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Sammanfattning 
 

Nyckelord: Visuell perception, retorik, visuell retorik, reklam, konsument-
attityder. 

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka följande:  

Hur påverkas konsumenters attityd till en reklamannons, samt den 

vara och det varumärke som är med i annonsen, av hur stort 

utrymme textliga och visuella retoriska argument ges i förhållande till 

varandra. 

Teoretiskt  
ramverk: I teorikapitlet behandlas det teoretiska ramverk som ligger till grund 

för studien; medie- och reklameffekter, kognitionsvetenskap med vikt 

på visuell perception samt retorik, både lingvistisk och visuell. 

Avslutningsvis i det teoretiska ramverket presenteras teorier som 

handlar om text och bild i kombination. 

Metod: I studien har två metoder använts, dels en kvantitativ huvudmetod i 

form av en elektronisk enkät, dels en kvalitativ metod i form av en 

fokusgruppintervju. Vid genomförandet av studien har tre varianter 

av en och samma annons från företaget Autan använts. I de tre 

varianterna hade en manipulation gjorts på textenen i annonsen, där 

texten antingen förstorats eller omplacerats.  

Resultat och  
slutsats: Studien tyder på att konsumenter överlag har en mer positiv attityd 

till reklamannonser där det visuella ges större utrymme än det 

lingvistiska, även om attitydskillnaderna är små. Den främsta 

anledningen tycks vara att konsumenten då själv får chans att tolka 

annonsens budskap. Resultaten går i linje med tidigare studier inom 

området. Dessutom visade resultatet att igenkänningen är en 

avgörande faktor för att öka chansen för framtida köp. 
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Abstract 

 
Key words: Visual perception, rhetoric, visual rhetoric, advertising, consumer 

attitudes. 

 
Purpose: The purpose of this study is to examine if consumers’ attitudes to an 

ad, and the product and the brand that is shown in the ad, is affected 

by how much space textual and visual rhetoric arguments is given in 

relation to each other.  
Theoretic  

framework: This chapter includes theories on media and advertising effects, 

cognition science, whit emphasis on visual perception, as well as 

rhetoric’s, both linguistic and visual, with emphasis on the 

combination of text and image.      

 
Methodology: In this study two different methods has been used. One quantitative, 

in the form of a questionnaire and one qualitative, in the form of a 

focus group. In the implementation of the study, three variants of a 

single ad from the company Autan were used. In the three variants of 

the ad the texts size or position was manipulated.  

Result and  
conclusion: The study indicates that consumer overall has a more positive 

attitude to ads where the visual are given more space than the 

linguistic, even if the attitude differences are small. The main reason 

for this seems to be that this gives the consumer a chance to 

interpreting the ads message by themselves. The result is in line with 

previous studies in the field. In addition, results showed that the 

recognition is a key factor to increase the chance for future 

purchases. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Medie- och kommunikationsforskare har ända sedan forskningsgrenens uppkomst varit 

intresserade av mediernas möjlighet att påverka mottagarna.  Medierna har genom åren tillskrivits 

olika stor möjlighet att påverka och efter drygt hundra års forskning inom området är 

osäkerheten kring mediernas faktiska effekter stor: 

 

” … the entire study of mass communication is based on the assumption that the media have significant 

effects, yet there is little agreement on the nature of these assumed effects. This uncertainty is more 

surprising since everyday experience provides countless, if minor, examples of influence. “ 

- McQuail (2010: 454) 

 

En stor del av den påverkan som sker genom medierna i dagens samhälle sker i form av 

kommersiella budskap av olika slag (Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg, 2010). Genom 

reklamen försöker företagen övertyga oss om att vi behöver en ny bil, att vi skulle bli mer populär 

om vi köpte en ny tröja eller använda en annan parfym. Reklamen gör allt för att få oss att inse 

vårt behov av avsändarens vara eller tjänst. År 2010 investerade de svenska företagen över 60 

miljarder kronor på olika former av marknadskommunikation (Institutet för Reklam- & 

Mediestatistik, 2011). Den absolut övervägande delen av dessa miljarder gick till att göra reklam i 

TV, nyhetstidningar, magasin, kataloger, på internet och i form av direktreklam. Samtidigt som 

företagen lägger stora summor på reklam bör detta inte ses som en kostnad utan snarare som en 

investering. En investering som precis som alla andra investeringar företaget gör endast är 

försvarbar om den generera mer pengar än vad den kostar: 

 

“Companies spend more and more time on advertising at the same time as it is harder than 

ever to create strong brands. Consequently, many corporations now look at advertising 

expenditures as more investments than as costs. These investments must be at least as 

profitable as other investments by the company.” 

 -Mårtenson (2001:19)- 

 

Detta pragmatiska förhållningssätt innebär att en förutsättning för att reklam överhuvudtaget ska 

existera är att den faktiskt får människor att konsumera mera (McQuarrie & Phillipsson, 2008). 

Utan en effekt skulle reklamen helt sakna syfte och pengarna som företagen lägger på reklam 

skulle göra större nytta på annat håll. Frågan är dock i vilken utsträckning reklam faktiskt får 

människor att köpa en viss vara eller tjänst. Det här leder till att ett behov av att kunna mäta 

reklamens effekter vilket sker genom olika typer av marknadsundersökningar. Dessa sker allt som 
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oftast reaktivt vilket gör att företagen på förhand inte har möjlighet att avgöra hur väl reklamen 

kommer att fungera. Optimalt vore naturligtvis att redan innan en reklam produceras kunna 

uttala sig om en dess genomslagskraft och på så vis undvika olönsamma investeringar.  

 

En forskningsgren som söker svara på frågan om hur ett budskap ska vara utformat för att skapa 

en önskad effekt hos mottagaren är retoriken (Kjeldesen, 2002). Retorik beskrivs ofta som konsten 

att övertyga och en betydande del av den klassiska retoriken består av regler för hur ett tal ska vara 

uppbyggt och vad det ska innehålla för att skapa önskad effekt hos mottagaren. Det här är något 

reklambranschen tagit fasta på och mycket av den reklam som skapas följer de retoriska regler 

som togs fram för över 2000 år sedan. Reklam har med anledning av detta kommit att klassas 

som en modern form av retorik (Johannesson, 1998). Det här är dock inte tillräckligt för att 

kunna skapa sig förståelse för hur en mottagare påverkas av ett kommersiellt budskapa. Den 

klassiska retoriken ser endast till det språkliga vilket innebär en stor begränsning. Fler aspekter 

spelar in, där ibland det faktum att vi i dag lever i en värld där många av de budskap vi möter i 

hög grad är visuella. På reklamaffischer, i tv, tidningar och på internet finns en oändlig mängd 

visuell information. Samtidigt som det visuella har en viktig roll i nästan all reklam är visuell 

retorik som perspektiv ett förhållandevis nytt forskningsområde. Det var först på 1970-talet som 

den visuella bilden inkluderades i studierna av retorik(Foss, 2005). Det här innebär att mycket av 

det vi i dag anser oss veta om visuell retorik är grundat på forskning baserad på föreställningen 

om att retorik är en lära som endast innefattar tal och skrift (Kjeldsen, 2002). Med anledning av 

detta är det intressant att ytterligare studera det visuellas makt att påverka mottagaren.  

 

Samtidigt som forskingen inom visuell retorik behöver studeras ytterligare är det viktigt att 

komma ihåg att en stor del av de kommersiella budskap vi dagligen kommer i kontakt med består 

av en kombination av visuell och lingvistisk information (Foss, 2005). En kombination som 

skapar andra förutsättningar än om bild och text skulle åtskiljas från varandra. Det är därför 

relevant att bredda kunskapen om hur olika kombinationer av text och bild påverkar människors 

attityder. Det här är viktigt för den som skapar reklam, men kanske ännu viktigare för den som 

utsätts för reklamen. Genom att bli medvetna om hur reklamen försöker påverka oss ökar vi våra 

möjligheter att kritiskt granska dess budskap. Bo Bergström (2010) menar att det samspel som 

sker mellan text och bild utgör förutsättningen för att ett budskap ska kunna nå fram med avsedd 

effekt och han påpekar att detta samspel inte enbart sker i objektet utan även i de mentala 

processer som sker i hjärnan: 
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”I tiden, på platsen och i medier hittar texter och bilder genom sändarens försorg fram till 

varandra och startar ett samspel, som inte bara äger rum på pappret eller datorskärmen utan 

även i mottagarens medvetande.” 

- Bo Bergström (2010:97) - 

 

Ett forskningsfällt som försöker svara på varför olika typer av budskap påverkar oss som de gör 

är kognitionsvetenskapen. Inom kognitionsvetenskapen har forskare undersökt de kognitiva 

processer som sker i vår hjärna när vi utsätts för olika typer av stimuli (Williams, 2005). Det står 

klart att det finns en avgörande skillnad i hur vi processar verbal information jämfört med visuell 

information, där forskning visat att visuell kognition styr vårt beteende redan innan den del av vår 

hjärna som behandlar text ens är medveten om att informationen mottagits (Williams, 2005). 

Något som i sin tur talar för att vi inte i första hand handlar rationellt utan att vårt beteende i 

huvudsak är intuitivt. Men även om det visuella styr vår första tolkngin av ett objekt kommer vår 

framtida attityd till objektet också påverkas av det lingvistiska(Williams, 2005). Ett faktum som 

gör att vi måste ta hänsyn till båda elementen när vi undersöker hur människor påverkas av ett 

kommersiellt budskap. 

