fokuserar på en 

eller några få egenskaper och låter dessa stå för en hel grupp (2007, s. 91). Stereotypifiering 

används när vi får reda på att någon har ett attribut, så tillskrivs denne den stereotypa 

egenskapen (ibid). Begreppet social grupp definieras aldrig i Stereotypes, cognition and 

culture (Hinton, 2000) men benämns löpande som att det kan vara vilken grupp som helst 

som på något sätt känner social tillhörighet. Den definitionen är enligt Wikipedia (u.å.) 

vedertaget inom samhällsvetenskap, och de uttrycker det som att minst två personer som har 

en känsla av gemenskap, vilket stämmer överens med hur Hinton (2000) använder begreppet. 

För att påvisa vikten av vad stereotypa porträtteringar har kan det vara intressant att veta vad 

stereotypifiering kommer ifrån och vad det har för funktion sociala grupper emellan. 

Psykologisk kognitiv forskning visar att kategorisering är en bidragande faktor till perception 

och att stereotypifiering är ett sätt hjärnan arbetar på för att lättare kategorisera andra 

människor (Hinton, 2000, s. 131). Hjärnan gör detta för att enklare processera information 

mer effektivt (Hinton, 2000, s. 131). Stereotyper används av hjärnan för att underlätta 

förklaring, och för att det ska bli lättare för mottagaren att specificera meddelandet. En 

stereotyp utgörs av mottagargruppens generella idéer om stereotypen ifråga (Yzerbyt, Spears 

& McGarty, 2002, s. 189). Agoustinos & Walker argumenterar dock för att stereotyper ska 

ses som mer än en kognitiv kategorisering av hjärnan (1995, s. 222). Då stereotyper 

uppkommer och delas inom sociala miljöer tillskrivs de en verklig och accepterad 

objektifiering (Agoustinos & Walker, 1995, s. 222). Att argumentera för att stereotyper endast 

är en sidoprodukt av hjärnans kategorisering av objekt blir därför en för simpel beskrivning av 

verkligheten (ibid.). Även om stereotypifiering i grund och botten är en funktion som hjärnan 

utvecklat för att kategorisera så skapar det avtryck i samhällen och är därför fruktbart att 

diskutera i vidare perspektiv än endast som en funktion som endast finns i våra huvuden. 
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STEREOTYPER OCH REPRESENTATION 

Stereotypisering grundar sig ofta i att något slags maktförhållande finns mellan sociala 

grupper (Yzerbyt et. al., 2002, s 189). Yzerbyt et. al. menar vidare att vara beroende av en 

person som tillhör en annan social grupp berättigar en stereotypifiering på grupp-nivå (2002, 

s. 189). Hartley (1946) bekräftade att vi ofta förknippar okända nationaliteter med negativa 

egenskaper, då han gjorde en studie där folk skulle skriva in förväntningar och egenskaper på 

46 nationaliteter och 3 av dessa var helt påhittade, de påhittade nationaliteterna blev tilldelade 

övervägande negativa egenskaper av testpersonerna. Vi ser även stereotyper som kulturella 

representationer mer än våra egna personliga erfarenheter och iakttagelser av personer från 

andra kulturer (Hinton, 2000, s. 151). Det vill säga att vi ibland inte tänker på stereotyper som 

komplexa individer, utan stereotypen blir tillskriven typiska egenskaper som passar denne, 

och att den okända stereotypen tenderar åt att bli förknippad med negativa egenskaper. 

Enligt Moscovici (1973, s. 13) är en social representation ett system av idéer, värden och 

praktiker som ger människor logiska verktyg för att tolka andra människor och händelser i 

deras sociala och kulturella sfär. Det ger även verktyg för individer inom dessa system att 

kommunicera med varandra, eftersom de delar tolkningsgrunden för andra (utomstående) 

människor och händelser. Social representation kan ses som löst sammanflätade nätverk av 

idéer, metaforer och nätverk (Moscovici, 1998, s.244). Ett exempel som Hinton tar upp för en 

social representation är att britter tycker att den franska befolkningen är bra kockar (2000, 

s.157). Den brittiska sociala representationen har inte framkommit genom att brittiska 

individer systematiskt observerat fransmän/ fransyskor i köket, utan det är en stereotyp som 

främst växt fram inom det brittiska sociala representations-systemet (ibid). Moscovici (1998, 

s. 222) menar även att delade uppfattningar eller social kunskap produceras inom den 

representerade gruppen, snarare än genom integration med andra sociala grupper. Vilket leder 

till att en stereotyp kan skapas i massmedia och sedan få en verklig grund i individers sinne 

utan att bilden blir ifrågasatt empiriskt. 

STEREOTYPER I SAMHÄLLET 

Det finns alltså övervägande indikationer om att stereotyper är någonting som skapas inom 

gruppen som uppfattar stereotypen. D.v.s. den sociala grupp som besitter den stereotypa 

bilden av en annan socialgrupp skapar denna bild främst internt, och mindre genom att 

interagera och observera den utomstående gruppen. Dessutom kan stereotyper lyftas ur sina 

sammanhang och bilda en social representation, dvs. en väl etablerad bild av en social grupp. 
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Att göra sociala, kulturella och etniska grupper till stereotyper är även en starkt synsätt som 

kan vara svårt att bryta. Det finns ofta en förklaring om några ’ruttna äpplen’ som står för 

dåliga värderingar inom en grupp, medans resten av gruppen är relativt fördomsfria. Hinton 

drar dock slutsatsen om att fördomarna och stereotyperna är mer etablerade inom gruppen än 

hos några enskilda individer, dvs. fördomarna och stereotyperna finns främst i gruppen 

snarare än hos dessa ’ruttna äpplen’ (2000). Bilden av en stereotyp blir ofta en etablerad 

’kunskap’ inom en grupp där den förekommer (Hinton, 2000, s. 169). Hinton  menar även att 

den ’kunskap’ som etableras genom stereotypisering färgar hela gruppens sätt att tänka kring 

och agera med stereotyper (2000, s. 169). Ett exempel som Hinton  (2000, s. 169) nämner är 

McPhersons (1999) rapport om rasism på en polisstation där polisernas stereotypa bild av 

svarta personer inte stämmer överens med statistiken av gjorda brott, där den stereotypa 

bilden då istället har uppstått inom organisationen och av dess individer. 

Med vetskapen om att stereotyper inte endast är kategoriserings-funktion av hjärnan blir 

stereotyper även en handling av sociala representations-system, dvs. stereotypifiering sker 

inte bara på ett individuellt plan, utan flera faktorer samverkar på flera olika plan i samhället, 

t.ex. så förändrades den Amerikanska bilden av en stereotyp Japan till det negativa mellan 

1930-1950 då länderna låg i krig (Katz & Braly, 1935; Gilbert, 1951). Vilket antyder att 

stereotypa bilder inte på något sätt inte enbart uppkommer från användandet av dessa i 

medier. Men massmedia är dock med till stor grad och formar sociala representationer genom 

sin snabba kommunikation av idéer och världsbilder (Moscovici & Hewstone, 1983; Sommer, 

1998). Stereotypifiering bidrar till en segregering mellan sociala grupper, där den 

utomstående gruppen anses var underlägsen den gruppen som man tillhör (Hinton, 2000, s. 

170). Stereotypifiering är även en pågående process, de formas inom sociala grupper och 

byggs gemensamt inom dessa (Yzerbyt et. al, 2002, kap 8).  

Lindgren berör ämnet stereotyper flyktigt i sin bok Populärkultur (2009). Lindgren tar upp 

hur stereotypifiering i media kan användas som konstnärlig form och dominansteknik, och 

nämner problematiken med att det ena inte utesluter det andra (2009, s. 91-92). Stereotyper är 

vanligt förekommande i vissa genrer, och känns ofta igen på att vi endast får några få 

ledtrådar som beskriver dem (Lindgren, 2009, s. 91). Lindgren menar vidare att 

stereotypifiering ibland görs på konstnärliga grunder snarare än som ett grepp för att bruka 

makt över en annan social grupp (ibid.).  Enligt en studie som Sharon Willis gjort, citerad i 

Lindgren (2009, s. 91), menas dock att en konstnärlig stereotypifiering knappast minskar dess 

kraft. Oavsett vilka stereotypa egenskaper som gestaltas fiktivt så kan dessa legitimera sociala 
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skillnader (ibid.).  Margareta Kock är copywriter och berättar i en intervju för Alexanderson 

& Fardelin att reklamen följer samhällets värderingar och att stereotyper används till viss del 

medvetet för att reklamer ofta bygger på igenkännande (Mral & Larsson, 2004, s. 67). Oavsett 

om de porträtteras medvetet eller inte, om stereotyper förekommer i reklamer så återskapar 

stereotyperna de sociala representationer som byggs upp inom sociala grupper, och bidrar så 

pass till att legitimera sociala skillnader mellan sociala grupper. Att en karaktär uppfattas som 

stereotyp grundar sig i upprepande beskrivningar och idéer (Dimbleby & Burton, 1998, s. 

181). Att stereotyper sedan vädjar till människors attityder, övertygelser och fördomar, genom 

massmedia som är genomslagskraftigt och når en stor publik (ibid.) leder till en upprepad 

förstärkning av dessa attityder, övertygelser och fördomar gentemot andra sociala grupper. 

Samtidigt kan det ses som ett enkelt grepp som används för att effektivt kommunicera ett 

igenkännande beteende. 

3. METOD OCH MATERIAL 

3.1 BEGREPP 
Reklamspot är det specifika ljudklippet, ett stycke radioreklam 

En Reklamkampanj består av en eller flera reklamspotar och har ofta endast en gemensam tes, 

t.ex. ”köp vår produkt”. 

VO (Voiceover) är en röst som inte tillhör själva huvudscenen i reklamspoten vi lyssnade på. 

Används ofta som informativ berättarröst för att förtydliga budskapet. 

Kommersiell radio syftar till reklamradiokanaler, som t.ex. Mix Megapol, Rix fm osv. dessa 

kännetecknas generellt av en lättsam ton och ett lättsamt tilltal, de slänger sig inte allt för ofta 

med tunga, allvarliga ämnen. 

Guldägget syftar på priserna Guldägget från tävlingen Guldägget 2010-2013 inom kategorin 

radioreklam om inget annat specificeras. 

Lions Gold syftar på priset Gold som vinnare av Cannes lions international festival of 

creativity i kategorin radioreklam från USA vunnit mellan 2010-2013 om inget annat 

specificeras. 

3.2 URVAL 
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Syftet med urvalet till denna analys är att titta på material som av reklamskaparna och 

reklambranschen själva anser vara kreativa och nyskapande exempel. Jag utgick ifrån den 

svenska tävlingen Guldägget, som varit föremål för forskning ett flertal tidigare gånger 

(Korpus, 2008; Larsson & Leong, 2011; Mral & Larsson, 2004). Guldägget är en tävling inom 

reklam och kommunikation som främst ser till nyskapande och kreativa utföranden, bidragen 

bedöms utifrån en jurygrupp med erfarenhet inom reklamskapande. Cannes Lions 

International festival och creativity (Lions) är en reklamtävling där man främst ser till 

kreativitet och nyskapande, bidragen bedöms utifrån en jurygrupp med erfarenhet inom 

reklamskapande. Vilket gör Lions till en adekvat internationell jämförelse med Guldägget. 

Följande beskrivning är hämtad från Guldäggets hemsida: 

”Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk 

kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge 

mod till en hel bransch. Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och 

näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation”. 

 

(Guldägget, u.å.) 

Följande beskrivning är hämtad från avsnittet ”Judging” i regeldokumentet på Lions hemsida: 

”The definition of Radio for the purpose of Cannes Lions is traditional advertising on 

radio stations and paid for online radio channels. The Radio Jury will be primarily 

looking at the strength of the creative idea and its execution.” 

 

(Lions, u.å.) 

Inom tävlingen Guldägget delas endast ett Guldägg (priset) ut inom varje kategori, medans 

Lions delar ut ett flertal utav priset Gold. Begränsningen gjordes då på det sättet att skribenten 

avgränsade sin sökning i Lions vinnararkiv genom att endast söka på priset Gold i kategorin 

radio, med avgränsningen Nordamerika på respektive år 2010-2013. Detta ledde till 3 

reklamspotar respektive årtal visades. År 2012, har 2 reklamspotar från kampanjen Heinekens 

kampanj The most interesting man in the world (MIM) samt en reklamspot från Old spice som 

vunnit pris. Eftersom det är två olika kampanjer, och inom Guldägget är det endast en 

kampanj som vinner varje år, valdes reklamspoten från Old spice bort. Vidare så framträder 

kampanjen MIM både som vinnare av Lions Gold från Nordamerika både år 2010 och 2012. 

Samtliga vinnare från Nordamerika var från USA. Vilket leder till att materialet består utav 3 
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reklamkampanjer á 11 reklamspotar från USA, samt 4 reklamkampanjer á 9 reklamspotar från 

Sverige. 

Anledningen till att avgränsningen skedde just genom att titta på nordamerikanska 

motsvarigheter av ett pris som liknar guldägget, berodde först och främst på att Lions är en 

tävling där en mångfald av vinnare presenteras, vilket gör att fördelningen skulle blivit för 

skev om samtliga vinnare av Lions åren 2010-2013 inkluderades. USA är även ett intressant 

fält att jämföra med Sverige beroende på att det förekommer vissa kulturella skillnader, samt 

att radioreklam är ett äldre och mer etablerat fält inom USA än inom Sverige.  

3.3 MATERIAL 
Fullständig transkribering finns i Bilaga 1. Nedan följer en sammanfattning av samtliga 

reklamkampanjer och reklamspotar. 

Vinnare av Guldägget 2013 är kampanjen: A non smoking generation. Kampanjen består av 

reklamspoten: 30 sekunder. Syftet lyssnare som är rökare ska sluta röka. 

Vinnare av Guldägget 2012 är kampanjen: Julminnen. Kampanjen består av reklamspotarna: 

Tjuren Ferdinand, Magiska jular och Min första stereo. Syftet är att lyssnaren ska ge pengar 

till Stockholms stadsmission för att hemlösa ska få fira jul. 

Vinnare av Guldägget 2011 är kampanjen: Lägg inte på. Kampanjen består av 

reklamspotarna: Lägg inte på 1, Lägg inte på 2 och Lägg inte på 3. Syftet är att lyssnaren ska 

skänka pengar till Ronald McDonalds barnfond för att de ska bygga hem intill sjukhus så att 

föräldrar ska kunna vara med sina sjuka barn. 

Vinnare av Guldägget 2010 är kampanjen: Rekrytering 2009. Kampanjen består av 

reklamspotarna: Test 33 och Test 43. Syftet är att lyssnaren ska fråga sig om lyssnaren har vad 

som krävs för att vara med i armén. 

Vinnare av Lions 2013 är kampanjen: Unilever. Kampanjen består av reklamspotarna: Shoes, 

Roll call och Sharing. Syftet är att lyssnaren ska köpa pastasås. 

Vinnare av Lions 2012 är kampanjen: MIM. Kampanjen består av reklamspotarna: Cinco och 

Good side. Syftet är att lyssnaren ska köpa öl. 
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Vinnare av Lions 2011 är kampanjen: CLA. Kampanjen består av reklamspotarna: Merkel, 

Obama och Cameron. Syftet är att lyssnaren ska besöka den Latinamerikanska filmfestivalen 

Cine las Americas. 

Vinnare av Lions 2010 är kampanjen: MIM. Kampanjen består av reklamspotarna: 

Halloween, Standard och Signs. Syftet är att lyssnaren ska köpa öl. 

3.4 METOD 
Ett grepp som förekommer i flertal retoriska analyser är att dessa börjar med en semiotisk 

analys (Mral & Larsson, 2004; Larsson & Leong, 2011). Korpus (2008) för även in bildernas 

betydelse för retoriken och för därför in vad Korpus kallas "samspel mellan ord och bild" 

(ibid., s 106). Larsson & Leong inleder deras analys, som kan liknas vid denna, fast den berör 

print (reklambilder), med en semiotisk analys (2011). Larsson & Leong argumenterar för att 

retorik handlar om att se delar i helheten, likt även tidigare nämnd retorisk teori (Karlberg & 

Mral, 1998; Renberg, 2007). Denna analys skulle därför bortse från vitala delar av retoriken 

om den bortser från vad ljud och röster förmedlar bortom själva texten (det skrivna ordet). 

Därför behöver analysen beröra ett tolkande perspektiv för att bli fruktbar. Det görs följande 

genom en sammanfattande semiotisk analys, för att läsaren enkelt ska kunna sätta sig in i vad 

radioreklamen förmedlar bortom transkriptionen. Den sammanfattade semiotiska analysen 

utgör sedan grunden för den retoriska analysen, där konnotationer förtydligas för att ge texten 

ett ljudligt sammanhang. 

HERMENEUTIK 

Hermeneutik betyder tolkningslära och handlar om förståelsen för förståelse (Gripsrud, 2011, 

s. 178-179). Hermeneutik handlar om att vi bygger våra tolkningar på egna minnen, 

upplevelser och förförståelse (Thurén, 2007, s. 96). Förförståelse bygger på att vi inte endast 

tolkar världen genom rena sinnesuttryck, utan tolkar dessa sinnesintryck med vad som kallas 

förförståelse (Thurén, 2007, s. 58-59). Förförståelse kan mycket väl göras undermedvetet, ett 

exempel som Thurén tar upp är att en ovårdad man som sitter på en parkbänk och dricker 

billigt vin direkt ur flaskan (ibid.). Denna person kan av olika personer tolkas som en 

alkoholist, en utslagen eller ett fyllo (ibid.). Även om dessa uttryck kan för vissa tyckas vara 

relativt synonyma, så bygger dessa tre uttryck i grunden på olika samhällsteorier (ibid.) En 

alkoholist är sjuk och behöver behandling, en utslagen person anses vara ett offer för yttre 

sociala omständigheter som socialt arv eller diskriminering, medans ett fyllo är en person med 

svag karaktär enligt den tolkande personen(ibid.). Dessa uttryck kan grunda sig i förförståelse 
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som själva tolkaren inte är medveten om (ibid.). Hermeneutik är problematiskt på det sättet att 

det inte bara handlar om medvetna tolkningar utan kan även ske omedvetet, dock så gör det 

den inte mindre adekvat att utforska, eftersom alla människor lär sig att tolka världen på ett 

visst sätt redan från barndomen, och på så sätt är det någonting som hela mänskligheten 

besitter (ibid., s. 62). En metod för att förbättra sin förförståelse och jobba mer adekvat med 

sin tolkningsprocess är att ta hänsyn till den hermeneutiska cirkeln (ibid.). Den hermeneutiska 

cirkeln handlar om att ständigt revidera sin uppfattning med hjälp av erfarenheter, att ständigt 

undersöka kopplingarna mellan teori och praktik, och att på så sätt försöka revidera sina 

fördomar till förkunskap, en process som i slutändan leder till ökad förförståelse (ibid., s. 60-

61). 

Hermeneutiken är ett forskningssynsätt som inte går att bortse ifrån vid en retorisk analys, då 

retorik till stor del bygger på tolkning. Även om det inte går att hålla ett helt 'rent' 

förhållningssätt, sett till förförståelse, så strävar skribenten efter att tillämpa den 

hermeneutiska cirkeln och på så sätt sträva efter att göra så pass normativa tolkningar som 

möjligt. Medvetenheten av detta har gjort att skribenten har försökt sätta sig in respektive 

reklamkampanj och dess kontext. Genom att sträva efter att hålla ett öppet förhållningssätt 

som att det t.ex. kanske finns etablerade konnotationer mellan pastasås och countrymusik i en 

Amerikansk kultur, och att detta då skulle bidra till en mindre entropi i reklamkampanjer där 

denna slutsats dras, skribenten har då sökt på internet föra att finna sådana etablerade 

konnotationer. Skribenten har i de få fall kopplingar har upptäckts vävt in kontext som kan 

vara konventionell för Amerikanska lyssnare i analysen. 

SEMIOTIK 

Semiotik är läran om tecken och avläsning av dessa (Gripsrud, 2011). Denotation är den 

direkta innebörden av ett tecken, symbol eller bild, t.ex. ett kors som betyder ett kors (ibid.). 

Konnotation är den indirekta betydelsen, t.ex. ett kors som står för religion eller sjukvård 

(ibid.). Även om analysens perspektiv i grund och botten är retoriskt, går det ej att bortse från 

de hermeneutiska svårigheter alla analyser som innefattar tolkning innebär. Det går helt enkelt 

inte att räkna bort att skribenten aktivt sitter och tolkar alla tecken som tas emot. Gripsrud 

sammanfattar det med frasen ”Vi är naturligtvis inte fria när vi försöker förstå” (2011, s. 

177). Saker som vår kulturella förkunskap om tecken, genrer och medier färgar mottagarens 

tolkning av dessa (ibid.).  

RETORIK 
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Analysen utgår ifrån Renbergs (2007) modell för retorikanalys och de fem stegen; kontext, 

disposition, argumentationsmedel, argumentation och stil. Med utgångspunkt från dessa fem 

steg tar analysen upp de moment inom varje steg som är mest fruktbara för analysens syfte. 

Enligt Renberg (2007, s. 42) så börjar retorikanalysen med att man spontant lyssnar på den 

retoriska texten, i detta fall reklamspotarna på vanligt sätt och börja med att fastställa vad 

texten gick ut på. För att sedan gå igenom de fem steg som utgör Renbergs modell (ibid.). För 

att den retoriska analysen ska vara enkel att följa med i börjar analysen med en 

sammanfattande semiotisk analys av samtliga reklamkampanjer, den semiotiska analysen 

fortsätter sedan med ett retoriskt perspektiv där vinnarna av Guldägget och vinnarna av Lions 

Gold analyseras separat med följande syften under respektive rubrik. 

Under rubriken retorisk genre kommer analysen avgöra om reklamkampanjen är av den 

retoriska genren genus demonstrativum eller den retoriska genren genus deliberativum. Under 

rubrikerna Inledning och Avslutning kommer analysen att se till hur inledningen och 

avslutningen ser ut i respektive reklamspot för att belysa hur dessa är i förhållande till 

begreppen redundans (konventionella) eller entropi(okonventionella), detta görs för att 

undersöka vart reklamen som uppmärksamhet skapas. Under rubriken argumentationsmedel 

kommer analysen avgöra vilka argumentationsmedel utifrån begreppen ethos, logos och 

pathos som går att urskilja, och vilka av dessa som är främst framträdande i respektive 

reklamkampanj. Rubriken Argument kommer att belysa om det finns en tydlig koppling 

mellan övertes och undertes, samt hur stark relevansen är mellan belägg och påstående sett till 

allmän logik. Under rubriken Stil kommer analysen framhäva om några tydliga stilgrepp 

framkommer, vad tonläget hos rösterna som hörs gestaltar för känsla, samt om det finns inslag 

av troper. Under rubriken Stereotyper kommer de karaktärer med stereotypa drag som går att 

uttyda ur reklamkampanjerna att framhävas, och påvisa vilka troper som används för att 

porträttera dessa, samt hur maktförhållanden ser ut karaktärer emellan, eller hur de förhåller 

sig till normen. 

Analysen kommer vidare att undersöka om det finns en effektfull knorr eller slutkläm i texten, 

och om det inte förekommer i avslutningen så kommer analysen peka på när vändningen i 

texten (reklamspoten) uppstår eller om det inte förekommer. Renberg (2007, s.25) menar att 

bakgrund inte är intressant om lyssnarna anses vara insatta i det som ska beröras. Reklam som 

berör produkter som redan är etablerade i samhället använder sig sällan därför av bakgrund. 

Karlberg & Mral menar även att i texter som kombinerar ord, musik och bilder och dylikt, 

t.ex. tv-program och reklamer så förekommer särskilda avvikelser från dispositionen (1998, s. 
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30). Vilket ytterligare belägger analysens urval. Eftersom reklam sällan har en mängd teser 

eller argument är därför dispositionen av även dessa ej av intresse för analysen. Ifrån 

Renbergssteg 2: Disposition (2007, s. 24-25) kommer analysen endast beröra inledning och 

avslutning. 

Analysen kommer inte ta för avsikt att undersöka om beläggen i argumenten stämmer, utan 

framförallt förhålla sig till relevansen och logiken i argumenten. Eftersom analysen ska 

fokusera på att tyda vilken typ av pathos talaren använder, kommer analysen undersöka 

användandet av rösten och vilka känslor den återspeglar och strävar efter att framkalla. Vidare 

så kommer röstläget att benämnas som ton. Under rubriken stil kommer analysen även 

undersöka om reklamen i helhet anspelar på något särskilt känslotillstånd. 

När analysen arbetar med begreppen redundans och entropigenomgående, så kommer dessa 

vara i förhållande till genren radioreklam, där konventionell radioreklam är redundant, och 

okonventionell radioreklam är entropisk. Vidare i den retoriska analysen kommer ett 

semiotisk synsätt att tillämpas, då all text bygger på tolkning. Med hänsyn till den 

hermeneutiska cirkeln så kommer det genom analysen att förehålla sig ett medvetande om att 

analysen bygger på skribentens tolkningar, där skribenten ska försöka förhålla sig så objektivt 

som möjligt till detta, med vetskapen om att det inte går att vara objektiv.  

METODENS FÖRDELAR OCH NACKDELAR 

Eftersom analysen främst är av en retorisk genre, blir arbetet relativt omständigt eftersom det 

inte går att bortse från de semiotiska konnotationer som reklamerna förmedlar så blir analysen 

av en kvalitativ karaktär. Den retoriska analysen syftar främst till att fokusera på själva texten, 

och svarar därför ej på om texten alltid uppfattas som det är tänkt. Det är alltså ingen stark 

fokus på relationen mellan sändare och mottagare, utan främst på själva texten. 