 

Även om reklamens effekter är omdiskuterade har vi väl alla någon gång lockats att köpa en 

produkt efter att ha sett en annons för den i tidningen eller en reklamfilm för varan på tv? 

Dessutom är reklam inte enbart skapad för att locka till kortsiktiga köp. En viktig funktion hos 

reklamen är att skapa ett slagkraftigt varumärke. Något som skapar köp på längre sikt. Ta till 

exempel Coca-Cola. Undersökningar visar att personer som fått provsmaka både Coca-Cola och 

Pepsi utan att i förväg få veta vilken av dryckerna som är vilken så föredrar majoriteten Pepsi 

(Dahlén & Lange, 2009). Trots detta har Coca-Cola ett betydligt större varumärkesvärde 

(Interbrand, 2011) och säljer mer än Pepsi. Om avgörandet inte ligger i smaken eller i priset då är 

det något annat som spelar in, nämligen varumärket. Att endast undersöka hur en reklam 

påverkar människors attityd till den annons som visas upp är därför inte tillräckligt för att kunna 

uttala sig om reklamens effekter. Även vilka attityder mottagaren, genom reklamen, skapar sig om 

varumärket är av stor vikt. 

1.2 Problemdiskussion 
 

”Jag vet att jag slänger häften av mina reklampengar i sjön. Jag vet bara inte vilken hälft.” 

– Dahlén & Lange (2009:3) – 

I ett samhälle där kostnadseffektivitet har blivit något av ett mantra finns inget utrymme för 

företag att spendera pengar om det inte går att säga att investeringen kommer att generera pengar 
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tillbaka till organisationen. Genom att öka sin kunskap om hur reklam bör vara utformad för att 

få målgruppen att konsumera mera kan företag också öka marknadskommunikationens 

effektivitet. Det här är ett viktigt steg för att undvika att, som i citatet ovan, slänga hälften av sina 

reklampengar i sjön. Samtidigt som det här är något som intresserar företagen är det också något 

som borde vara intressant även för individen. Reklam har betecknats som det moderna 

samhällets mest omfattande och genomgripande forma av propaganda och det är viktigt att 

utbilda medborgarna i hur företagen genom sin reklam söker att övertyga mottagaren. Att 

undersöka hur företag kan effektivisera sin reklam och samtidigt se till individens möjlighet att stå 

emot dessa kommersiella budskap kan ses som en paradox. Så behöver dock inte vara fallet. I en 

värld fylld med information är det av stor betydelse att denna information når fram till 

mottagaren, något som gäller för så väl reklam som för nyheter och andra typer av 

samhällsinformation. Det är sedan upp till individen att avgöra hur han eller hon ska tolka och 

agera baserat på den information som ges. Genom att öka människors kunskap inom ämnet ökar 

också deras möjligheter att kunna fatta rationella beslut baserade på vad de faktiskt är i behov av 

och inte vad företagen i sin reklam säger att de saknar.  

Hur kan man då utveckla denna kunskap? Budskapets utformning och innehåll är som tidigare 

nämnts en av de mest avgörande faktorerna för att skapa reklam som leder till köp. Det är därför 

intressant att undersöka reklamens innehåll närmare. Inom retoriken har människor i årtusenden 

studerat konsten att övertyga genom språket och den visuella retoriken har under de senaste 30 

åren växt sig allt starkare som forskningsgren (Kjeldsen, 2002; McQuarrie & Phillipsson, 2008; 

Foss, 2005). Det här gör att det finns en mängd teorier om hur text påverkar människor och om 

hur bilder påverkar människor. Det råder här delade meningar om vilken av den klassiska och 

visuella retoriken som är den mest effektiva. Även möjligheten att argumentera med bilder är 

något som det finns olika syner på inom de olika retorikgrenarna (Kjeldsen, 2002). Ett faktum 

som gör att både den klassiska och visuella retorikens möjlighet att övertyga behöver undersökas 

ytterligare. Dessutom är forskningen kring vad som händer med människors attityder till ett 

objekt när text och bild kombineras mycket begränsad. Detta trots att en övervägande del av alla 

de kommersiella budskap vi kommer i kontakt med är just en kombination av text och bild. Det 

är med anledning av denna kunskapslucka i forskningen som föreliggande studie ämnar 

undersöka hur människors attityder till en reklamannons, samt den vara och det varumärke som 

visas i reklamen, påverkas av hur text och bild kombineras i annonser. Förhoppningsvis kan en 

sådan undersökning vara ett steg mot att täppa till denna lucka. Dessutom fokuserar nästan alla 

studier i retorik i annonser endast på antingen konsumentens reaktion till annonsen eller på 

annonsen innehåll (McQuarrie & Mick, 1999). Genom att både göra en genomgående 

beskrivning av annonserna som använts som stimuli och analysera annonsresponser från 
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respondenterna kan denna studie kanske ge en djupare förståelse vad det är i de retoriska 

argumenten som leder till specifika attityder hos konsumenten. För att undersöka hur olika 

kombinationer av text och bild i en annons påverkar konsumentens attityder används i studien en 

annons för myggmedlet Autan. Från originalannonsen har ytterligare två annonser skapats, där 

den enda skillnaden mellan originalet och de två omgjorda annonserna är textargumentets storlek 

och placering. 

1.3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka följande: 

Hur påverkas konsumenters attityd till en reklamannons, samt den vara och det varumärke som 

är med i annonsen, av hur stort utrymme textliga och visuella retoriska argument ges i förhållande 

till varandra. 

1.4 Frågeställningar 

För att kunna uppfylla studiens syfte har följande 3 frågeställningar använts: 

1. Hur påverkas målgruppens attityd till reklamannonsen av hur stort utrymme textliga och 

visuella retoriska argument ges i förhållande till varandra? 

 

2. Hur påverkas målgruppens attityd till varan och varumärket av hur stort utrymme textliga 

och visuella argument ges i förhållande till varandra? 

 

3. Hur resonerar målgruppen kring hur olika kombinationer av text och bild i annonsen 

påverkar deras attityd till reklamannonsen, varan och varumärket? 

1.5 Definitioner 

Nedan följer en kort redogörelse av hur de begrepp och termer som undersökningen kretsar 

kring definieras i denna uppsats.  

Målgruppen är den grupp människor som avsändaren har för avsikt att nå ut till med sin reklam 

(Dhalén & Lange, 2009). 

Påverkan definieras som: få att ändra åsikt, handlingssätt eller dylikt (Malmström et al. 2006). I 
föreliggande studie avses med påverkan den förändring i attityd som sker hos konsumenten när 
han eller hon tar del av ett reklambudskap.   

Reklamattityder består av en konsuments positiva eller negativa reaktioner till en reklam eller 

reklamstimuli under ett visst exponeringstillfälle (Solomon et al., 2010).  
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Attityder definieras av Solomon et al. (2010) som de bestående uppfattningar individer skaffar 

sig över tid om ett visst objekt. Med anledning av att det inte har varit möjligt att genomföra en 

longitudinell studie är avsikten endast att studera reklamattityder. Ordet attityder kommer i 

uppsatsen därför att ha samma betydelse som ordet reklamattityder. 

Ett attitydobjekt är det objekt som en person har en attityd till, objektet kan vara både något 

abstrakt och något konkret (Solomon et al., 2010). Attitydobjekt kommer med anledning av det 

som studeras i denna uppsats i samtliga fall att referera till de reklamannonser som använts som 

stimuli. 

Med stimuli avses något som utlöser en reaktion (Malmström et al. 2006). I denna undersökning 

avses med stimuli de attitydobjekt som använts.   

Utrymme syftar i denna uppsats dels till ett arguments placering, dels argumentets storlek. Med 

argument avses här det textliga/lingvistiska och visuella budskapet i annonsen. 

Textligt argument/lingvistiskt argument är ett budskap som med hjälp av ord söker att 

övertyga konsumenten. Det visuella argumentet är ett argument i form av en bild. 

Med avsändare avses det företag vars vara och varumärke som förekommer i reklamannonsen 

(Dhalén & Lange, 2009). 

1.6 Avgränsningar 

Föreliggande studie är en fallstudie där målgruppens reklamattityd till en reklamannons har 

undersökts. Att det endast är målgruppens attityder till annonsen, varan och varumärket som 

undersöks är för att det är främst deras attityder som avsändaren har för avsikt att påverka. Att 

begreppet konsumenter används istället för målgruppen i studiens syftesformulering är för att 

tydligöra att det är attityden hos tilltänkta köpare som primärt är intresserant att studera. Med 

ordet varan avses det myggmedel som marknadsförs i reklamannonsen. Med varumärke avses det 

företag, i detta fall Autan, vars produkt visas upp i reklamannonsen. 

Annonsen som använts som stimuli i studien är för myggmedlet Autan och innehåller både ett 

visuellt och lingvistiskt argument. Att endast en tryckt annons har studerats i föreliggande studie 

gör att det inte går att uttala sig om samspelet mellan text och bild i reklamer med rörliga bilder 

och ljud, vilket inte heller är studiens syfte. Däremot kommer studien förhoppningsvis kunna ge 

en inblick i hur tryckta annonser bör vara utformade för att skapa en av avsändaren önskad effekt 

hos målgruppen. 
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I studien har endast en specifik annons undersökts. Annonsen har utformats i tre olika varianter 

där en av varianterna är originalannonsen. Ändringen som gjorts i de två övriga varianterna är att 

antingen textens storlek eller placering har manipulerats. Då detta inte är en longitudinell studie 

kommer den att behandla reklamattityder. Anledningen till att attityder, i den betydelse som 

Solomaon et al. (2010) ger begreppet, inte behandlas är för att begreppet med deras definition 

huvudsakligen handlar om människors generella och långvariga uppfattningar till ett objekt. Att 

studien inte är longitudinell gör även att det inte varit möjligt att undersöka hur människors 

faktiska beteende har påverkats av annonserna. Istället är det vilka attityder respondenterna säger 

sig ha som ligger till grund för resultatet i denna studie. 