Genom att göra en kvalitativ analys, med relativt snävt urval, så kommer resultatet inte att 

vara representativt för svensk respektive amerikansk (från USA) radioreklam. Resultatet får 

ses som en indikation på vad som anses vara kreativ radioreklam inom två erkända 

branschtävlingar från Sverige respektive USA. Resultatet kommer även fungera som en 

indikator på vilka retoriska grepp som bidrar till att radioreklam vinner Guldägget respektive 

Lions Gold. 

Metoden bygger mycket på skribentens tolkning, detta är problematiskt med tanke på att 

skribenten har en förförståelse som kanske främst stämmer överens med reklamkampanjerna 
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som vunnit Guldäggets tilltänkta målgrupp, eftersom skribenten vuxit upp i Sverige. Detta har 

som tidigare beskrivet strävats efter att minimeras så mycket som det är möjligt, med 

vetskapen om att det inte går att tillhandahålla ett helt rent synsätt. 

4. ANALYS 

4.1 SAMMANFATTAD SEMIOTISK ANALYS AV VINNARE AV GULDÄGGET 

A NON SMOKING GENERATION 

Reklamkampanjen A non smoking generation består endast av en reklamspot. Reklamspoten 

är tydlig där en ung mans röst förklarar att rökare dör tidigare än människor som inte röker. 

Förutom rösten innehåller reklamspoten inga ljud. Betydelsen av ordet ”tiden” i reklamspoten 

skiftar betydelse under reklamspoten. Först används ordet ”tiden” som i betydelsen av 

reklamspotens tid, när rösten sedan förklarar att "Problemet är inte att tiden försvinner för 

mig, utan för dig" (Bilaga 1, 1.1) syftar han på att rösten inte inkräktar i mottagarens liv utan, 

att mottagaren behöver rösten. Vidare skiftar betydelsen av ordet ”tid” till att betyda tiden 

som en människa lever. Avslutningsvis säger rösten att "du kommer sluta tidigare än oss 

andra" (Bilaga 1, 1.1). Frasen betyder då att rökare har en kortare medellivslängd än icke-

rökare.  

JULMINNEN 

I reklamspoten Tjuren Ferdinand får vi i första raden vi får höra sägs med en ton av allvar, 

“Annars är det väl tjuren Ferdinand…” (Bilaga 1, 1.2). Efter det så fylls rösten med skratt 

och en värme framträder i rösten. Röstens skiftning ger konnotationenav någon som drömmer 

sig bort. Rösten berättar med inlevelse om delar av den korta tecknade scenen med Tjuren 

Ferdinand. Han avslutar monologen med “Det kan jag skratta åt än idag” (Bilaga 1, 1.2) och 

då har rösten samma ton av allvar som han hade i början igen. Händelseförloppet blir således i 

monologen; från verkligheten, till ett roligt klipp, tillbaka till verkligheten, där det roliga 

klippet är någonting som konnoteras med julafton.  

I reklamspoten Magiska jular har rösten har inte samma typ av värme och skratt som Tjuren 

Ferdinand, utan det finns ett tydligare allvar i tonen. Monologen har mer av en typ längtande 

karaktär. Ordval som “...man var så uppgaistrad… …det var magiska jular…” (Bilaga 1, 1.2) 

gör att det är något i det förflutna som har förändrats. Sedan avslutas monologen med 

“...sånna jular får man aldrig igen” (ibid.). Då förstår man att det är något värdefullt som 
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personen har förlorat.  I reklamspoten Min första stereo hör vi rösten börja med en allvarlig 

ton direkt, som sedan hålls genom hela monologen. Rösten pratar om att ’känna’ stämningen 

och att ’höra’ musiken. Samtliga reklamspotar avslutas med VO: ”Stockholms Stadsmission 

arbetar för att alla som lever i hemlöshet ska få fira jul igen. SMS:a Hem till Sjuttiotvå 

niohundra. Så skänker du femtio kronor” (ibid.). 

LÄGG INTE PÅ 

I reklamspoten Lägg inte på 1görs konnotationen att det är en slutet av en barn-saga som hörs. 

Frasen "lever lyckliga i alla sina dagar" (Bilaga 1, 1.3) är en mening som konnoteras med ett 

avslut inom sagovärlden. Scenen föreslår därför att det är en förälder som läser en saga för sitt 

barn. Det första entropin som inträffar är när barnets röst låter burkigt, vilket leder till 

konnotationen av en telefon. Normen är att högläsningen av en barnbok är en relativt intim 

stund mellan förälder och barn, en stund som konnoteras med närhet och värme. Ett 

telefonsamtal konnoteras till distans. Reklamspoten Lägg inte på 3 är en kort scen där en 

farmor berättar historier från förr för sitt barnbarn som med vad som konnoteras som en röst 

genom telefon vädjar sin farmor att inte lägga på. Barnens röster i Lägg inte på 1och Lägg 

inte på 3 har en ton som konnoteras till vädjan och desperation, vilket även bidrar till 

konnotationen av distans mellan deras röster och de varma rösterna som benämns som 

’pappa’ och ’farmor’. 

I reklamspoten Lägg inte på 2hörs en kvinnoröst som sjunger en vaggvisa. Hon sjunger med 

en lugn och trygg ton. Sedan sker vad som konnoteras till en ljudlig förflyttning, när hennes 

röst tonas till att inneha ett tydligare mellanregister, vilket ger konnotationen av ett burkigt 

telefonljud och sedan pipet av vad som konnoteras till en sjukhusmaskin. Sedan fyller en 

mansröst i, en person som tolkas som en pappa, och påpekar att ”han har somnat nu” (ibid.), 

och syftar till personen som ligger och sover vid sjukhusmaskinen. Vaggvisan gör att 

konnotationen om att det är ett barn som två föräldrar försöker kommunicera med uppstår. 

Det blir bekräftat när VO'n berättar att "...även sjuka barn behöver sin familj" (ibid.).  

Pianomusiken i kampanjenLägg inte påkan konnoteras till en informativ reklam med lägre 

produktionsvärde eftersom den har en övertydlig jargong. Pianomusiken ska ge en känsla av 

tryggt, säkert och pålitligt, men eftersom den är så typisk förknippad med informativ, 

påtvingande reklam, kan konnoteras till att den känns ’påklistrad’. Dock så ligger den relativt 

lågt i volym vilket gör att man normalt inte tänker på den så mycket. Hade den varit tydligare 

hade det funnits en risk av att vissa målgrupper konnoterar den med alltför påtvingad reklam. 
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REKRYTERING 2009 

I reklamspoten Test 33 är väldigt väl ljudlagd. Ljuden konnoteras till filmljud från en thriller. 

Det sticker ut gentemot vad som är normen av radioreklam. Första konnotationen som kan 

göras är att placera reklamen i en genre för en film eller ett tv-spel. Tempot trappas upp under 

hela scenen som illustreras med mycket ljudeffekter samt en komradio som anropar någon, 

utan att få ett svar. Vändpunkten, kommer med VO’n som dyker upp efter scenen när VO’n 

talar till lyssnaren, och frågar: “Från vilket håll kom skotten?” (Bilaga 1, 1.4). Det är många 

ljud i den relativt korta scenen, och det är fullt möjligt att höra pistolskotten, men skottens 

riktning är svårt att uppfatta. När VO’n följer upp det med “Har du vad som krävs? Gå in på 

www.mil.se/rekrytering” (ibid.), blir budskapet tydligt.  

Reklamspoten Test 43 snor åt sig uppmärksamhet genom att två ord uttalas samtidigt, det är 

inte omöjligt att höra orden separat, eftersom rösterna skiljer sig åt tydligt, men det är svårt att 

ta in båda orden samtidigt. Det avancerade greppet manar till en noggrannare lyssning, genom 

att det endast går att höra väl genom koncentrerad lyssning. Rösterna talar i vad som 

konnoteras i en väldigt allvarlig ton, som att de har något viktigt att berätta. Detta stilgrepp 

leder till så mottagaren hoppar mellan att lyssna på det som låter som en kvinnoröst och det 

som låter som en mansröst. Det är ett väldigt uppmärksamhetskrävande stilgrepp. Vidare så 

bidrar de parallella rösterna att mottagaren försöker ta till sig båda, vilket är svårt och därför 

kan bidra till en lite ökad känsla av stressi texten. 

4.2 RETORISK ANALYS AV VINNARE AV GULDÄGGET 

 

RETORISK GENRE 

Monologen i 30 sekunder förklarar att rökare dör i förtid, och på så sätt talar rösten explicit 

om, för att citera Renberg "...vad man ska, och inte ska göra (för kollektivets bästa)" (2007, s. 

17), vilket är definitionen av genus deliberativum. Avsändaren i 30 sekunder vill genom sitt 

budskap förlänga livet på alla som är villiga att ta åt sig av det.  

I kampanjen Julminnen ser vi ganska starka inslag på genus deliberativum. Kampanjen 

påvisar att många hemlösa inte firar jul, men vädjar om en framtid där de får fira jul genom 

bidrag av folket, och att vilja förändra någonting är ett kännetecken för den retoriska genren 

genus deliberativum. Det finns ingen direkt underhållning i reklamspotarna i kampanjen 

Julminnen som helhet, men reklamspoten Tjuren Ferdinand har en ganska varm känsla och 

ton genom den största delen av reklamspoten, värmen konnoteras genom röstens ton och 

http://www.mil.se/rekrytering
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skratten som hörs, konnotationen är att rösten berättar för att underhålla, men när VO’n 

kommer på slutet byts den ut mot en allvarlig känsla eftersom rösten berättar ”...för att alla 

som lever ett liv i hemlöshet ska få fira jul igen...”(Bilaga 1, 1.2), vilket stärker uppfattningen 

om att det rör sig om genus deliberativum.  

Reklamkampanjen lägg inte på bygger även på genus deliberativum. Det finns inga spår av 

ren underhållning i reklamspotarna, utan har för syfte att locka till sympati och förändra hur 

någonting ser ut i dagsläget, något som ytterligare bekräftas när VO’n säger att "...även sjuka 

barn behöver sin familj"(Bilaga 1, kap. 1.3). Vidare så är det en strävan efter förändring, till 

skillnad från att lovprisa hur någonting är, vilket ytterligare bekräftar den retoriska genren 

genus deliberativum.  

Kampanjen Rekrytering 2009 använder sig till största del av genus demonstrativum (dvs. 

underhållning). Till skillnad från de andra guldäggs-vinnande kampanjerna vill Rekrytering 

2009 inte förändra något, utan lovprisar hur armén i dagsläget är, genom att förklara att vem 

som helst inte passar i armén. Att lovprisa hur någonting är i nuet är enligt Renberg inslag av 

genus demonstrativum, då man mer fokuserar på att uppmärksamma hur pass bra någonting är 

istället för att försöka förändra något för kollektivets bästa. 

Som Renberg konstaterat tidigare är reklam ofta en blandning av genus deliberativum och 

genus demonstrativum. Det tydligaste inslaget i guldäggsvinnarna är av genus deliberativum. 

Det vill säga att reklamkampanjerna är främst gjord med syftet att förändra någonting mer än 

att de är gjorda med syftet att underhålla. 

INLEDNING 

I kampanjen 30 sekunder fångas uppmärksamheten genom att rösten först säger, "jag har 

tretti sekunder på mig att påverka dig"(Bilaga 1, 1.1). Där etableras en medvetenhet som 

känns ganska verklig och ärlig. Med den meningen förklarar rösten att; ’där sitter du och 

lyssnar på radioreklam, och här sitter jag och talar till dig, och jag måste påverka dig på en 

kort tid’. Det är ett ganska entropiskt grepp för en radioreklam genom att den påvisar en 

transperens, till skillnad från det mer konventionella greppet där igenkänning av ett problem 

skapas för att sedan presentera en lösning med hjälp av en produkt. En röst som pratar i radio 

är ganska konventionellt, men reklamspoten blir ändå entropisk genom sin transparens.  

I inledningen av kampanjen Julminnen får lyssnaren höra röster som är relativt 

okonventionella i genren radioreklam. Rösterna som lyssnaren hör sticker ut genom att den är 
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hes, har stark bas och mycket knarr. Konnotationen av rösten är att personen (som innehar 

rösten) lever ett depraverat liv på något sätt, det är en röst som ofta representerar hemlösa 

eller på något sätt utstötta i samhället. Det är en ovanlig röst att höra i genren radioreklam, 

vilket fångar uppmärksamheten, och därför har den relativt hög entropi.  

Reklamspotarna i kampanjen Lägg inte på börjar med väldigt rogivande och harmoniska 

monologer. Det är ’fadern’ som läser en saga, ’modern’ som sjunger en vaggvisa och ’farmor’ 

som berättar om gamla minnen. Alla med väldigt rogivande och lugna toner. Detta är en 

relativt entropisk inledning inom genren radioreklam.  

Inledningen i kampanjen Rekrytering 2009 fångar uppmärksamhet genom att den är ganska 

dramatisk, den innehåller även ett ljud som vanligtvis konnoteras som en varningssignal, 

vilket påkallar uppmärksamhet. Reklamspoten Test 43 ger konnotationer till en film eller 

dataspel, då den påminner om en dramatisk scen ur något av dessa medier, en så kallad trailer. 

Även om det är relativt ovanligt med trailers inom genren radioreklam är det ett 

konventionellt grepp inom annan reklam, det är därför inte lika entropiskt som tidigare 

exempel av inledningar.  

Majoriteten av inledningarna i de reklamkampanjer som har vunnit guldägget har således hög 

entropi till den grad att de är relativt ovanliga grepp att höra på radio. 

AVSLUTNING 

Avslutningen i kampanjen 30 sekunder kommer inte med någon slutkläm, utan argumentet 

växer fram under monologen. Den är ganska tydlig rakt igenom då den en bit in i reklamen 

klargör att det handlar om rökning, och att det är farligt. Vändningen kommer således inte i 

slutet, vilket gör att avslutningen blir relativt redundant. 

I kampanjen Julminnen kommer den avslutande VO’n och förklarar att de jobbar för att 

“...alla som lever i hemlöshet ska få fira jul igen…” (Bilaga 1, 1.2). I.o.m. VO’n blir det 

tydligt att personerna vi hört har pratat om julen som något som gått förlorat. Vilket ska leda 

mottagaren till att tänka på att alla inte tar julen för givet. Avslutningen bidrar till att 

reklamspotarna blir mer suggestiva, och kan klassas som det som Karlberg & Mral kallar en 

slutkläm, men den har inte så hög entropi i förhållande i vad själva reklamspoten handlar om.  

I kampanjen Lägg inte på kommer själva vändpunkten i scenerna i de respektive 

reklamspotarna, och förtydligas med VO’n i avslutningen, vändningen är relativt entropisk, 

men tillhör inte avslutningen i reklamspotarna. I första reklamspoten, Test 33, är avslutningen 
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mer entropisk när vi får en fråga om scenen som utspelade sig, eftersom scenen drar vissa 

konnotationer till en trailer, vi är inte vana vid att lägga märke till detaljer i en trailer, utan 

uppfattar snarare känslan som en helhet. I den andra reklamspoten av kampanjen, Test 43, är 

det lättare att dra slutsatsen att man ska vara uppmärksam, då flera ord uttalas med en viktig 

ton men är svåra att uppfatta.  

Avslutningarna har relativt låg entropi, då vändpunkterna i flera fall kommer tidigare under 

scenen i reklamspotarna, det finns ändå en viss grad av entropi i själva vändningen, oavsett 

om den dyker upp under reklamspotens gång eller i slutklämmen. 

ARGUMENTATIONSMEDEL 

Det finns mycket logos i kampanjen 30 sekunder. Argumentet att rökning dödar är vedertaget 

vilket leder till att avsändaren har ett försprång då de inte behöver presentera belägg för detta. 

Avsändaren kan istället bara förhålla sig kring logiken att rökare dör tidigare än icke-rökare. 

Pathos används dels genom tonen av allvar som förmedlas genom rösten, och dels genom att 

prata om tiden som en metafor för en människas livslängd, reklamens pathos anspelar därför 

på lidelse.  

Julminnen innehåller stark pathos. Syftet med texten kan vara att väcka sympati med de 

hemlösa människor som inte längre ser julen som en positiv upplevelse. Julen är ofta 

konnoterat med positiva känslor, när rösterna först berättar om sina goda minnen till julen, 

väcks dessa konnotationer, för att sedan sluta i en saknad. Förflyttningen från goda minnen till 

saknad ska bidra till en känsla av sympati hos mottagaren. 

I kampanjen Lägg inte på använder sig av mycket pathos genom att använda sig av en ganska 

rofylld och lugn inledning genom monlogerna i början som gestaltar föräldrar och en farmor 

som talar till sina barn. Monologerna i början av varje reklamspot inger ett lugn och bidrar till 

en fin känsla men när sedan barnet i Lägg inte på 1 tillkallar pappa och barnet i Lägg inte på 3 

tillkallar farmor, finns det en ton av uppgivenhet hos barnen. Tonen konnoteras till ensamhet, 

ledsamhet och rädsla. När barnens röster sedan följer upp kallelsen med en vädjan om att 

pappa/ farmor ska stanna kvar i telefonen, bekräftas känslan ytterligare. Det finns även stark 

pathos genomgående i reklamerna där mottagaren ska känna sympati med de sjuka barnen 

som saknar den fysiska närvaron av sina föräldrar. Både kampanjen Lägg inte på och 

Julminnen jobbar även med ethos till den grad att varumärkena som står för avsändare även 

står för lösningen på problemet som kampanjerna målas upp. Det bidrar till att god ethos 

byggs hos dessa varumärken.  
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Kampanjen Rekrytering 2009 jobbar med pathos till den del att de vill att de lyssnare som är 

intresserade av armén ska fyllas med självkänsla och söka till armén för att definiera sig själva 

som en bättre människa än de som inte platsar i armen. I Rekrytering 2009 jobbar avsändaren 

även med det ethos som armén för ett land innehar, arméns ethos bygger på att de som 

avsändare vet vilka som är bra formade för viktiga uppgifter och vilka som inte är det. 

Det starkaste argumentationsmedlet i guldäggsvinnarna är pathos. Guldäggsvinnarna jobbar 

till stor grad med pathos genom sympati och anspelning på lidelse, det förekommer även 

spänning. Logos förekommer i en utav reklamkampanjerna. Ethos bygger avsändarna ofta 

genom att visa sig som den goda lösningen på lidelsen eller det sympatiska känsloläget. 

ARGUMENT 

I 30 sekunder ligger övertesen nära undertesen då kopplingen mellan att "din tid tar snart 

slut" (Bilaga 1, 1.1) och undertesen att ’rökare dör i förtid’, är en ganska tydlig koppling 

mellan teserna och en relativt logisk koppling att göra. Det huvudsakliga påståendet i 30 

sekunder är att ’om du röker så dör du tidigare än en icke-rökare’. Sändaren är medveten om 

att argumenten som nämns i reklamspoten är slitna, detta framgår genom att de snabbt nämner 

de ’slitna’ argumenten och även påpekar att du redan har hört dessa. Men avsändaren menar 

implicit även på att de ’slitna’ argumenten fortfarande är sanna och relevanta argument, 

genom att de nämns igen. Framförallt vill avsändaren trycka på att det är bråttom. Det handlar 

om tid. Sedan bemöts motargumenten om njutning och att leva för stunden, för att avsluta 

med att mottagaren som röker trots allt kommer att dö tidigare än icke-rökande lyssnare. Med 

tanke på beläggen som presenteras är relevansen mellan påstående och belägg relativt logiska. 

Det finns hot i argumentet om du inte slutar röka så dör du, dock så är det inte en tredje part 

som hotas utan det är du själv. Vilket anspelar på det som Mral & Larsson kallar övertygelse 

genom hot. 

Övertesen i Julminnen om att julen var en mer positiv upplevelse förr i tiden för människor 

som är hemlösa idag ligger ganska nära undertesen om att man bör skänka pengar till 

stadsmissionen för att göra julen bättre för hemlösa människor idag. Argumenten i Julminnen 

bygger helt och hållet på sympati och att lyssnaren blir berörda av reklamens pathos. Det 

finns även ett inslag av hot i argumentet då det implicit menar på att hemlösa får en hemsk jul 

om inte du som lyssnare skänker pengar.  

I Lägg inte på är övertesen att sjuka barn behöver sin familj och undertesen är att lyssnaren 

bör skänka pengar till Ronald McDonald Barnfond. I Lägg inte på finns det även ett hot som 



28 

 

övertalningsmedel. Argumentet om att svårt sjuka barn behöver sin familj målas upp starkt 

genom scener där föräldrar och en farmor tvingas ha intima, varma stunder med sina barn/ 

barnbarn över telefon. Argumentet bygger på att lyssnaren sympatiserar med barnen och då 

argumenterar reklamen med hjälp av stark pathos, på ett sympatiskt plan för att man ska 

skänka pengar för byggnaden av ett sjukhus. Argumentet i Lägg inte på bygger på att vi bör 

ge pengar till ett bygge av ett hem vid sjukhuset, annars har cancersjuka barn endast kontakt 

med sina familjer genom telefon.  

Påståendena att hemlösa får en bättre jul och att fler föräldrar kan vara med sina barn genom 

bistånd är relativt logiska. 

  

Poängen med kampanjen Rekrytering 2009 är att inte vem som helst passar för att vara med i 

armén, och man blir utmanad av reklamen att försöka nå ett mål. Ett mål som inte vem som 

helst kan nå, det leder till att påståendet indikerar att finns en viss prestige i att få vara med i 

armén, det finns inget direkt hot i argumentet. 

Kopplingen mellan övertes och undertes är tydlig och relativt logisk i de guldäggsvinnande 

reklamerna, vilket även leder till att logiken mellan de påstådda beläggen och påståenden blir 

stark. Majoriteten av reklamkampanjer som vunnit guldägget argumenterar via hot och spelar 

på hopp och fruktan hos mottagaren. 

STIL 

Ett genomgående ord i 30 sekunder är ordet ”tid”. 30 sekunder börjar med att påpeka att tiden 

är knapp för påverkan genom en radioreklam, sedan vänds begreppet då avsändare påpekar att 

det är mottagaren som har ont om tid, för att sluta i tiden som en metafor för en människas 

livslängd, där en rökare har ett klart undertag. Samtidigt räknar rösten lite stressat ner tiden 

för själva reklamspoten, stressen framkommer genom att rösten talar lite snabbare när den just 

säger siffrorna som minskar och att det är mindre tystnad innan och efter rösten har uttalat 

siffrorna. Den rena, minimalistiska stilen kan hjälpa reklamen att sticka ut på typisk 

kommersiell radio i Sverige, då mycket annan reklam och program har en annan ljudbild med 

mycket ljudeffekter och musik runt och under rösten, vilket är okonventionellt sett till genren 

radioreklam.  

I Julminnen används begreppet ”magiskt” för att beskriva julen i två av reklamspotarna. Det 

kan vara en metafor för att den fina romantiserade julen känns som något overkligt nu förtiden 
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för de hemlösa människorna. Telefonen i Lägg inte på fungerar som en symbol för distans. 

Ljuden från scenerna i Test 33 och Test 43 konnoterar man till dramatisk film. Tutan som 

ringer i början av varje reklamspot konnoteras till faciliteter som behandlar saker som är av 

fara för allmänheten. Tillsammans med allvaret i den kvinnliga rösten gör man genomgående 

konnotationen till den allvarliga stämningen. Den allvarliga tonen och tilltalet som används i 

samtliga reklamkampanjer påminner mer om tonen som används på kanalen P1 i Sveriges 

radio, och sticker därför ut mer på en reklamradiokanal. Den allvarliga tonen är något som är 

sällan förekommande på svensk kommersiell radio. Vilket gör att reklamerna sticker ut en del 

och begår så kallade stilbrott sett till genren radioreklam. 

Tonen är genomgående för alla vinnare av Guldägget allvarlig. Stilen bland de 

guldäggsvinnande reklamerna begår ofta stilbrott då de är relativt okonventionella i just 

genren radioreklam, med undantag för Rekrytering 2009som ändå anspelar på ett grepp som 

är konventionellt inom reklam i allmänhet. Metaforer, symboler och stilistiska grepp där 

ordens innebörd vrids och vänds förekommer till en viss del.  

STEREOTYPER 

I A non smoking generation benämns karaktären rökare. De karaktärsegenskaper som 

tillskrivs karaktären rökare är livsnjutare och en person som lever för stunden. Det är relativt 

få egenskaper som står för en social grupp, vilket enligt Hinton är någon somkarakteriserar en 

stereotyp.  

Karaktärerna i Julminnen är hemlösa människor. Karaktären av den hemlösa beskrivs som en 

person som har förlorat ett liv tidigare fyllt med glädje och värme kring julafton. De hemlösa 

ser det även som en overklighet att ta sig ur denna verklighet, genom att de använder begrepp 

som t.ex. ’magiskt’för att beskriva hur julen en gång i tiden kändes. Maktförhållande skapas 

mellan karaktären av en hemlös person, och lyssnaren som förväntas vara den normativa 

människan och förväntas ge pengar till den hemlösa personen för att den normativa 

människan trots allt har en bra jul. Maktförhållanden mellan sociala grupper är något som 

bidrar till en stereotypifiering av vederbörande, vi ser därför en viss grad av stereotypifiering 

av de hemlösa i kampanjen Julminnen. Maktförhållandet brukas även när stereotypen 

genomgående inte kan nå den normativa julen.  

I kampanjen Lägg inte på presenteras lyssnaren för karaktärerna modern, fadern och farmor 

(modersfigurerna). Modersfigurerna står för trygghet och lugn. De har alla en lugn och 

rogivande ton i rösten. De utstrålar en bild av en omsorgsfull figur som bryr sig om barnens 
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bästa, vilket bidrar till en stereotypifiering av modersfigurerna. De sjuka barnen är rädda, 

ängsliga och ensamma, vilket bidrar till en simpel bild av karaktären sjuka barn, något som 

även det bidrar till en stereotypifiering. Kontrasten bidrar till att skapa pathos genom sympati, 

som tidigare konstaterat under rubriken Argumentationsmedel.  