1.7 Disposition 
Nästa del i denna uppsats består av en presentation av tidigare forskning och teorier som är 

relevanta för studien. Denna del av uppsatsen behandlar först tidigare forskning om 

medieeffekter för att sedan fokusera på teorier och tidigare forskning inom kognition, retorik och 

visuell retorik. Avslutningsvis i teorikapitlet presenteras tidigare forskning och litteratur som 

behandlar samspelet mellan text och bild. 

Den teoretiska delen följs av en metoddel där de val av metoder som använts i studien 

presenteras och motiveras. Här förklaras även den operationalisering som gjorts med 

utgångspunkt i uppsatsens syfte. Avslutningsvis i metodkapitlet diskuteras de åtgärder som tagits 

för att säkerställa studiens validitet och reliabilitet.  

Därefter redogörs resultatet från det empiriska arbetet, följt av ett analyskapitel där det empiriska 

resultatet diskuteras i relation till det teoretiska ramverket som använts i uppsatsen. 

Under rubriken slutsatser, presenterars svaren på studiens frågeställningar. Detta föls av ett 

kapitel där förslag på framtid forskning kopplat till ämnet reklampåverkan disskuteras. I detta 

kapitel disskuteras även de brister i undersökningen som identifierats. 

 

 

 

 

  



13 
 

2. Teoretiskt ramverk 
Det hade varit önskvärt att vid en genomgång av det teoretiska ramverk som ska användas i 

föreliggande studie fokusera på tidigare forskning och teorier kring samspelet mellan det visuella 

och det lingvistiska i reklam. Dessvärre finns mycket lite forskning i ämnet att finna. Lite har 

dock gjorts och delar av detta presenteras i slutet av kapitlet. Samtidigt som det är rimligt att anta 

att andra förutsättningar skapas när bild och text kombineras än när de står åtskilda är det 

relevant att gå in närmare på teorier inom visuell och språklig retorik. Här finns betydligt mer att 

finna och det ger en bra grund för att vidare studera hur dessa fenomen påverkas av varandra. 

Först kommer fokus dock ligga på tidigare forskning om massmedias möjlighet att påverka och 

reklamens effekter. Det här får anses viktigt av framför allt två skäl. För det första ger en 

genomgång av tidigare forskning en förståelse för mediernas makt i att forma människors åsikter 

och beteende. För det andra är en central aspekt i min studie att människor i någon grad påverkas 

av de massmediala budskap de kommer i kontakt med. Det är därför intressant att titta närmare 

på vilken makt medierna tillskrivits genom åren och vad forskningen säger om reklamens effekter 

i dagens samhälle. 

2.1 Medieeffekter genom tiderna  
Som tidigare nämnts är osäkerheten kring mediernas faktiska effekter stor. Under tidigt 

nittonhundratal till början av 30-talet ansågs medierna vara nästintill allsmäktiga och avsändaren 

ansågs med hjälp av medierna kunna styra mottagarens åsikter och beteende. En känd teori från 

denna tid är The Hypodermic Needle Theory enligt vilken publiken var en passiv mottagare som blev 

injicerade med ett budskap som sedan styrde deras reaktion precis som avsändaren avsett 

(Branston & Stafford, 2006). Denna era följdes av en tid där flera framstående forskare började 

ifrågasätta synen på medierna som mäktiga (McQuail, 2010). Istället för meddelandet flyttades 

fokus till mottagaren och dennes tolkning av budskapet, en tolkning baserad på så väl 

demografiska som socialpsykologiska faktorer (Scanell, 2007; McQuail, 2010). Det här ledde till 

att massmedierna tillskrevs vad McQuail (2010) benämner som ”no (or minimal) effect” (2010: 

458). Det dröjde dock inte länge för än teorierna om medias minimala effekter ifrågasattes. Under 

1950-talet, i samband med televisionens intåg, tillräknades medierna återigen mer makt. Till 

skillnad från den tidiga effektforskningen intresserade man sig nu mer för mediernas långvariga 

effekter än deras direkta effekter på attityder och åsikter (Perse, 2001).  
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Den sista av de fyra faser McQuail (2010) presenterar kallar han ”negotiated media influence” 

(2010: 459): 

 

”Beginning in the late 1970s, an approach to media effects emerged that can best be termed 

‘social constructivist’ (Gamson and Mogdigliani, 1989). In essence, this involves a view of 

the media as having their most significant effects by constructing meanings.    

- McQuail (2010: 459) - 

 

Det som framförallt är intressant med denna korta genomgång av synen på medieeffekter under 

de senaste hundra åren är det faktum att det svänger fram och tillbaka. Denna skiftning kan bero 

på att forskningen utvecklats och vi idag har en djupare förståelse för hur medierna faktiskt 

påverkar både individen och samhället i stort. Den kan också bero på att vilken effekt medierna 

har förändras över tid. Vad som styr människors åsikter och beteende ser troligen annorlunda ut i 

dag jämfört med för hundra år sedan. Det här är viktigt att ha i åtanke vid studier av medias 

effekter, oavsett vilken mediegenre man studerar. Det som är sant i dag behöver inte vara det om 

tio år. Det här är speciellt sant inom reklambranschen där till exempel vad som fångar 

människors uppmärksamhet i stor utsträckning är kontextbundet (Kjeldsen, 2002). 

2.2 Reklameffekter 
 

“Changes affecting individuals are quick to occur, relatively easy to demonstrate and 

to attribute to a source, less easy to assess in terms of significance and performance”. 

- McQuail (1977: 9) - 

En viktig definiton som bör göras vid studier av olika typer av reklam är den av olika typer av 

effekter. Solomon et al. (2010) delar upp medieeffekter i effekter och effektivitet. Där effekter avser 

alla konsekvenser av massmediaaktiviteter, avsiktliga och oavsiktliga och effektivitet syftar till 

mediernas kapacitet att uppnå på förhand satta mål. Det är viktigt att ha i åtanke att reklam inte 

enbart skapar de attityder som avsändaren avsett utan även påverkar konsumenten på 

oförutsedda vis. Det här är kopplat till senare paradigm inom effektforskningen där mottagaren 

ges större makt och där individens egna preferenser har stor betydelse för hur denna tolkar och 

reagerar på mediebudskap. Det är också så att effekter kan ske på olika nivåer, de kan vara 

individen, gruppen, institutionen, hela samhället eller kulturen som påverkas (McQuail, 1977). Då 

syfte med studien är att undersöka vilka attityder som formas hos konsumenter beroende på hur 

en annons är utformad är det effekterna på individnivå som det är intressanta. 

Tidigare i kapitlet och även i inledningen av uppsatsen diskuterades att reklam endast är en 

försvarbar kostnad om det går att visa på att den ökar företagets intäkter. För att min studie ska 
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vara relevant är det viktigt att det finns bevis för att reklam faktiskt i viss mån påverkar 

konsumenten. Att undersöka förändringen i konsumenters attityd till en reklamannons beroende 

på hur de olika elementen i annonsen arrangeras förutsätter att reklamen faktiskt påverkar 

attityden hos mottagaren. Det har gjorts en mängd studier som visar att reklam har positiv effekt 

på både försäljning och konsumenters attityder till varan/varumärket (Assmus, John & Donald, 

1984; Salomon et al. 2010; Sethuraman, Tellis, Briesch, 2011). Undersökningar visar också att 

reklam under de senaste åren blivit mindre kostnadseffektiv, företagen får generellt mindre 

pengar tillbaka för varje krona de satsar på reklam än vad som var fallet för 30 år sedan 

(Sethuraman et al. 2011).  

 

Undersökningar visar att vi dagligen kommer i kontakt med så mycket som 3000 olika 

reklambudskap, något som gör det omöjligt för oss att ta in och bearbeta alla den information 

som reklamen innehåller (Richards & Curran, 2002). Det informationsöverflöd som skapas 

innebär att vår hjärna endast processar en del av alla de budskap vi möter (Smith, Moriarty, 

Barbatsis & Kenny, 2005). Denna selektion som sker när vi processar och sorterar information 

innebär en utmaning för de som vill synas och höras. En förutsättning för att konsumenten ska 

kunna bearbeta en reklam är exponering (Dahlén & Lange, 2009). Det spelar ingen roll hur väl 

avsändaren lyckas argumentera i sin annons om personer i målgruppen aldrig ser annonsen.  

 

Trots detta är exponering inte marknadskommunikationens största hinder mot målet att övertyga 

konsumenten. Dahlén & Lange (2009) använder sig av en makromålkedja innehållande delmålen 

exponering, bearbetning, kommunikationseffekter och målgruppsrespons för att beskriva detta. 