Karaktären som visserligen inte porträtteras, men som föreslås i Rekrytering 2009 är bl.a. 

militären. Militären är en person som kan processera mycket information på kort tid. Den 

normativa människan, som många lyssnare kan komma att uppfatta sig själva som, kan inte 

processera mycket information på kort tid och har inte vad som krävs för att gå med i armén. 

Genom att karaktären militären beskrivs på enbart dessa egenskaper finns även i kampanjen 

Rekrytering 2009 inslag av stereotyper.  

Stereotyper förekommer i samtliga reklamkampanjer som vunnit Guldägget 2010-2014. I två 

fall så porträtteras stereotyperna. I dessa två fall används stereotyperna som en kontrast till det 

normativa för att belägga ett påstående, och på det sättet argumentera genom pathos genom att 

vädja till sympati. 

4.3 SAMMANDFATTAD SEMIOTISK ANALYS AV LIONS GOLD VINNARE 2010-

2013 

 

UNILEVER 

I reklamspoten Shoes hörs en kort scen upp där ett barn testar ett par skor. Efter några 

trevande steg frågar karaktären som konnoteras som pappan till barnet om skorna 

passar. Barnet svarar att skorna är för stora varpå pappan övertalar barnet att han 

endast behöver växa mer. I Roll call hörs en person som ger konnotationen av en fröken 

eller en fritidsledare (läraren)som håller ett upprop för barn. Läraren ropar upp två 

väldigt normativa, vanliga amerikanska namn. När hon fortsätter till ett mer originellt 

namn (Moon Topaz Henderson), som uttalas mer frågande, svarar barnet med en ton 

som konnoteras till osäkerhet. I reklamspoten Sharing börjar scenen av att ett barn 

kallar på sin mamma och förklarar att lisa leker med hens leksaker. Mamman svarar att 

de delar på sakerna i huset de befinner sig i. 

Samtliga reklamspotar börjar med en scen där barn befinner sig i obekväma situationer. 

Det finns även ett maktförhållande mellan föräldrar och barnen, där föräldrarna är 

oförstående och brukar makten mot barnens vilja. Det finns en ton som konnoteras till 
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förtvivlan i barnens svar när respektive makthandling sker i varje scen.  Musik börjar 

som konnoteras till musikgenren country och en sångare (countrysångaren) hörs med 

bred amerikansk accent. Countrysångarenvärderar med två meningar scenen för 

barnens parti, genom att t.ex. i reklamspoten Shoes sjunga ”You wear a size 7, he pulls a 

10 off the shelf. You're stumbling like a hobo, and you look like an elf”(Bilaga 1, 1.5). Sedan 

sjunger countrysångaren att barnen behöverRagu som lindring på deras tuffa uppväxt. I 

sista meningen får lyssnarenförklaringen att ragu är en pastasås. 

REKLAMKAMPANJEN MIM 

Stråkar spelar vad som konnotativt uppfattas som spännande musik. En röst som 

konnotativt förknippas med trailers till spännande filmer hörs. Overklig information 

berättas med en allvarlig ton som om de vore egenskaper en man besitter. Som t.ex. ”He 

can tune a maraca”(Bilaga 1, 1.6) eller "his hair gets thicker with age" (ibid.).  Logikbrotten i 

informationen skapar humor. Mannen presenteras som karaktären MIM, d.v.s. Den mest 

intressanta mannen i världen. Trailern pågår med endast en röst, ljudbelagd av några 

stråkar som berättar om en man som kan uppnå helt otroliga prestationer. Efter att 

trailergreppet har pågått under majoriteten av reklamen hörs en explosion, sedan 

berättar rösten att: "He is... [explosion] The most interesting man in the world" (Bilaga 1, 

1.6; 1.8), till musik som konnotativt uppfattas som mexikansk musik. Reklamen avslutas 

med att karaktären berättar att han dricker ölet Dos Equis. 

REKLAMKAMPANJEN CLA 

Varje reklamspot börjar med ljud som ger konnotationen av nyhetssändningar, detta 

dels genom att ljudslingan som spelas i början av varje reklamspot konnoteras till 

nyhetssändningar, och dels genom tonen och tilltalet av personen som läser nyheterna. 

Dessutom börjar varje nyhetsläsare med att nämna en geografisk plats, vilket också är 

någonting som konnoteras till nyhetssändningar. Nyhetsuppläsaren berättar sedan att 

en ledare för en stat har gjort någonting kontroversiellt.T.ex. att Angela Merkel sade “I 

had diarrhea, I had the sweats and had to walk while clinching down there” (Bilaga 1, 1.7). När 

referaten från respektive nyhetshändelse samt de kontroversiella citaten från respektive 

ledare (president, förbundskansler och premiärminister) läses upp, uppstår entropi. 

Sedan förklarar VO'n att den förbundskanslern/ presidenten/  premiärministern aldrig 

skulle kunna ha sagt respektive citat, eftersom de då skulle sitta på en psykriatisk 

institution. Men att latinamerikanska statsledare har sagt just detta. Sedan säger VO’n 
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att ”If this is our latin american reality, imagine our films”. (Bilaga 1, 1.7 VO’n syftar på att 

både verkligheten och filmerna från latinamerika är tokiga. 

4.4 RETORISK ANALYS AV VINNARE AV LIONS GOLD 
RETORISK GENRE 

I kampanjen Unilever ser vi starkt inslag av genus demonstrativum. Det är en reklam som är 

till för att underhålla. Att en god pastasås lindrar en tuff uppväxt har främst ett humoristiskt 

syfte. I övrigt så förstoras problematiken och på grund av det tydliga inslaget av ironi så finns 

det få tecken på att reklamkampanjen vill mana till en förändring. 

Kampanjen MIM är renodlad genus demonstrativum, dvs. det är ren underhållning. Det är ett 

hyllningstal av en fiktiv person, och vill på så sätt hylla hur någonting är just nu, vilket är ett 

tecken på genus demonstrativum. Det finns väldigt svag verklighetsförankring i informationen 

och informationen är endast till för att underhålla.  

I början av respektive reklamspot för kampanjen CLA så kan det uppfattas som att det finns 

inslag av genus deliberativum, eftersom rösten låter relativt allvarligt och konnotativt 

påminner om en nyhetssändning där nyhetsankaret pratar kritiskt om olika statsledare från 

länder runt om i världen. Uppmärksamhet väcks när respektive statsledare blir citerad på 

grund av de kontroversiella uttalanden som följer. När uttalandet kommer blir det tydligt att 

det rör sig om genus demonstrativum, eftersom uttalandet är så pass kontroversiellt och 

entropiskt. Lyssnare som inte utläser humor i det entropiska uttalandet, kan få känsla av en 

politisk smutskastning, vilket skulle vara inslag av genus deliberativum, med greppet används 

i parodiskt syfte. När VO’n hörs efter nyhetssändningen blir det tydligt att det rör sig om 

underhållning, dock så säger VO’n att latinamerikanska statsledare står för dessa absurda 

uttalanden, och hävdar att detta är sanning. Men det finns ingen explicit uppmaning om att det 

är något som behöver förändras för kollektivets bästa, utan det fungerar mer som lyteskomik, 

dvs görs sig roliga över andras dysfunktionalitet. Trots att det går att tolka implicita 

påståenden angående latinamerikanska ledare, så finns det ingen uppmaning till förändring. 

Den retoriska genren i kampanjen CLA är därför tydligt av genren genus demonstrativum. 

Genren för samtliga kampanjer som vunnit Lions Gold är av genren genus demonstrativum. 

INLEDNING 

Unilever’s kampanj inleds med en scen i olika vardagliga miljöer, vi hör bl.a. miljön av en 

skoaffär i Shoes. Det kan vara lite oklart vad som händer under reklamspotarnas första 

sekunder, men efter konnotationerna har etablerat sig om att vi är i en butik, ett hem där 
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köksporslin ljuder i bakgrunden samt i ett klassrum så är det ganska konventionella 

inledningar genom att det är vardagliga scener som spelas upp, dvs. inledningen är relativt 

redundant.  

Inledningen i MIM börjar med några stråkar som spelar spännande musik, rösten har en 

allvarlig ton. Det är en ganska typisk trailerröst, med stark bas som talar städat och artikulerat. 

Tonen som används tillsammans med språket och de spännande stråkarna bidrar till 

konnotationen av en trailer, vilket på så sätt blir relativt redundant i reklamsammanhang. 

Inledningen i CLA låter som en typisk nyhetssändning vilket är relativt redundant i 

radiosammanhang. Den typiska nyhetssändningen förtydligas med ljuden som används, tonen 

som rösterna använder, samt att varje monolog börjar med att rösten säger en geografisk plats 

som en hel mening, t.ex. "Berlin. German chancellor Angela Merkel..." (Bilaga 1, 1.7). 

AVSLUTNING 

I Unilevers kampanj kommer första vändningen när ett barn känner sig orättvist behandlat och 

en stereotypisk country-slinga börjar spelas. Country-sången tar barnens parti. Konventionellt 

så brukar en lösning ofta presenteras på problematiken i radioreklam, det som händer då är att 

VO’n förklarar att med en tuff uppväxt är den rimligt att få en god pastasås. Denna entropiska 

lösning har som syfte att locka till skratt, eftersom den är så pass okonventionell och har 

väldigt hög entropi, countrysången bidrar även till denna entropi i avslutningen, då 

countrymusik och pastasås inte har några kända konnotationer emellan varandra.  

I kampanjen MIM kommer det inte någon riktig dramaturgisk vändning i reklamspotarna. Det 

är inte den mest entropiska ölreklamen som har gjorts, på grund av att manliga egenskaper 

framhävs, vilket vanligtvis konnoteras inom övrig ölreklam.  

Avslutningeni kampanjen CLA har väldigt hög entropi. Det känns långsökt att först jämföra 

statsledare för att belägga hur filmkulturen skiljs åt i de olika länderna. Den är dock inte så 

suggestiv eftersom den saknar relevans. 

ARGUMENTATIONSMEDEL 

Argumentationsmedlet i kampanjen Unilever är rakt igenom humor, genom att de drar den 

entropiska slutsatsen att pastasås lindrar en tuff uppväxt,  vilket anspelar mycket på pathos. 

Countrysångaren kan även ses som en karaktär som företaget vill få förknippat med sitt 

varumärke, och jobbar på det sättet även med ethos, precis som Karlberg & Mral tar upp är ett 
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etablerat grepp för företag för att jobba med ethos inom reklam. Musikgenren country är även 

en etablerad genre som används med ett parodiskt grepp, genom att country ibland konnoteras 

till texter som berör tyngre känslomässiga ämnen, och i detta fall används för mindre problem 

för barn.  

Reklamkampanjen MIM består av pathos som argumentationsmedel, genom humorn de 

skapar. Det finns även inslag av ethos hos själva karaktären MIM (The most interesting man 

in the world), då han besitter otroliga förmågor. En fingerad karaktär bygger företagets ethos 

genom att karaktären MIM’s egenskaper förknippas med avsändaren.  

Reklamkampanjen CLA har mycket inslag av pathos genom humor som uppstår eftersom de 

kontroversiella uttalande som respektive statsledare uttalar. Det görs även parodi på 

nyhetssändningar där nyhetsuppläsaren citerar statsledare med kontroversiella citat. Det går 

även att utläsa pathos i humorn som uppstår genom brist på logiken när slutsatsen, att tokiga 

statsledare leder till tokig filmkultur.  

Samtliga Lions Gold vinnare använder sig även av ethos genom att få humor och parodi 

förknippat med avsändaren av reklamen. Det mest framträdande argumentationsmedlet för 

Lions Gold vinnarna är genomgående pathos genom humor och parodi på etablerade genrer. 

ARGUMENT 

I reklamkampanjen Unilever är övertesen att en tuff barndom bör belönas med en god 

pastasås. Undertesen blir således att avsändaren vill att lyssnaren ska köpa deras produkt. Det 

finns ingen tydlig logik mellan påstående och belägg, vilket främst gör att tesens syfte att 

lyssnaren ska associera ett skämt med avsändarens varumärke.  

I kampanjen MIM är övertesen att karaktären MIM är fantastisk, och dricker Dos equis, 

undertesen blir därigenom att om lyssnaren också borde dricka Dos equis, vilket gör den 

logiska relevansen relativt svag i argumentet, eftersom det inte finns något som pekar på att 

karaktären MIM är fantastisk på grund av sitt öldrickande.  

Övertesen i CLA är att tokiga statsledare leder till en tokig filmkultur saknar logik, undertesen 

är på Cine las americas latin american film festivalkommer det finnas mycket tokig film, 

övertesen är svår att koppla till undertesen, på grund av bristen i logik i slutledningen. 

Argumentationen i samtliga kampanjer bygger helt och hållet på att mottagaren ska förknippa 

varumärket med humor. Det är ett relativ svag relevansi kampanjen CLA om att tokiga 
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statsledare leder till tokig filmkultur. Argumentet om att de latinamerikanska statsledarna har 

gjort ger ett ytterligare sken av sanningshalt i belägg genom att platser och datum för 

uttalandet anges. Vilket är en ytterligare styrkemarkör för sanningshalten i påståendet. 

Genomgående för samtliga kampanjer så är logiken svag mellan belägg och påstående. 

Kopplingen mellan övertes och undertes är svag, likaså är logiken mellan belägg och 

påstående i samtliga kampanjer som vunnit Lions. 

STIL 

Öppningsscenerna i kampanjen Unilever håller inget utmärkande konstlat stilgrepp utan är 

relativt verklighetstrogna. Countrysångaren fungerar som en hjälte i reklamen på det sättet att 

han alltid tar barnens parti. I reklamspoten Shoes sjunger sångaren om hur barnet tvingas se ut 

som ”a hobo” (en luffare) och ”an elf” (en alf) som metaforer för barnets utanförskap som 

bildas när barnet går runt i för stora skor (Bilaga 1, 1.5). I Roll Call värderas även det 

utstickande/ orginella namnet som ett ”stupid hippie name” (ett dumt hippie namn). I Sharing 

värderas även mamman som ”a communist bastard” (kommunistjävel). Det är relativt laddade 

metonymier som används mot föräldrarna som gör livet svårare för barnen. Metonymierna har 

ganska olika laddningar beroende på vad man har för politisk åskådning, för en mer 

konservativ social grupp i USA, är hippe och kommunist mer negativt laddade ord än för t.ex. 

ett mer socialistiskt synsätt där en koppling mellan att barn ska dela leksaker och kommunism 

blir mer komisk.  

Reklamkampanjen MIM strävar efter konnotationen till filmtrailers där en allvarlig djup röst 

berättar för lyssnarna en skicklig väl förberedd person står inför ett problem som skulle vara 

svårt/ omöjligt för vilken vanlig människa som helst. Den allvarliga, dramatiska tonen blir 

komisk på grund av karaktären MIM’s egenskaper. Det finns tydliga inslag av ironi i 

reklamen, eftersom vissa av egenskaperna som MIM påstås ha är omöjliga att besitta enligt 

logiken i detta universum.  

Inledningen av varje reklamspot i kampanjen CLA tolkas semiotiskt som en nyhetssändning 

genom att jingeln konnoteras med nyhetssändningar, och genom att två av reklamspotarna 

börjar med en mening som endast består av ett namn på en plats. Tonläget är även neutralt 

och informerande, vilket konnoteras till nyhetssändningar. I Merkel och Cameron klipps även 

burkigt ljud in som ska föreställa en tv/ radio upptagning på plats från där uttalandet ska ha 

skett, vilket även detta är typiskt för nyhetssändningar. VO’n som kommer in har även den en 

ganska informativ ton, med lite inslag av mer ’berättande’ än nyhetsuppläsning. Musiken som 
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ligger under VO’n i CLA är även lite lättsammare. Rösten förklarar att självklart så har inte en 

statsledare från USA/ England/ Tyskland sagt detta, men en lite lättare ton, sedan är rösten 

allvarlig när han förklarar att dessa uttalanden får stå för latinamerikanska statsledare. 

STEREOTYPER 

I kampanjen Unilever är det föga troligt att syftet är att lyssnarna ska känna igen sig själva i 

scenerna som utspelas, men det finns en större chans att det ska bidra till en bild av andra 

föräldrar. Dessa andra föräldrar som köper för stora skor till sina barn och döper sina barn till 

kreativa namn. Det går alltså att tolka in en bild av ’de andra föräldrarna’ i reklamen, men det 

finns även lyssnare som kan relatera till föräldrarnas problematik och känna igen sig på de 

sättet. Oavsett om mottagare relaterar till karaktärerna eller ej, så beskrivs dessa med simpla 

liknelser och metonymier, något som Lindgren anser går att likställa med en stereotyp. 

Dessutom så förekommer ett maktförhållande mellan ’de andra föräldrarna’ och barnen i 

samtliga reklamspotar, vilket brukar leda till en stereotypifiering (2.2).Stereotypen ’de andra 

föräldrarna’ är spirituellt inriktade och de motsätter sig överdriven konsumtion.  I 

reklamspotarna föreslås det subtilt att de inte vill köpa skor allt för ofta, att de tycker att alla 

barn inte behöver varsin leksak och att ’de andra föräldrarna’ varit kreativa med barnets namn 

och blir således kallade ”hippies”. Hippies är även en tidigare etablerad stereotyp som anses 

vara relativt spirituellt inriktade jämfört med en mer konservativ social grupp, speciellt i 

U.S.A. 

I kampanjen MIM får karaktären MIM stå för stereotypen av en man som klarar av allt. Det är 

en man som inte ha några problem i världen. Några exempel är att han har fester som folk 

köar i månader för att besöka,han har mängder av telefonnummer till kvinnor, han är berättar 

skämt som åhörare skrattar åt i åratal, hans sätt är det rätta sättet, han är alltså rolig, älskvärd, 

sexuell, självsäker, intressant, orädd och begåvad (Bilaga 1, 1.6; 1.8). Karaktären beskrivs inte 

stereotypt till den grad att han är beskriven med få ledtrådar, dock så blir han vinklat beskrivet 

där endast karaktärens fördelar nämns, det finns en risk för stereotypifiering genom att denna 

karaktär blir bilden av en typisk man. En intressant egenskap är att karaktären MIMhar en 

subtil mexikansk accent. Första reklamspoten har dessutom flera influenser av vad som 

konnoteras till en stereotyp mexikan; han firar t.ex. Mexikos nationaldag, gör guacamole, äger 

en ”piñata”, och träffar kvinnor med latinamerikanskt klingande namn. Men MIM spelas av 

Jonathan Goldsmith som är Amerikan utan något mexikansk påbrå. Det har relativt liten 

betydelse för radioreklamen, men eftersom det gjorts en mängd tv-reklamer med MIM spelad 

av Goldsmith, tror jag att många har bilden av karaktären MIM som en Amerikan, med 
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mexikanska egenskaper. Det kan grunda sig i att ölets namn är spanskt, men bidra till en 

stereotyp bild av mexikaner.  

I Kampanjen CLA porträtteras karaktären Countrysångaren. Countrysångaren tar barnens parti 

och blir hjälten i själva scenen genom att genom överdrivna liknelser för föräldrarnas 

agerande ta barnens parti, och föreslå att barnen åtminstone kan få en god pastasås med tanke 

på hur de blir behandlade i andra situationer. Det finns även inslag av ironi i att 

countrysångaren får stå för en något mer konservativ världsuppfattning genom att han 

använder ord som ’hippies’ och ’kommunistjävel’ som negativt laddade metonymier, när 

countrysångarens funktion är att hjälpa den svagare parten (barnen) i motsättningen som 

byggts upp i varje scen, genom att föreslå lindring genom en god pastasås. Att hjälpa den 

svagare parten är något som ej konnoteras som en egenskap av den konservativa sociala 

gruppen i USA. Vilket leder till ytterligare inslag av ironi, om än subtila och möjligtvis för 

långsökta för lyssnare att uppfatta. 

Den stereotypa bild som finns i reklamkampanjen för CLA av den latinamerikanska 

befolkning är att de är tokiga och i en västerländsk miljö så skulle tre av deras statsledare 

suttit inspärrade på psykiatrisk anstalt. Genom att respektive statsledare jämförs med 

västerländska och beskrivs som att Latinamerikanska ledarna skulle suttit inspärrade i 

västerländska länderså föreslås en bild av Latinamerikaner som galna, impulsiva och i behov 

av vård. Dessa simpla beskrivningar är något som urskiljer sig som beskrivningar på 

stereotypa karaktärer, enligt Hinton. Oavsett om dessa uttalanden har skett eller inte så bidrar 

reklamen till bilden av den latinamerikanska stereotypen som galen, impulsiv och på gränsen 

till behov av psykiatrisk vård. 

Stereotyper förekommer i vinnarna av Lions Gold. I CLA och Unilever används med negativt 

laddade metonymier och jämförelser för att beskrivas.   

4.5 RESULTAT 

RESULTAT FÖR VINNARNA AV GULDÄGGET 2010-2014 

Det tydligaste inslaget i guldäggsvinnarna är av genus deliberativum. Det vill säga att 

reklamkampanjerna är främst gjord med syftet att förändra någonting, mer än att de är gjorda 

med syftet att underhålla.Majoriteten av inledningarna i de reklamkampanjer som har 

vunnit guldägget har hög entropi på det sättet att de är ovanliga grepp för radioreklam. 

Avslutningarna har relativt låg entropi, då vändpunkterna i flera fall kommer tidigare 

under scenen i reklamspotarna. Det vanligaste argumentationsmedlet av 
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guldäggsvinnarna är pathos. Guldäggsvinnarna jobbar till stor grad med pathos genom 

sympati och anspelning på lidelse, det förekommer även spänning. Logos förekommer i 

en utav reklamkampanjerna. Ethos bygger avsändarna ofta genom att visa sig som att de 

bidrar till en lindring på lidelsen eller det sympatiska känsloläget.Kopplingen mellan 

övertes och undertes är tydlig och relativt logisk i de guldäggsvinnande reklamerna, 

vilket även leder till att logiken mellan de påstådda beläggen och påståenden blir stark. 

Majoriteten av reklamkampanjer som vunnit guldägget argumenterar via hot och spelar 

på hopp och fruktan hos lyssnaren.Tonen är genomgående för alla guldäggsvinnande 

bidrag allvarlig. Stilen bland de guldäggsvinnande reklamerna begår ofta stilbrott då de 

är relativt okonventionella i just reklamgenren, med undantag för Rekrytering 2009. 

Stilen är genomgående allvarlig, detta förmedlas via tonläge och konnotationer. 

Stereotyper förekommer i samtliga reklamkampanjer som vunnit Guldägget 2010-2014. 

Stereotyper porträtteras i två av reklamkampanjerna, och omnämns i två 

reklamkampanjer. Stereotyperna som porträtteras används för att bidra till en kontrast 

mot normen, och anspela på sympati och lidelse. 

RESULTAT FÖR VINNARE AV LIONS GOLD 2010-2014 

Genren för samtliga kampanjer som vunnit Lions Gold 2010-2014 är av genren genus 

demonstrativum. Inledningen i samtliga reklamkampanjer är relativt redundanta på det 

sättet att de använder konventionella grepp för radioreklam. Avslutningen i CLA och 

Unilever har hög entropi. Samtliga kampanjer har ett framträdande pathos som deras 

starkaste argumentationsmedel. De använder pathos genom att anspela på humor. 

Argumenten har svag koppling mellan övertes och undertes, likaså den logiska 

kopplingen mellan påstående och belägg.Argumenten är främst till för att skapa humor 

genom den bristande logiska kopplingen. Stilen är genomgående allvarlig, men strävar 

inte efter att överföra den allvarliga känsloläget till lyssnaren, utan använder känslan i 

ett parodiskt syfte. Laddade metonymier och begrepp används för att beskriva 

karaktärer. Stereotyper förekommer i vinnarna av Lions Gold.ICLA och Unilever används 

negativt laddade metonymier och jämförelser för att beskriva dessa stereotyper. 

Stereotyperna framställs med i sammanhang där även inslagen av ironi är starkt 

förekommande. 

SKILLNADER OCH LIKHETER 
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Som Renberg konstaterat tidigare är reklam ofta en blandning av genus deliberativum och 

genus demonstrativum, något som analysens utfall stärker.Vinnarna av Guldägget har till en 

större grad inslag av genus deliberativum, medans vinnarna av Lions Gold rakt igenom är av 

den retoriska genren genus demonstrativum, en tydlig skillnad är alltså att det finns 

indikationer av att reklam som vill förändra någonting har större chans att vinna pris i 

Guldägget, medans det indikeras att reklam som är gjord med syftet att underhålla har större 

chans att vinna Lions Gold. Sett till när uppmärksamhet skapas så visar resultatet att vinnare 

av Lions Gold jobbar relativt sett med mer redundanta, konventionella inledningar där som 

bygger på igenkänning, medans vinnare av Guldägget relativt sett har mer entropiska 

inledningar sett till genren radioreklam. Två vinnare (CLA & Unilever) av Lions Gold har mer 

inslag av entropi i avslutningen av reklamspoten. Vinnare av Guldägget relativt sett har 

svagare inslag av entropi i avslutningen,  i vissa fall kommer vändpunkten innan den 

avslutande VO’n. Både vinnare av Guldägget och vinnare av Lions Gold använder sig i flera 

fall av pathos, dock så använder sig flera vinnare av Guldägget av pathos genom att anspela 

på sympati och lidelse. Ethos används genomgående i reklamerna då avsändare står för sina 

reklamkampanjer och vill överföra känslan till sitt varumärke, i flera av vinnarna utav 

Guldägget vill avsändaren stå som en del av den goda lösningen på lidelsen, i en utav 

kampanjerna (som dock vunnit Gold två olika år) används en fiktiv karaktär som ska överföra 

ethos från denna karaktär till varumärket. Samtliga vinnare av Lions Gold bygger på pathos 

genom humor, något som inte förekommer i vinnarna av Guldägget. Argumenten i vinnarna 

av Guldägget är genomgående logiska, och det finns starka kopplingar mellan vad som påstås 

explicit och de underliggande påståendena. Majoriteten av vinnarna av Guldägget använder 

dessutom hot och anspelar på ’hopp och fruktan’, något som inte förekommer hos vinnarna av 

Lions Gold. Argumenten i vinnarna av Lions Gold är genomgående relativt ologiska, för att 

skapa humor genom logikbrott. Den allvarliga tonen är något som förekommer i alla 

reklamkampanjer, dock så bryts den ofta i vinnarna av Lions Gold när det blir synligt att det 

är av parodiskt syfte, medans vinnarna av Guldägget vill överföra den allvarliga tonen till 

mottagaren. Stereotyper förekommer i samtliga reklamkampanjer, till olika grader. 