Varje delmål liknas vid en läckande hink vilket syftar till att en del av målgruppen ”läcker ut” för 

varje delmål. Detta innebär att alla som exponeras för en reklam kommer inte att bearbeta den, 

bearbetningen leder i sin tur endast till rätt kommunikationseffekter hos vissa osv. Enligt Dahlen 

och Langes (2009) makromålkedja baserad på tidigare empiriska studier är det inte i det första 

steget, exponering, som den stora delen av målgruppen försvinner. Istället är det i stegen 

bearbetning och kommunikationseffekter som flest personer ”droppar av” i 

marknadskommunikationens strävan mot att nå en önskad målgruppsrespons. Hur ett budskap är 

utformat är därför helt avgörande för en hur väl marknadskommunikationen faller ut.  

 

”… kommunikationseffekter är det absolut viktigaste delmålet i makromålkedjan, och att det 

alltså är den del i marknadskommunikationen som har störst inflytande på företagets 

ekonomiska resultat.” 

– Dahlén & Lange (2009:100) – 
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Här är retoriken till stor hjälp då teorier inom retoriken behandlar hur ett effektivt budskap ska 

vara utformat, men innan retoriken behandlas vidare presenteras nedan teorier kring kognition. 

Kognition handlar om hur vår hjärna tar emot och bearbetar olika typer av stimuli vilket är en 

viktig del i att förstå hur vi påverkas av reklam (Barry, 2005). Dessa teorier ger oss även en 

förståelse för hur den tidigare nämnda selektionen som sker i vår hjärna går till.     

 

2.3 Kognition       
  

”Most cognitive psychologists agree that the subject matter of cognitive psychology consists 

of the main internal psychological processes that are involved in making sense of the 

environment. These processes include attention, perception, learning, memory, language, 

concept information, problem solving, and thinking.” 

- Eysenck (1995: 1) - 

Kognitionsveteskapen är tvärvetenskapligt och innefattar arbete från en rad olika discipliner så 

som neurobiologi, kognitionsvetenskap, psykologi, utbildning, konst och kommunikation och ser 

man till ovanstående citat blir det tydligt att de som sysslar med reklam har mycket att vinna på 

att öka sina kunskaper i kognitiv psykologi. Barry (2005) menar att all forskning om 

kommunikation samt hur vi tolkar bilder måste fungera i symbios med neurologisk forskning för 

att kunna vara trovärdig. Det har i denna studie inte varit möjligt att studera de processer som 

sker i människors hjärna. Genom att ändå presentera teorier inom kognitionsvetenskapen ökar 

dock förståelsen för hur människors attityder påverkas av visuell och språklig retorik. Flera av de 

processer som studeras i kognitiv psykologi, så som uppmärksamhet, perception, språk, minne 

och problemlösning är alla viktiga faktorer för att skapa effektiv reklam. Som det går att utläsa i 

figur 1 nedan, hämtad från Eysenck (1995, 3), intresserar sig kognitionsvetenskapen för de 

processer som sker i hjärna efter att vi utsätts för stimuli tills det att vi på något vis reagerar. Ett 

av dessa steg är perception vilket behandlas närmare längre fram i texten och då specifikt visuell 

perception. Detta för att perception, både visuell och lingvistisk, har en viktig funktion i att forma 

människors attityder.   
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Figur 1 

 

 - Eysenck (1995:3) - 

Inom kognitionsvetenskapen talar man om två kognitiva systemen. Dessa delas in i det rationella 

och det intuitiva. Det rationella kognitiva systemet är analytiskt och innefattar språklig intelligens. 

Det intuitiva kognitiva systemet innefattar visuell intelligens och tillåter oss att ta till oss kunskap 

utan att först resonera, ”one sees and instantly knows” (Williams, 2005: 194). Det här innebär bland 

annat att människor behandlar språkliga argument på ett logiskt plan där attityder formas utifrån 

rationella beslut medans det visuella framförallt talar till våra känslor (Williams, 2005). Samtidigt 

som dessa två varianter av kognitiva processer sker oberoende av varandra har de också möjlighet 

att arbeta tillsammans: 

“We most often see, know and respond to visual stimuli without applying rational cognitive 

processes. However, information gained from intuitive, visual cognition can subsequently be 

considered using rational processes to develop a reasonable response”. 

-  Williams (2005: 194) –  

Även om vi i efterhand kan behandla visuell information rationellt för att dra logiska slutsatser 

tyder forskning inom neurovetenskap på att våra attityder främst formas av det visuella och då på 

ett intuitivt plan (Barry, 2005). 

2.3.1 Visuell perception  
Visuell perception handlar om hur hjärnan tar emot, behandlar, tolkar och skapar mening av 

visuell information (Barry, 2005). Neurobiologer har visat att primär visuell perception sker på 

omedvetna kognitiva nivåer och styr vårt beteende redan innan den rationella delen av vår hjärna 

är medveten om att informationen mottagits (Bechara, Damasio, Tranel & Damasio, 1997). 

Anledningen till detta är att visuell information följer neurologiska banor som från början 

kringgår hjärnans kognitiva center för logik och förnuft (Williams, 2005). Detta talar för att vi inte 

är de rationellt motiverade individer som vi tror oss vara, utan att våra resonemang är en 

underordnad respons på den intuitiva kognitiva processen. Dessutom visar studier att bilder är 
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effektivare vid inlärning och för igenkänning, både vad gäller kort- och långtidsminnet 

(McQuarrie & Phillips, 2005; Rossiter, 1982). Just igenkänning är en viktig faktor vid skapandet 

av effektiv reklam då vi ofta vid inköpstillfället väljer produkter som vi känner igen (Dahlén & 

Lange 2009). 

Anledningen till att det visuella tycks ha en mer betydande roll i att forma våra attityder beror 

enligt Gazzinga (1998) på att läsning är ett relativt nytt fenomen i människans historia. Han 

menar att det visuella genom årtusenden varit det som orienterat människan i hennes omvärld. 

Något som lett till att vår hjärna inte i första hand är konstruerad för att behandla text och att 

text därför är något vi läser in och tolkar i efterhand. Ett faktum som enligt Gazzinga (1998) 

också gör att människor kommer ihåg bilder bättre än text. Även om forskning gjord inom 

kognitionsvetenskapen tillskriver det visuella mer makt än det verbala innebär detta inte att det 

verbala inte påverkar oss. Framför allt säger det endast lite om hur människors reaktion påverkas 

av hur text och bild kombineras. Det som är intressant att ta med sig från forskningen inom 

området kognition för att bättre förstå samspelet mellan bild och text är att: 

• Två olika processer sker i hjärnan, de intuitiva processerna och de rationella processerna 

• De intuitiva processerna behandlar främst det visuell och de rationella det lingvistiska  

• Dessa processer sker i olika delar av hjärnan, men även om de olika delarna är 

självständiga integrerar de med varandra 

• De intuitiva processerna sker först och styr den fortsatta tolkningen 

De kognitiva processer som sker i hjärnan är en viktig del i att förstå hur människor bearbetar 

och tolkar olika typer av stimuli. Samtidigt ligger studiens fokus mer specifikt på hur 

konsumenters attityder till en annons påverkas av hur språklig och visuella retorik kombineras. 

För att kunna undersöka och förstå denna påverkan är det relevant att närmare studera forskning 

inom retorik, och då både den klassiska lingvistiska retoriken och den visuella retoriken. 

2.4 Retorik 
Retoriken härstammar från det antika Grekland och har i alla tider, till stor del, handlat om 

konsten att övertyga och argumentera (Hägg, 1998). Dock har definitionerna av retorik varierat 

genom historien, där retorik i antiken bestämdes som en lära om verbalspråket (Kjeldsen, 2008). 

Även om det finns de som fortfarande håller fast vid denna gamla definition är de flesta 

retorikforskarna i dag överens om att begreppet retorik innefattar ett betydlig större 

användningsområde än enbart talspråket (Foss, 2005). Carlsson & Koppfeldt (2008) definierar 

retorik som ”läran om hur man effektivast använder de uttrycksmedel som står till buds för att 

uttrycka något man vill ha sagt i en speciell situation.” (2008:3). En liknande definition har gjorts 
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av Foss (2005) som beskriver retorik som: ”The ways in which humans may influence each 

other´s thinking and behavior through the strategic use of symbols.” (2005:141) 

Dessa mer nutida definitioner innebär att även det visuella kan vara retorisk. Att det visuella, 

precis som det lingvistiska, kan var retoriskt behöver dock inte betyda att samma retoriska regler 

gäller för dem båda. Inom forskningen av visuell retorik används en av två tillämpningar, 

nämligen den deduktiva och den induktiva. Den deduktiva forskningen använder teorier 

utformade för att undersöka den verbala retoriken för att också undersöka det visuella. Ett 

antagande som görs i och med ett sådant tillvägagångssätt är att den visuella bilden i stort besitter 

samma karaktäristiska drag som språkliga symboler(Kaplan, 2005). Även om retoriska figurer är 

vanligt förekommande i visuell retorik menar Kjeldsen (2002) att dessa inte behöver ha samma 

funktion och effekt som de har i tal och i skrift. Med anledning av detta förespråkar Kjeldsen 

(2002) ett induktivt tillvägagångssätt för att studera den visuella retoriken. En experimentell 

studie, där konsumenternas faktiska attityder till reklamen undersöks är därför att föredra. 

Teorierna inom klassisk retorik kan sedan användas som en grund för att förklara de eventuella 

attitydskillnader som finns hos konsumenter beroende på hur text och bild kombineras. 

Inom retoriken talar man om tre sätt att övertyga (Waern, Pettersson & Svensson, 2004: 

Kjeldsen, 2008; Carlsson & Koppfeldt, 2008). Dessa tre argument som används för att övertyga 

mottagaren är etos, logos och patos. Eftersom att dessa tre sätt att argumentera är så centrala 

inom retoriken menar Kjeldsen (2002) att dessa även måste kunna förmedlas genom bilder för att 

även det visuella ska kunna vara retoriskt och han anser att så också är fallet: 

”Selvom bevismidlerne er skabt i forbindelse med konstruktionen af retoriken som en laere om 

verbal overbevisning, er appelformerne så grundlaeggende att de er uafhaengige af 

udtryksform.” (2002: 215)  

2.4.2  Etos, logos och patos  
Etos syftar till avsändaren trovärdighet och grundar sig i att vi är mer benägna att tro på ett 

budskap om vi tror på dess budbärare (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Göran Hägg (1998) 

definierar begreppet etos som de egenskaper som gör att talaren väcker förtroende genom sin 

personlighet. Kjeldsen (2008) hänvisar till antika teorier i retorik när han beskriver etos som 

uppfattningen som talarens personliga kvalitéer, som utgörs av hans moraliska karaktär, hans 

välvilja mot åhörarna och hans förstånd och kompetens. Denna tidiga definition av etos tyder på 

att retoriken redan under antiken handlade om mer än att bara att tala och skriva. Hur trovärdig 

publiken uppfattar att en talare är har inte enbart att göra med vad han eller hon säger, även 

utseende, klädstil och kroppsspråk är faktorer som påverkar och alla är visuella element 

(Kjeldsen, 2002). Etos handlar alltså om hur mottagaren uppfattar avsändaren och i reklamen 
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som använts som stimuli i denna studie går det att se två olika avsändare. Dels företaget som 

ligger bakom reklamannonsen, dels innehållet i annonsen. Innehållet kan innefatta människor, till 

exempel är det vanligt att använda kända personer för att stärka varan och varumärkets etos 

(Dahlén & Lange, 2009). Så är inte fallet i annonsen som valts för denna studie, däremot finns 

det annat i annonsen som kan tänkas skapa ett starkt eller svagt etos. Uppfattar konsumenterna 

reklamen som kreativ är det troligt att de får en mer positiv bild till avsändaren, skulle de däremot 

anse att reklamen är manipulativ kommer de bli mer avigt inställda till produkten och företaget 

(Jeong, 2008). 

Logos syftar till logiska argument, anledningar till varför konsumenterna borde välja just 

företagets produkter. Genom logosargument informerar, upplyser och undervisar avsändaren 

mottagaren (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Logos är enligt Aristoteles det viktigsate bevismedlet 

och handlar om att tala till förnuftet med hjälp av goda argument (Wearn et al. 2004; Kjeldsen, 

2002). Det här talar till viss del emot teorier om rationell och intuitiv kognition. Samtidigt vill 

människor uppfattas som rationella vilket kan tänkas gör logosargument till ett effektivit 

övertalningsmedel (Foss, 2005). Det visuellas möjlighet att argumentera är något som diskuterats 

flitigt inom retorikforskningen och även om åsikterna till viss del går isär menar Kjeldesen (2002) 

att det visuella kan argumentera, men att den visuella argumentationen ser något annorlunda ut 

än den verbala.  Logos kan enkelt uttryckas som ett påstående som stöds av ett belägg med avsikt 

att leda till en viss slutsats. 

Ett problem vid användandet av bilder för att argumentera är enligt Kjeldsen (2002) att bilder är 

mycket mer oprecisa och informationsrika än ord. Att bildspråket, till skillnad från verbalspråket, 

saknar klara syntaktiska regler som bestämmer hur all den information vi möter ska koordineras 

används som ett argument för att bilder inte kan argumentera (Kjeldesen, 2002). Att det i 

bildspråk inte går att avgöra hur olika information förhåller sig till varandra så som det går att 

utläsa i verbalspråket anser dock Kjeldsen (2002) inte innebär att det visuella inte kan 

argumentera. Han menar att så länge ett argument blivit förmedlat och förstått har det ingen 

betydelse om förståelsen är intuitiv eller fullt bevisad. Denna typ av intuitiv argumentation är 

mycket vanlig i reklam. Hit hör reklam som genom bilder påstår att deras vara belönar 

konsumenten på ett eller annat vis. Ta till exempel alla de reklamfilmer där varan kopplas ihop 

med gemenskap och popularitet. Även dessa outtalade argument kan leda konsumenten till att tro 

att konsumtion av varan leder till önskade, eftertraktade effekter (Williams, 2005).  

Det sista av de tre tilltalen är patos som syftar till det känslomässiga och Wearn et al. (2004) tar 

upp ett vanligt använt patosargument som används för att få barn att inte lämna mat på tallriken: 

”Ät upp din mat, det finns barn i Afrika som svälter.” Ett argument som helt saknar koppling till 



21 
 

varför man bör äta upp sin mat men som kan fungera övertygande på ett känslomässigt plan. 

Flera forskare anser att patos är något som det visuella är minst lika bra på att uppnå som det 

verbala och visuella patostilltal är något som används i stor utsträckning i reklam (Kjeldsen, 2002; 

McQuarrie & Phillips, 2008; Jeong, 2008). Det här är speciellt vanligt vid reklam för 

lågengagemangsprodukter (Dhalén & Lange, 2009). Till lågengagemangsprodukter hör varor som 

kostar förhållandevis lite och där konsumenten engagemang är lågt, hit hör bland annat 

dagligvaror, men även myggmedlet, som annonsen som använts i föreliggande studie gör reklam 

för, hör till denna kategori. Det här är av betydelse då konsumenternas attityd till reklamen för 

lågengagemangsprodukter enligt Dhalén & Lange (2009) är en mer avgörande faktor för om de i 

framtiden kommer köpa produkten än om annonsen hade handlat om en högengagemangs-

produkt. Det står klart att det visuella, precis som det verbala kan vara retoriskt. Det står också 

klart att den visuella retoriken inte nödvändigtvis fungerar på samma sätt som den lingvistiska 

retoriken. Därför är det nödvändigt att titta närmare på den visuella retoriken och dess möjlighet 

att övertyga. 

2.5 Visuell retorik 
Visuell retorik är den disciplin inom retoriken som studerar bildspråket och termen visuell retorik 

ges två betydelser. Dels avses det visuella objekt, alltså den bild, film, staty etc., som vi kan se, 

dels studien av hur bilder utför kommunikation genom symboliska processer (Foss, 2005). En 

viktig del i den visuella retoriken är att avgöra om en bild är retorisk eller inte. För att en visuell 

bild ska klassas som visuell retorik ska den 1) vara symbolisk, 2) inbegripa någon typ av mänsklig 

inblandning och 3) kommuniceras till en publik (Foss, 2005). Tre punkter som alla är vanligt 

förekommande vid annonsering. Användandet av visuella retoriska figurer i reklam har stadigt 

ökat under de senaste femtio åren (Phillips & McQuarrie, 2004).   

 

2.5.1 Natur, funktion och utvärdering 
Att se till en eller flera av tre aspekter av visuella bilder är karakteristiskt vid studerandet av visuell 

retorik. Aspekterna som undersöks närmare är bildens natur, funktion samt utvärdering av 

bilden, där bildens natur kan delas in i presenterade element och förslagna element vilket kan 

liknas vid denotation och konotation(Foss, 2005). Bilden natur handlar alltså dels om det vi 

fysiskt kan se i bilden, dels de associationer som mottagaren kan antas skapa sig. Ser vi 

tillexempel en kvinna med solbränd hy, vackert leende och slank kropp är det troligt att det 

skapar antaganden om att hon mår bra, har gott om pengar, är trevlig osv. Här skiljer sig ord och 

bild åt på så vis att en bild innehåller mycket mer information än en text vilket skulle kunna 

antyda att bilden i högre grad styr vår konnotation. Om så är fallet råder det dock delade 

meningar om. Bland annat menar en forskare vid namn Whittock att bilden är mer specifik än 
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ord därför att: ”the underlaying meaning category is made manifest through the artist´s choise of 

a particular image” (Foss, 2005: 170), samtidigt säger en annan forskare vid namn Gibson att: 

”visual thinking is freer and less stereotype than verbal thinking.”(Foss, 2005: 170) 

Den andra aspekten, bildens funktion, ser enbart till vilken funktion bilden har på mottagaren 

och bortser helt från vilket syfte avsändaren hade med bilden (Foss, 2005), en funktion som kan 

skilja sig från individ till individ. Ser två personer en och samma bild föreställande en man 

framför tv:n med en öl i handen kommer båda se samma fysiska objekt. Däremot kan tolkningen 

av vad dessa objekt betyder skilja sig åt avsevärt. Kanske ser den ena en alkoholiserad och 

arbetslös man och den andra en man som tar sig en välförtjänt öl i soffan efter en lång dag på 

jobbet. 

Den tredje aspekten inom visuell retorik som perspektiv handlar om att utvärdera bilden för att 

se om det går utläsa vilka element i den som leder till att den får en viss funktion (Foss, 2005). 

Annonsens funktion har i föreliggande studie testats empiriskt genom en undersökning på hur 

olika placering av, och storlek på, de retoriska elementen påverkar mottagarens attityd. 

Kunskapen som detta ger kan sedan användas för att utvärdera andra annonser där visuell retorik 

förekommer.  