Stereotyperna som porträtteras i två av vinnarna av Guldägget (Julminnen&Lägg inte på), 

används för att gestalta en kontrast som ska bidra till lidelse och locka sympati hos 

mottagaren för att förändra, eller förstärka en norm. Två av vinnarna av Lions Gold 

(Unilever&CLA) använder negativt laddade metonymier för att bygga stereotyper som står 

utanför normen.  
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4.6 DISKUSSION 
Korpus (2008) och Larsson & Leong (2011) slog fast att humor är någonting som 

guldäggsvinnare inom print (bildannonser) ofta använder sig av, Korpus vederlägger dock sitt 

påstående med att det inte gäller för ideella organisationer, och även om samtliga vinnare av 

Guldägget i denna analys inte uppfyller alla krav för att kallas ideella organisationer, så har de 

gemensamt med ideella organisationer att de inte direkt har rent kommersiella 

intressen.Avsändarna är en statlig organisation, en stiftelse, och två biståndsorganisationer. 

Detta färgar utfallet av analysen då resultatet pekar på större skillnader än vad som kan antas 

vara represenatativt av radioreklam i allmänhet mellan Sverige och USA. Att samtliga 

reklamkampanjer som vunnit Lions Gold var av genren genus demonstrativum till skillnad 

från samtliga Guldäggsvinnare som var av genren genus deliberativum, beror antagligen till 

stor del på att avsändarna hade olika intressen, dvs. kommersiella och mer ideella. Resultatet 

visar dock på olika synsätt hos jury-grupperna i de olika tävlingarna, där mer suggestiva, 

allvarliga ämnen som görs på ett entropiskt sätt verkar vara tydliga karaktärsdrag hos vinnare 

av Guldägget, medans underhållande humor med tydliga stereotypa karaktärer och argument 

som helt saknar logik verkar vara ett vinnande koncept för Lions Gold. Det skulle även kunna 

ge en fingervisning om attityden hos reklamskapare inom radio i Sverige och USA, där en 

kreativ reklam i Sverige är en reklam som får lyssnaren att tänka på allvarligare ämnen, 

medans en kreativ reklam i USA får mottagaren att bli lite chockerad och skratta genom 

entropiska vändningar och ologiska argument. Den allvarliga, något dramatiska tonen är något 

som förekommer i samtliga kampanjer, både ifrån Sverige och USA, dock så används de på 

helt olika sätt, där Guldäggsvinnarna försöker bygga en dramatisk känsla, och Lions Gold- 

vinnarna använder det i ett parodiskt syfte. Det går alltså att utläsa, om än vagt, en skillnad 

hos attityder gentemot radioreklam mellan Sverige och USA. 

Stereotyper är, som tidigare forskning bekräftar, vanligt förekommande inom reklam. Något 

som resultatet av denna analys stärker. Lindgren menar att de används i ett konstnärligt syfte, 

och copywritern Margareta Kock berättar de används som ett effektivt sätt för att skapa 

igenkänning (2.2). Tiden är begränsad i reklam, och det kan anses orimligt att ge alla 

karaktärer en komplex porträttering. Även om stereotypa karaktärer används som ett grepp 

som tilltalar hjärnans kategoriseringsfunktion (2.2) och på så sätt underlättar en snabb 

uppfattning om vad som presenteras för mottagaren, så bidrar det till en större problematik.  

Problemet med stereotyper är att de ofta föds inom sociala grupper där de inte representeras, 

för att sedan växa till generella idéer inom sociala representations-system, där dessa idéer 
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etableras som kunskap och färgar individers sätt att agera och tänka kring de individer som 

tillskrivs stereotypa egenskaper (2.2). Vilket bidrar till fördomar mellan sociala grupper. 

Men stereotyperna i denna analys skiljer sig åt. När stereotyper används i kombination med 

den retoriska genren genus demonstrativum uppstår i analysen exempel lyteskomik. Eftersom 

de stereotyperna inte används för att förändra någonting till det bättre, så blir de endast en 

karaktär som får stå utanför normen med negativt laddade metonymier och liknelser som 

tillskrivs karaktären. Detta leder på så sätt endast till att negativa fördomar föds mellan sociala 

grupper. Att stereotyper porträtteras i kombination med den retoriska genren genus 

deliberativum behöver inte minska deras funktion i sociala representations-system, dock så 

kan skribenten spekulera fritt i att de idéer som kan komma att etableras som kunskap kan 

vara mer av en godartad karaktär. Om vi tar exemplet med stereotypen hemlösa i kampanjen 

Julminnen så kan porträtteringen av stereotypen bidra till tankesättet om att hemlösa har en 

hemsk jul, vilket kan vara till fördel för de hemlösa när ekonomiska resurser ska omfördelas i 

ett samhälle, vilket skribenten anser är ’kunskap’ av mer godartad karaktär. Medans en 

kunskap av Latinamerikanska presidenter som tokiga och på gränsen till att behöva 

psykriatisk vård kan vara en ’kunskap’ av sämre karaktär att inneha inom ett social 

representations-system. 

Även om det inte finns någonting som indikerar att användandet av stereotyper inom reklam 

minskar så finns det, som Thwaits påstår, tecken som tyder på att genrer och stereotypifiering 

inte är en mekanisk funktion, vilket betyder att det är någonting som kan förändras (2.2). För 

att förändra någonting är det av betydelse att först uppmärksamma det. Förhoppningsvis så 

kan en ökad medvetenhet om stereotypa porträtteringar i medier leda till en minskad effekt av 

dess betydelse för interaktionen mellan sociala grupper. En ökad medvetenhet skulle i 

slutändan kunna mynna ut i att reklamer vinner priser för sin kreativitet när de använder sig 

av mer komplexa karaktärer. 
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BILAGA 1: TRANSKRIBERING 

Karaktärer som hörs i respektive reklamkampanj förklaras med en bokstav som sedan anger 

deras repliker i manuset. Snedsträck anger ljud. Rubrikerna anger reklamkampanjens namn. 

Fet stil och kursiv anger titeln på reklamspot. 

 

Vinnare av Guldägget i kategorin radioreklam: 

 

1.1 A NON SMOKING GENERATION, 2013 
Avsändare: A Non Smoking Generation 

Reklamspoten är inspelad i studiomiljö,  

Den enda som hörs är en ung mans röst.  

 

“Jag har tretti sekunder på mig att påverka dig.  

Och bara dom här orden gör att dom krympt till tjugosex.  

Problemet är att tiden inte försvinner för mig, utan för dig.  

Nu är vi nere på tjugotvå sekunder.  

Du har redan hört argumenten, sett varningstexterna och vet vad cancer är. sjutton sekunder. 

Tiden rinner iväg, och börjar du kommer din tid å gå ännu snabbare. tolv sekunder.  

Du kommer säga att du njuter. Tio. Du kommer säga att du lever för stunden. Åtta.  

Du kommer säga att du ska sluta, och tyvärr är det sant.  

Du kommer att sluta lite tidigare än oss andra. A non smoking generation. Noll sekunder.” 
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1.2 JULMINNEN, 2012 
Avsändare: Stockholms stadsmission 

Tjuren Ferdinand 

 

M: Man, hes röst med stark bas 

K: Kvinna, berättarröst 

 

/Bakgrundsljud av svagt sorl, ljud av bestick mot porslin, mynt som skramlar ligger under 

hela reklamspoten. 

 

M: “Annars är det väl tjuren ferdinand med sin korkek… Han e cool… Hehehehehe när han 

sätter sig på getingen hehehehehe, å plöjer, hehehe, det är bara för bra, heheheh, erhm, åh. 

Och matadoren som sliter sitt hår, hehe, och ferdinand slickar på rosen han har tatuerat på 

bröstet och han bryter ihop, hehehe. De e ju kul. Det kan jag skratta åt än idag.” 

 

K: “Stockholms Stadsmission arbetar för att alla som lever i hemlöshet ska få fira jul igen. 

SMS:a Hem till Sjuttiotvå niohundra. Så skänker du femtio kronor.” 

 

Magiska jular 

 

M: “Då var jul jul. Jag kom ihåg man hade svårt att sova en vecka innan julafton föratt man 

va så glad ååå uppgaistrad åå nyfiken på julklapparna… erhhmm, aa de va magiska jular, 

verkligen, sånna får man aldrig igen…” 

 

K: ”Stockholms Stadsmission arbetar för att alla som lever i hemlöshet ska få fira jul igen. 

SMS:a Hem till Sjuttiotvå niohundra. Så skänker du femtio kronor.” 

 

Min första stereo 

 

/Bakgrundsljud av svagt sorl 
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M: ”Jag firade dom med hela min familj, man kände julstämningen. Och framförallt all den 

här nya musiken, för jag fick min första stereo då. Så jag kunde ju spela in på band, från 

radion. Och man satt ju som klistrad, det var magiskt liksom.” 

 

K: ”Stockholms Stadsmission arbetar för att alla som lever i hemlöshet ska få fira jul igen. 

SMS:a Hem till Sjuttiotvå niohundra. Så skänker du femtio kronor.” 

 

1.3 LÄGG INTE PÅ, 2011 
Avsändare: Ronald McDonald Barnfond 

Lägg inte på 1: 

 

M: Man, äldre/ medelålders. Lugn och samlad röst. 

B: Barn, 

S: Speaker, ung man, lugn och rogivande röst. 

 

M: Och om katten karlsson inte ändrat sig, så går han och den lilla husmusen harry 

fortfarande sida vid sida på sina promenader genom skogen… Och lever lyckliga i alla sina 

dar… Så.. 

 

B: ”Pappa…” 

M:” Ja?” 

B: ”Lägg inte på…” 

 

S: ”Även sjuka barn, behöver sin familj. Hjälp ronald McDonald barnfond, och 

Barncancerfonden att bygga ett nytt hus vi akademiska sjukhuset i uppsala. SMS:a ordet hus 

till 72900 och ge 50 kronor.” 

 

Lägg inte på 2: 

 

K: Kvinna, medelålders. Lugn melodisk röst 

M: Man, medelålders. 

 

K (sjungandes): “Vyssan lull kokar kittelen full, det kommer tre vandringsmän på vägen..” 
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/Röstens bas och höga register sänks ned, som att rösten förflyttas till att låta som genom en 

telefon/ 

/Konstant pip emergerar. Konnotationen av ett sjukhus. 

 

K (sjungandes): “Den ene han var halt, den andre han var blind, den tredje ha… 

M (Genom telefon): ”Du..” 

K: ”Ja?” 

M: ”Jag tror han har somnat nu” 

 

S: Även sjuka barn, behöver sin familj. Hjälp ronald McDonald barnfond, och 

Barncancerfonden att bygga ett nytt hus vi akademiska sjukhuset i uppsala. SMS:a ordet hus 

till 72900 och ge 50 kronor. 

 

Lägg inte på 3: 

 

K: Kvinna, äldre. Mycket knarr i rösten, Lugn och samlad röst. 

B: Barn, 

S: Speaker, ung man, lugn och rogivande röst. 

 

K: ”Jaa så brukar vi fiska, med mask som vi grävde upp i komposten. Å så fick vi mörtar och 

abborrar, som vi tog hem till katten…. Ja vad ska jag berätta mer?” 

 

B: ”Du farmor…” 

K: ”Ja” 

B: ”Kommer du lägga på nu?” 

 

/Svagt, mjukt pianospel börjar. 

 

S: ”Även sjuka barn, behöver sin familj. Hjälp ronald McDonald barnfond, och 

Barncancerfonden att bygga ett nytt hus vi akademiska sjukhuset i uppsala. SMS:a ordet hus 

till 72900 och ge 50 kronor.” 
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1.4 REKRYTERING 2009, 2010 
Avsändare: Försvarsmakten 

Test 33: 

 

/ =  ljudeffekt 

RK =  Röst ifrån en komradio 

K =  Kvinnoröst i studion 

 

/En baston tonas in och fortsätter under hela reklamspoten. 

 

K: “Test trettiotre.” 

 

/En tuta ringer 

/Återkommande pip från en digital källa med mindre än en sekunds mellanrum (fortsätter)  

/Ett skott från ett vapen avlossas 

/Ett hundskall hörs 

 

Röst från en komradio “Elva” samtidigt som /Hundskall 

/Klick (plastigt, typ datormus) 

/Ytterligare skott från ett vapen 

/Flera hundskall hörs 

 

Röst från en komradio “Tre” 

 

RK: “Var e målet?” 