Vad är det då som är speciellt med bildspråket och hur påverkas vi av visuell retorik? För att 

försöka svara på detta presenteras nedan teorier som berör visuell retorik i reklam närmare. För 

är det någonstans kunskap om konsten att övertyga är eftertraktad så är det inom 

reklambranschen. En bransch där det visuella dessutom får allt större utrymme: ”Most print 

advertisements are no longer written texts. They are pictorial texts that include some words.” 

(McQuarrie & Phillips, 2008: 21)     

2.5.2 Den visuella retorikens effekter  
Ett karakteristiskt drag vid användandet av visuell retorik och även retorik i stort, är det 

pragmatiska synsättet (McQuarrie & Phillips, 2008). Det visuella retoriska perspektivet fokuserar 

på att förstå vilken respons de retoriska elementen i bilden framkallar. Detta är något som enligt 

McQuarrie och Phillips (2008) gör att man med fördel kan använda studier inom visuell retorik 

vid skapandet av reklam, då att styra responsen är reklamens kärna:  

“Rhetoric is above all pragmatic communication. Advertising is likewise pragmatic 

communication. Truth, comeliness, clarity, or any other desideratum is entirely secondary. 

The primary goal of advertising is always to cause a specified consumer response. Since this 

has likewise always been the goal of rhetoric, it seems likely that rhetorical perspectives can 

contribute substantially to the understanding of advertising”. (2008: 13)  
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Samtidigt konstaterar McQuarrie och Phillips (2005) att:”One of the important questions still 

facing researchers is to determine what audience-response effects are brought about when 

rhetorical figures are included in advertisements.” (s. 29) Även om det fortfarande är nödvändigt 

med ytterligare studier för att få en tydligare bild av hur vi påverkas av retorik i reklam har ett 

antal studier gjorts inom området (McQuarrie & Phillips, 2008; Jeong, 2008). Det har bland annat 

visat sig att användandet av retoriska figurer i reklam, verbala och visuella, ledde till att publiken i 

högre grad uppmärksammade reklamen, tyckte bättre om den och dessutom hade en mer positiv 

attityd till varumärket (McQuarrie & Phillips, 2004). I tillägg till detta visade det sig i en senare 

studie, genomförd av McQuarrie & Phillips (2008) att verbal retorik var effektiv att använda i 

reklam men att visuell retorik var ännu mer effektiv. Studier visar också att bildspråk kan 

användas för att förbättra konsumenters attityder till ett varumärke och att bilder ökar 

sannolikhetan att konsumenten ska bearbeta informationen i annonsen även om han eller hon 

inte intresserade av innehållet i annonsen: 

 
“The elaboration likelihood model suggests that pictures are often a peripheral feature that 

influences attitudes when people are not motivated to process other information within an 

advertisement” 

 

 - Bulmer & Buchanan-Oliver (2006:54) - 

 

Belch och Belch (2001) menar att användandet av en bild fångar konsumenternas 

uppmärksamhet och får dem att i högre utsträckning bearbeta annonsen än om ingen bild skulle 

finnas med. Dessutom anses bilden i västerländsk kultur som mer sanningsenlig än ord (Starret, 

2003). Det här kan dock vara på väg att förändras i och med den ökade manipulation av bilder 

som vi dagligen kommer i kontakt med (Reaves, 2005). 

Med anledning av retorikens pragmatiska synsätt lyfter både Kjeldesen (2002) och McQuarrie och 

Phillips (2008) förståelsen av den retoriska situationen, kontexten, som avgörande för att fullt 

kunna förstå retorikens effekter. Men även om kontexten alltid spelar in menar Kjeldsen (2002) 

att det finns viktiga skillnader mellan den visuella retoriken och den verbala retoriken, som leder 

till olika typer av påverkan, oavsett kontext. En av dessa avgörande skillnader som Kjeldsen 

(2002) tar upp är att den visuella retoriken, i högre utsträckning än den verbala, är latent. 

2.5.3 Latent och manifest retorik 
Kjeldsen (2002) talar om två stycken paradigm inom retoriken som han kallar latent retorik och 

manifest retorik. Den latenta retoriken är implicit och uppmanar inte till omedelbar handling utan 

fungerar snarare på ett ideologiskt plan där syftet är att förbereda för en möjlig ändring, den 
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manifesta retoriken däremot är uttalad och har som avsikt att skapa en omedelbar effekt 

(Kjeldsen, 2002). Kjeldsen (2002) anser att den latenta retoriken är starkt kopplad till det visuella 

och skriver att bilder är mycket effektiva för att övertyga mottagare som redan har en positiv 

inställning till budskapet:  

 

”De appelerer godt til modtagare som i utgansgpunktet er positive til afsender og budskap, 

og som derfor bedre kan forventes at intage en position som minder om det Stuart Hall har 

kaldt den dominant-hegemoniske”(2002: 53). 

 

I likhet med Kjeldsen (2002) talar McQuarrie och Phillips (2008) om bilder som mer ”öppna” än 

verbala texter, de anser att det finns större utrymme för multipla tolkningar av en bild än av en 

text. I reklam används därför ofta text för att styra mottagarens tolkning till den av avsändaren 

avsedda (McQuarrie & Phillips, 2008). 

 

I tillägg till denna möjlighet till indirekt påverkan menar flera forskare att det är det faktum att 

bilden är ”öppen” som gör bilder i reklam så övertygande (McQuarrie & Phillips, 2005). I en 

studie genomförd av McQuarrie & Mick (1999) visade det sig att det var bildens indirekta 

påstående som var källan till att annonsen uppfattades som mer övertygande av konsumenterna. 

Det här menar McQuarrie & Phillips (2005) beror på att bilder tillåter multipla tolkningar vilket 

gör dem till en större källa för njutning/tillfredsställelse än endimensionella texter. Vilket i sin tur 

leder till att konsumenten blir mer positivt inställd till annonsen: 

 

” The notion of a pleasure of the text is readily linked to the concept of attitude-toward-the-

ad. Increased enjoyment while processing the ad text makes it probable that the consumer 

will regard the overall ad more favorably”  

 - McQuarrie & Mick (1999:40) - 

 

Dessutom visar studier att konsumenten blir mer övertygad av en annons om han eller hon själv 

får dra slutsatsen, vilket blir fallet om budskapet är indirekt och öppet för tolkning (McQuarrie & 

Phillips, 2005). En studie genomförd av medie- och kommunikationsforskaren Barth visade att 

ett implicit budskap i reklam, vilket ofta är fallet vid användandet av visuell retorik, ökade 

gillandet hos mottagarna (Jeong, 2008). Dock sänktes andelen som tolkade reklamen på det vis 

som avsändaren avsett.  

Med detta som bakgrund skulle det kunna tänkas att en annons där det textliga argumenten ges 

stort utrymme begränsar tillfredsställelsen hos konsumenten av att förstå annonsen vilket då 

skulle leda till att de blev mindre positiva till annonsen och dess budskap. Samtidigt innebär ett 
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implicit budskap att det finns flera möjliga tolkningar som konsumenten kan göra. För den som 

skapar reklam är det viktigt att hitta en balans mellan att låta konsumenten tänka själv och att få 

konsumenten att tänka som man själv vill. Det här leder oss in på hur text och bild bör 

kombineras för att skapa största möjliga positiva effekt.    

2.6 Samspel mellan text och bild  
Även om flera studier som gjorts visar att visuell retorik i reklam har en positiv effekt på 

mottagarens attityd är resultaten inte entydiga (Wyer et al. 2008). Dessutom har få studier 

genomförts på hur människors attityder till reklam påverkas av hur det lingvistiska och det 

visuella kombineras (Phillips  & McQuarrie, 2004; Phillips, 2000). Samtidigt innehåller reklam 

nästan uteslutande både text och bild: 

 

”Print advertisements almost invariably provide both a verbal and visual descriptions of a 
product´s attributes or situations in which the product is used” 

 - Wyer et al. (2008:244) – 

Det är också så att vissa individer föredrar visuell information och andra föredrar verbal vilket 

gör att om en annons innehåller en balans mellan det visuella och det språkliga talar den till båda 

grupperna (Sojka & Giese, 2006). 

2.6.1 Verbal styrning av visuell retorik 
Det finns forskning som tyder på att konsumenter har en mer positiv attityd till annonser som 

kombinerar text och bild än när de två är åtskilda (Brennan & Bahn, 2006; Sojka & Giese, 2006). 

Dock sägs det här ingenting om hur det visuella och det språkliga bör kombineras för att 

annonsen ska bli så effektiv som möjligt. Att använda både ord och bild i en annons gör också att 

den kopplar till fler delar av minnet vilket ökar sannolikheten för att konsumenten ska lägga 

reklamen, produkten och varumärket på minnet (Phillips, 2000). Enligt Rossister (1982) bör 

illustrationen i en annons placeras där den uppmärksammas innan rubriken och copyn blir läst. 

Detta för att konsumenten kommer ihåg både bilden och texten bättre om det är bild-ord snarare 

än ord-bild. I vårt västerländska samhälle där vi läser från vänster till höger är det utifrån denna 

teori bättre att placera texten i annonsens nedre högra hörn. Mottagaren kommer då 

uppmärksamma bilden först och kan lättare minnas annonsens innehåll.   

En studie på hur textlig förankring påverkar konsumentens attityd har genomförts av Jeong 

(2008). Han undersökte om reklam mottogs olika beroende på om den 1) inte innehåller en 

visuell metafor, 2) innehåller en visuell metafor med textlig förankring och 3) innehåller en visuell 

metafor utan någon medföljande text. Undersökningen gick till så att 261 studenter från ett 

universitet i Korea fick ta del av två stycken reklamaffischer, där varje affisch fanns i tre olika 
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utföranden. Den första varianten av de två affischerna innehöll ingen metafor, den andra 

varianten bestod ut av en visuell metafor kombinerad med text (endast ett ord) för att tydligöra 

metaforen och i den tredje fanns samma visuella metafor som i variant två men utan medföljande 

text. Studenterna fick sedan svara på en rad olika frågor kring de olika affischerna, så som källans 

trovärdighet, attityd till reklamen, attityd till varumärket, produktens trovärdighet samt 

inköpsintention. Svaren visade på en tydlig positiv effekt av att använda metaforer i reklam. Inte i 

något avseende skapade reklamen utan metafor en positivare bild av produkten och avsändaren 

än vad reklamen som enbart bestod av en visuell metafor gjorde. Det visade sig även att 

studenterna föredrog affischerna med enbart en visuell metafor framför affischerna med en 

visuell metafor plus text. Resultatet i den här studien tyder på att det skulle kunna vara effektivare 

att låta visuella metaforer stå för sig själva utan textlig förankring. Det krävs dock mer forskning 

inom frågan för att säkert kunna fastslå att så är fallet. Studien säger heller inget om hur placeringen 

av ett textligt argument i en visuell annons påverkar mottagarens attityder. 

2.6.2 Harmoni/disharmoni 

Text och bild kan kombineras antingen i harmoni eller i disharmoni (Bergström, 2010). Harmoni 

mellan text och bild innebär att de kompletterar och samspelar med varandra, vilket är vanligt vid 

till exempel tekniska beskrivningar och i informationsblad. Det här gör budskapet tydligt, men 

denna typ av ”överkommunikation” som Bergström (2004: 262) kallar det riskerar att skapa en 

passiv betraktare. Han lyfter istället disharmoni, att bild och text är motsägelsefulla, som ett 

effektivt sätt att skapa en aktiv betraktare. Samtidigt som disharmoni kan leda till positiva effekter 

i form av en aktiv betraktare påpekar Bergström (2010) att om disharmonin blir alltför stor finns 

det en risk att mottagaren inte uppfattar budskapet:  

 

”Mottagaren är ju meningssökande men avskyr att känna sig utestängd, som man gör när 

budskapet inte erbjuder tillräckligt fotfäste för fantasi och medskapande.//Det blir en 

historia som inte når fram och mottagaren lämnas förvirrad” (2010: 265). 

 

Denna typ av bristkommunikation gäller inte bara vid disharmoni mellan ord och bild utan kan 

även ske vid harmoni. Som nämnts tidigare är en viktig del i vilka känslor konsumenten får till 

annonsen dess implicitet. Bergström (2004) liknar en effektiv annons vid en öppen cirkel, vilket 

visas i figur 3. Är cirkeln sluten finner betraktaren annonsen ointressant, är öppningen för stor 

klarar mottagaren inte av att sluta den och förstår inte annonsens budskap. 
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Figur 2 

 

 

 

 
 

 

- Bergström (2004: 266)- 

 

Utifrån detta antagande att en annons skapar störst intresse hos konsumenten genom att 

underkommunicera kan man anta att en annons som av en konsument uppfattas som mycket 

tydlig också riskerar att uppfattas som tråkig. Något som kan leda till att mottagaren få en negativ 

bild av annonsen. Det här får stöd av Phillips (2000) studie av konsumenters respons på verbal 

förankring av visuella annonser:  

 
“Path analysis results indicate that headlines that provide a clue to the meaning of a pictorial 

metaphor increase ad liking by increasing comprehension. Headlines that completely explain 

the metaphor in the ad also increase comprehension but decrease ad liking by reducing 

consumers' pleasure in interpreting the ad's message.” (2000: 15) 
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3. Metod 
Metoddelen i denna uppsats är utformad för att skapa en så god transparens att läsaren själv ska 

kunna gå ut och göra om samma undersökning. Föreliggande studie är en fallstudie av en annons 

för varumärket Autan med syfte att undersöka hur konsumenters attityder till en annons påverkas 

av vilket utrymme språkliga och visuella retoriska argument ges i förhållande till varandra. För att 

på ett så utförligt och korrekt sätt som möjligt kunna svara på studiens frågeställningar har en 

triangulering använts. En triangulering innebär att flera olika metoder kombinerats (Ekström & 

Larsson, 2000).  I studien har två metoder använts, en kvalitativ och en kvantitativ, ett 

angreppssätt som är relativt ovanlig inom retorikforskingen (McQuarrie & Mick, 1999). Att två 

metoder använts i studien har två fördelar. För det första räcker det inte med en metod för att 

svara på alla uppsatsens frågeställningar utan de olika frågeställningarna kräver olika metoder. För 

det andra har resultaten från de två metoderna kunnat kombineras i analysen. Även om 

metoderna och genomförandet av dessa inte är direkt kopplat till varandra skapar de en 

helhetsbild vilket ger en större förståelse för fenomenet. Retoriken är som tidigare nämnts en 

pragmatisk forskningsinriktning och det är därför intressant att undersöka respondenternas 

attityder till annonsen för att se om de retoriska elementen fyller sitt syfte. Detta har gjorts genom 

en experimentell fallstudie där respondenternas attityder mätts efter att de utsatts för stimuli. 

Anledningen till att undersökningen är utformad på följande sätt beror på respondenternas 

attityder till ett specifikt objekt går att mäta först efter att de har fått se objektet. Syftet med 

studien är att göra en jämförelse av attityder kopplat till hur bild och text kombineras. Det går 

inte att avgöra om någon påverkas åt ena eller andra hållet utan att ha något att jämföra med. För 

att skapa denna jämförelse har det i undersökning använts tre olika stimuli i form av tre varianter 

av en och samma annons. För att mäta mottagarnas attityder har en kvantitativ metod i form av 

enkäter använts. För att också förstå vad som ligger bakom dessa attityder har även en kvalitativ 

metod i form av en fokusgrupp genomförts. För att bättre kunna förstå vad det är i annonsen 

som skapar konsumenternas attityder ges också en utförlig beskrivning av de tre attitydobjekten. 

3.1 Attitydobjekten 
Annonsen som använts i studien är från SC Johnson Scandinavia AB och gör reklam för 

företagets myggmedel Autan som ses i bild 1 på nästa sida (bilaga 1). Målgruppen för annonsen är 

enligt företaget personer mellan 18 och 40 år. 

 

Då syftet med undersökningen är att ta reda på om, och i så fall hur, målgruppens attityder till 

reklamannonsen, varan och varumärket påverkas av hur argumenten i annonsen presenteras har 
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det utifrån originalannonsen skapats ytterligare två varianter av annonsen. Gemensamt för de tre 

annonserna är att de innehåller samma visuella och språkliga argument. 

Bild 1. 

 

Ändringen som gjorts i de två manipulerade annonserna är det textliga argumentets storlek eller 

placering. Avgörande för att kunna säkerställa vad i annonsen som påverkar respondenternas svar 

är att endast en ändring görs i de två manipulerade annonserna. Om både storlek och placering 
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ändras går det inte att avgöra om det är placeringen, storleken eller en kombination av placering 

och storlek som orsakat attitydförändringen. Manipulationerna av annonsen har gjorts med hjälp 

av bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop CS.5. Att SC Johnson Scandinavias reklam för 

myggmedlet Autan valts som attitydobjekt har flera orsaker. För det första innehåller annonsen 

både ett visuellt och ett retoriskt argument vilket är en förutsättning då det är kombinationen av 

dessa är intressent att undersöka utifrån studiens syfte. För det andra är det en relativt okänd 

produkt vilket minskar risken för att respondenterna attityd till annonsen ska påverkas av 

eventuella tidigare kontakter med varan eller varumärket. Dessutom hör myggmedel till gruppen 

lågengagemangsprodukter vilket gör att konsumenternas attityd till reklamen i högre utsträckning 

påverkar framtida köpintention än vid högengagemangsprodukter (Dhalén och Lange, 2009).  

Nedan kommer en utförligt att beskrivning av det attitydobjekt som använts i studien, här 

presenteras även de retoriska argument som går att finna i de tre annonser som använts som 

stimuli. Anledningen till att detta är en del studien är för att skapa en djupare förståelse för vad 

det är i annonsen som försöker övertyga läsaren.  Annonsen i studien är ett retoriskt objekt som 

går att bryta ner i mindre beståndsdelar som var och en är intressanta att titta närmare på. Inom 

retorikforskningen är syftet inte endast att beskriva texten utan även att säga något om dess 

effektivitet, alltså hur väl texten leder till att mottagaren påverkas på det sätt som sändaren avsett 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008). Att förstå de stimuli som använts i studien innebär att det är 

möjligt att göra en mer utförlig analys av studiens övriga resultat. Detta då det går att göra 

kopplingar mellan attityderna till annonsen och de retoriska elementen i den. Det här har också 

gjort det möjligt att närmare studera hur variationerna i de tre annonseran ger sig uttryck rent 

retoriskt och vad teorier inom retoriken säger om hur mottagarens attityd kan tänka påverkas av 

detta. Det här innebär även att det i varit möjligt att undersöka hur väl teorierna stämmer överens 

med resultaten i undersökningen. För att närmare beskriva annonsen och dess retoriskargument 

användes den lathund som går att finna i Carlsson & Koppfeldts bok Visuell retorik (2008). Den 

första är en beskrivning av bildens denotativa element.  Att det är intressant att beskriva dessa i 

ord istället för att endast visa annonsen är för att det ger läsaren av denna uppsatts en bättre 

uppfattning om vilka delar i annonsen som är viktiga utifrån studiens syfte. Nedan disskuteras 

också konnotationer som det är troligt att läsaren skapar sig av annonsen. Även om 

konnotationerna kan vara personliga är de starkt kopplade till det kulturella och personer inom 

samma kultur tenderar att i stor utsträckning skapa liknande konnotationer (Kenny, 2005). 