/Återkommande pipen ökar i tempo 

 

RK: “Nittiåtvå” 

 

/Flera hundskall i följd 

/Hund som flämtar 

/Tassar som rör sig på hård yta 

 

/Pipen ökar ytterligare och övergår i ett konstant pip 
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/Ljudet från Hundens flämtningar, tassar och pipen slutar tvärt, Endast bastonen ligger kvar 

 

K: “Från vilket håll kom skotten?  

K: “Att kunna lösa problem i pressade situationer krävs för att bli officer.” 

K: “Har du det som krävs?” 

K: “Gå in på www.mil.se/rekrytering 

 

/Bastonen ligger kvar genom hela reklamspoten. 

 

 

Test 43: 

 

K: Kvinnoröst i studio 

1: Röst, Man med stark bas 

2: Röst, Kvinna med tydligare mellanregister 

 

/Baston tonas in och fortsätter under hela reklamspoten. 

K: “Test fyrtiotre” 

/En tuta ringer 

 

De båda rösterna hörs samtidigt. Ibland hörs två prator (markeras med /) av röst 2 samtidigt 

som röst 1.  

 

 

1: “Triangel”  2: “Måndag” 

 

1: “Cirkel”  2: “Grön 

 

1: “Voligon”  2: “Röd” 

 

1: “Elips”  2: “Gul” 

 

1: “Rektangel”  2: “Fredag” 

http://www.mil.se/rekrytering
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1: “Romb”  2: “Lördag” 

 

1: “Tetragon” 2: “Cyan” 

 

1: “Triangel”  2: “Blå”/ “Måndag” 

 

1: “Cirkel”  2: “Tisdag” 

 

1: “Voligon”  2: “Röd” 

 

1: “Elips”  2: “Gul/ Torsdag” 

 

1: “Rektangel” 2: “Svart/ Fredag” 

 

1: “Romb”  2: “Vit/ Lördag” 

 

1: “Tetragon” 2: “Cyan” 

 

K: “Vilken form hade blå måndag?” 

K: “Att kunna lösa problem i pressade situationer krävs för att bli officer.” 

K: “Har du det som krävs?” 

K: “Gå in på www.mil.se/rekrytering 

 

 

Lions Gold vinnare (Från USA):  

1.5 UNILEVER, 2013 
Avsändare: Unilever 

Shoes 

 

/ Tydliga ljud från steg från steg, sorl med stort reverb i bakgrunden 

 

M: Man, medelålders,  

http://www.mil.se/rekrytering
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B: Barn, pojke 

S: Sång, man medelålders, sydstats accent 

V: Voiceover röst, medelålders man, pratandes 

 

M: “How do those shoes feel, buddy?” 

 

B: “They're too big.” 

 

M: “You just gotta grow into 'em.” 

 

/Generisk Country musik börjar spela 

 

S: “You wear a size 7, he pulls a 10 off the shelf. You're stumbling like a hobo, and you look 

like an elf. He needs Ragu, 'cause growin' ups tough. Give him Ragu, he's been through 

enough.” 

 

V: A long day of childhood calls for America’s favorite pasta sauce. 

 

Roll call 

 

T: Medelålders kvinna, lärare 

K1: Barn 

K2: Barn 

K3: Barn 

S: Sång, man medelålders, sydstats accent 

V: Voiceover röst, medelålders man, pratandes 

 

/Sorl från ett klassrum 

T: “Maggie Brown?” 

K1: “Here.” 

T: “John Fox?” 

K2: Here. 

T (konfunderad): ”Moon Topaz Henderson?” 

/Generisk Country musik börjar spelas 
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K3 (besviket): “Here.” 

 

S (sjungandes): “Her name's a bit too creative, and her parents are to blame. Now she’s gotta 

go through life, with a stupid hippy name. She needs Ragu, 'cause growing up's tough. Give 

her Ragu, she’s been through enough.” 

 

V: “A long day of childhood calls for America’s favorite pasta sauce.” 

 

Sharing 

 

SFX: KID PLAYING WITH TOYS 

 

B: Barn 

M: Mamma 

S: Sång, man medelålders, sydstats accent 

V: Voiceover röst, medelålders man, pratandes 

 

/Ljud av bestick mot porslin 

 

B: “Mom, Lisa’s playing with my toys.” 

M: “You know we share in this house.” 

B: “Aghhh” 

 

S: “You have to share all your stuff, according to mommy. Who knew you were being raised 

by a socialist commie?! She needs Ragu, ‘cause growin’ ups tough. Give her Ragu, she’s been 

through enough.” 

 

V: A long day of childhood calls for America’s favorite pasta sauce. 

 

1.6 MIM, 2012 
Avsändare: Dos Equis (Heineken) 

Cinco 
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M: Äldre man, amerikansk accent 

MIM: (Most interesting man in the world) Äldre man, mexikansk accent 

/Stråkar spelar “spännande musik” 

M: “The line for his Cinco de Mayo party starts forming on Ocho de Febrero. When he makes 

refried beans, he only has to fry them once. His ten gallon hat holds approximately thirteen 

gallons. He can tune a maraca. He has three little black books just for women named Juanita. 

It’s been said that his guacamole inspired the phrase “Holy Guacamole.” His piñatas fight 

back.” 

 

/Stråkarna går in i cresendo 

 

M: “He is the most interesting man in the world.” 

 

/Generisk mexikansk musik börjar spelas 

 

MIM: “I don’t always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis.” 

 

M: “Enjoy Dos Equis Responsibly.Imported by Cervezas Mexicanas. White Plains, New 

York.” 

 

MIM: “Stay thirsty my friends” 

 

Good side 

 

M: Äldre man, amerikansk accent 

MIM: Äldre man, mexikansk accent 

 

/Stråkar spelar “spännande musik” 

 

M: “His left side is his good side. And so is his right.He once shook his own hand, just to see 

what all the fuss was about. When he dances with wolves, it’s usually the tango. His hair gets 
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thicker with age. There are people still laughing at a joke he told in 1997. His anecdotes have 

subplots. He has never stepped in gum.” 

 

/Stråkarna går in i cresendo 

 

VO: “He is the most interesting man in the world.” 

 

/Mexikansk musik spelas 

 

MIM: “I don’t always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis.” 

 

VO: “Enjoy Dos Equis Responsibly. Imported by Cervezas Mexicanas. White Plains, New 

York.” 

 

MIM: “Stay thirsty my friends” 

 

1.7 2011: CLA 
Avsändare: Cine Las Americas 

Merkel 

 

M: Man, medelålders/ äldre, brittisk accent, rösten har ganska tydliga högre frekvenser vilket 

gör att rösten får lite attribut av att vara “gammaldags” 

 

V: Amerikansk man, äldre, Bredare ljud, låter mordernare i kontrast till “M” 

 

TV: Röst från spansk man, låter burkigt med stark mellanregister, som att det kommer från en 

TV. 

 

M: “Berlin. German chancellor, Angela Merkel, offered ellequente speech yesterday, live on 

german television and talked for five minutes about her physiologically needs, more 

specifically about the attack of diarrea she suffered during a recent opening event. The 

chansellor declared, quote, “I had diarrea, I had the sweats and had to walk while clinching 
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down there”, end quote. For over five minutes Merkel said she felt like she needed to give 

birth and tried to stay still so that nothing would sneak out.” 

 

/Klassisk musik börjar spelas lågt, 

 

V: “The german chancellor could never have said what you’ve just heard. She would have 

been under phsycriatic treatment at a nuthouse. But the president of Venezuela Hugo Chavez 

said exactly that, live on TV on august third of 2008.” 

 

TV: ”Tiener diarrea!” (fortsätter prata på spanska) /fade ner 

 

V: “He remains president of Venzuela today. If this is our latin american reality, imagine our 

films. Cine las americas latin american film festival, from the 21st to the 28th of April, Austin 

Texas.” 

 

Obama 

 

M: Man, amerikansk, medelålders, pratar som en nyhetsuppläsare 

V: Man, amerikansk, äldre 

 

/Dramatisk musik spelas, generisk nyhetsjingle 

 

M: “The president of United states of America was welcomed yesterday at Houston’s 

international airport by 50 000 people. The first words from Obama were “I’m Maradona, I’m 

Pelé”, after that he introduced his sister who immedietly unbuttoned her blouse and showed 

one of her breasts to the audience. President Obama, on seeing his sisters breast, declared that 

no hand from the oligarky has ever laid on this tit. After these words, the US chief of state 

jumped in to the crowd screaming “I’m Batman, I’m Batman”” 

 

/Klassisk musik börjar spelas lågt 

 

V: “The President of the United States could never have said what you’ve just heard. He 

would be living in a mental hospital, not the white house. But the ex-president of Ecuador, 

Abdalá Bucaram said it in 1996, in front of 50 000 people, who were waiting for him at the 



57 

 

Guayaquil airport. If this is our latin american reality, imagine our films. Cine las americas 

latin american film festival, from the 21st to the 28th of April, Austin Texas.” 

 

Cameron 

 

K: Kvinna, medelålders/ ung, brittisk accent 

V: Man, amerikansk, äldre 

TV: Spansktalande man, mycket rums reverb. Tydligt mellanregister, låter som att ljudet 

kommer från en TV. 

 

/Nyhetsjinle 

 

K: “England. Primeminister David Cameron offered an intense speech, during a conference i 

London last week. That generated multiple conroversies. He affirmed that all europeans males 

are suffering from a baldness disease as a consequense of eating chicken. He also manifested 

that, due to the fact that chicken had a high percentage of feminine hormones, brittish men 

could easily turn into homosexuals and have a degradiaton  of their manly beeing. David 

Cameron also declared himself [ohörbart] against potatoes from the Netherlands.” 

 

/Klassisk musik börjar spelas lågt 

 

V: “The Primeminister of England could never say that. He would been taken straight to the 

psychriatic centre. But bolivian president Evo Morales said that during the global conference 

on climate change, on april 19th, 2010” 

 

TV: [pratar spanska] 

 

V: “He’s still the president of Bolivia. If this is our latin american reality, imagine our films. 

Cine las americas latin american film festival, from the 21st to the 28th of April, Austin 

Texas.” 

 

1.8 MIM, 2010 
Avsändare: Dos Equis (Heineken) 
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Halloween 

M: Äldre man, amerikansk accent 

MIM: Äldre man, mexikansk accent 

/Stråkar spelar “spännande musik” 

M: “The hairs on the back of his neck have never stood up. He once converted a vampire into 

a vegetarian. Were he to shout at the screen during a horror film, she would never open that 

door. When the owl asks 'who', the answer is always 'him'. Ghosts lift their chains off the 

floor when he’s sleeping. It’s been said he can’t visit cemeteries because of that one time he 

brought somebody back from the dead. His séances are the talk of the afterlife.” 

 

/Stråkarna går in i cresendo 

 

M: He is.. 

/Explosion 

M: the most interesting man in the world. 

/Generisk mexikansk musik börjar spelas 

MIM: “I don’t always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis.” 

M: “Enjoy Dos Equis Responsibly. Imported by Cervezas Mexicanas. White Plains, New 

York.” 

MIM: “Stay thirsty my friends” 

 

Standard 

M: Äldre man, amerikansk accent 

MIM: Äldre man, mexikansk accent 

/Stråkar spelar “spännande musik” 

M: “Most songs of love are about him, for him or by him. He’d never initiate a conversation 

about the weather, even in a typhoon. He’s been known to put himself up for collateral. He 

has undeniable proof that the Bermuda triangle is actually a parallelogram. He’s against 

cruelty to animals, but isn’t afraid to issue a stern warning. Whatever side of the tracks he’s 

currently on is the right side. If he were to cross them, he would still be on the right side. He’s 

won the same lifetime achievement award. Twice.” 
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/Stråkarna går in i cresendo 

M: “He is..” 

/Explosion 

M: “the most interesting man in the world.” 

/Generisk mexikansk musik börjar spelas 

MIM:” I don’t always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis.” 

M: Enjoy Dos Equis Responsibly. Imported by Cervezas Mexicanas. White Plains, New 

York. 

MIM: Stay thirsty my friends 

 

Signs 

M: Äldre man, amerikansk accent 

MIM: Äldre man, mexikansk accent 

/Stråkar spelar “spännande musik” 

M: “Signs that say this is not an exit, don’t apply to him. His two cents have overruled 

supreme court decisions. If he rode in your car, its resale value would instantly increase. He 

likes the word 'fog'. Were you to pass him on the street, and he didn't see you, you would still 

feel like he said hello and asked you about your day. If you were stuck in an elevator with 

him, you wouldn’t want to be saved. Even his tree houses have finished basements. His 

business card just says, 'I'll call you'.” 

/Stråkarna går in i cresendo 

M: “He is..” 

/Explosion 

M: “the most interesting man in the world.” 

/Generisk mexikansk musik börjar spelas 

MIM: “I don’t always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis.” 

M: “Enjoy Dos Equis Responsibly. Imported by Cervezas Mexicanas. White Plains, New 

York.” 

MIM: “Stay thirsty my friends” 

 