Slutligen har annonsens retoriska argument, både de visuella och de lingvistiska, plockats ut och 

beskrivits. De retoriska argumenten har delats in i etos-, logos- och patosargument, vilka är de tre 

huvudargumentationstyperna (Hägg, 1998). Den utförliga beskrivingen av attitydobjektet har 
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varit till stor nytta vid analysen av både enkät- och intervjuresultaten genom att det ökat 

förståelsen för de retoriska argumenten i annonsen. 

3.1.2 Innehåll 
Nedan följer en beskrivning av attitydobjektens denotativa element. Bilden i annonsen föreställer 

en strand som består ut av både klippor och sand. Längst upp i bilden finns en molnfri himmel, i 

horisonten syns en ö och en båt. Bilden innehåller ett antal personer som ägnar sig åt olika 

aktiviteter. Det går dock inte se personerna, de är osynliga och det som gör att man förstår att de 

finns där är deras kläder och olika föremål som de håller i. Fyra personer sitter och grillar runt en 

eld, av dem spelar en gitarr och en grillar marshmallows. En person kommer gående över 

klipphällarna mot dem som sitter runt den öppna elden. Två personer springer ner i vattnet men 

har inte hunnit mer än någon meter ut i vattenbrynet. Lite längre bort står en person på klipporna 

och metar och en bit ut i sjön sitter en person i en roddbåt. Bilden är ganska mörk vilket gör att 

det känns som skymning. Den här bilden är den samma i alla tre varianter av annonsen som 

använts i undersöknigen. Förutom bilden innehåller de tre annonserna en gul ruta, i den gula 

rutan går en röd ram. I rutan är annonsens textargument placerat och det lyder ”Låt inte myggen 

upptäcka dig i sommar”. Meningen är uppdelad i fyra rader och texten är röd viket gör att den 

syns tydligt mot den gula bakgrunden. Bredvid texten är produktens förpackning avbildad. 

Förpackningen är gul med ett rött lock och på förpackningens framsida visas Autans logga. 

Under loggan är det några rader text, men bokstäverna är för små för att det ska gå att läsa vad 

det står. I originalannonsen, annons A, är texten och produkten placerade längst ner i högra 

hörnet och täcker endast en liten del av stranden. I annons B (se bilaga 2) är placeringen av dessa 

objekt den samma men de är betydligt större än i annons A. Anledningen till att den enda 

ändringen i annons B är textens storlek är för att detta ger möjlighet att studera om storleken på 

textargumentet har någon inverkan på konsumentattityderna. Hade både storlek och placering 

ändrats hade det inte gått att avgöra om det var storleken, placeringen eller en kombination av de 

två som låg bakom attitydförändringen. I annons B täcks en stor del av annonsens nedre tredjedel 

av den gula rutan och skymmer stora delar av den person som halvliggandes grillar 

marshmallows. I annons C (se bilaga 3) är textargumentet och förpackningen i samma storlek 

som i originalannonsen men placerad centralt i bildens övre tredjedel. Att texten är placerat 

centralt ger en symetrisk bild som skapar lugn och harmoni i bilden (Bergström, 2004). Något 

som då förstärker annonsens budskap om avkoppling och rofylldhet. Inom bildkomposition talas 

det om att dela in bilden i tredjedelar för att skapa kontrast (Bergström, 2004). Genom att sätt 

texten i annonsens övre tredjedel skapas en kontrast mellan den mindre delen med himlen och 

textargumentet och de två nedre tredjedelarna med stranden och människorna. En 

storlekskontrast som enligt Bergström (2004) attraherar det mänskliga ögat.  
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3.1.3 Konnotationer 
Den tydligaste konnotationen till bilden är att det handlar om en sommarkväll. De osynliga 

personerna på bilden är lättklädda och några är till och med på väg att bada vilket ger en känsla av 

att det är varmt både i luften och i vattnet. I förgrunden sitter fyra personer kring en eld. Elden är 

starkt kopplat till trygghet och gemenskap. Personernas sitter i avslappnade ställningar kring 

elden vilket skapar konnotationer till bekvämlighet och njutning. Gitarren som en av personerna 

sitter med gör att känslan av gemenskap förstärks och det gör även personerna som sitter och 

håller om varandra.  En tänkbar konnotation som skapas av det faktum att det på bilden är flera 

personer som gör olika saker är den av att de själva gör det de tycker om. Det finns inget tvång 

att fiska, bada eller sitta runt elden, utan här gör alla det de själv känner för. På himlen syns en 

strimma av rött från solen som precis har gått ner. Det är rimligt att anta att de flesta kopplar 

ihop allt det som händer på bilden och förstår att det är kväll. En möjlig förlängning av denna 

konnotation är att det som syns i bilden är avslutningen på en skön dag. En avslutning som man 

inte vill ska förstöras av mygg. 

3.1.4 Etos 
Vanligt förekommande i reklam är att etos skaps dels genom att konsumenten redan sedan 

tidigare har en åsikt om företaget vars vara/varumärke som visas i reklamen, dels genom att 

kända personer används (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Det etos personen som används i 

reklamen har överförs då till varumärket. I annonsen för Autan är det dock inte speciellt troligt 

att etos av dessa två slag förekommer i speciellt hög utsträckning. Ett etos som däremot kan 

tänkas skapas är om konsumenten uppfattar annonsen som kreativ. Uppfattar konsumenten 

annonsen som kreativ ökar chansen att han eller hon också kommer vara mer positiv överlag till 

den som står bakom annonsen. Människor har nämligen en tendens att bedöma en person, eller 

ett varumärke, utifrån en enstaka egenskap. Detta fenomen kallas för haloeffekten och forskare 

har visat att detta påverkar alla våra vardagliga sammanhang (Larsen, 1997). Ytterligare ett sätt att 

stärka sitt etos är genom att skapa en ”vi-känsla” vilket görs i Autan-annonsen genom att få 

målgruppen att känna igen sig i personerna som medverkar i reklamen (Carlsson & Koppfeldt, 

2008). Igenkänning är även ett sätt att skapa ett känslomässigt band hos mottagaren (Hägg, 1998) 

och något som diskuteras ytterligare under rubriken patos. 

3.1.5 Logos 
Logosargumentet som används i annonsen presenteras både visuellt och lingvistiskt. I bilden görs 

detta genom en metafor. Metafor betyder överföring och bygger på likheten mellan det 

begrepp/visuella element som egentligen avses och det bildliga uttryck/den bild som används i 

stället (Kaplan, 2005). I attitydobjektet som använts i studien består metaforen av de osynliga 

människorna och det textargument som finns i annonsen. Ska vi tolka annonsen bokstavligt blir 
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den som använder Autan-myggmedel osynlig för myggor. I övrigt ges i reklamen inga argument 

för varför konsumenterna bör köpa produkten. 

 

3.1.6 Patos 
Vanligt förekommande i reklam som i hög grad är visuell är att användas sig av patosargument, 

d.v.s. argument som talar till människors känslor snarare än till deras förnuft (Carlsson och 

Koppfeldt, 2008). De här gäller även för mitt attitydobjekt som spelar på igenkänning och som 

söker att skapa en positiv bild hos mottagaren. Det är en sommarkväll och personerna på bilden 

har det trevligt tillsammans. Bilden ger en känsla av gemenskap och konsumenten kan då koppla 

produkten till något positivt och eftersträvansvärt.        

3.2 Kvantitativ metod 
En del av syftet med denna studie är att undersöka hur mottagarens attityd till annonsen påverkas 

av hur text och bild kombineras. För att svara på frågan om hur attityden påverkas och för att 

kunna använda resultatet för att göra en generalisering av respondenternas svar till hela 

populationen har en kvantitativ studie genomförts. En metod för att samla in en stor mängd data 

är en surveyundersökning. Ekström & Larsson (2000) menar att en surveyundersökning vanligen 

är den bästa metoden för att studera attityder hos en grupp människor som inte går att studera 

direkt. En surveyundersökning kan ske genom antingen intervjuer eller enkäter. Intervjuer av 

kvantitativ karaktär kräver mycket arbete med att kontakta respondenter och kan upplevas som 

mindre anonyma (Ekström & Larsson, 2000). Fördelen med att personligen kontakta 

respondenterna är att bortfallet blir lägre än vid utskick av enkäter. Möjligheten att samla in en 

stor mängd data under en kort period får anses som viktigare än ett lågt bortfall och därför har en 

enkät använts som kvantitativ metod. 

3.2.1  Enkät 
Studiens huvudmetod har varit en surveyundersökning i form av en elektronisk enkät och under 

denna rubrik presenteras enkätens utformning och den operationalisering som gjorts för att ta 

fram enkätfrågorna. Enkäten jag använde i studien bestod utav 16 frågor (se bilaga 4). Fråga ett 

och två behandlade respondentens kön och ålder. På frågan om ålder fick respondenten skriva 

sin ålder i siffror, t.ex. 24 år. I vissa enkäter får respondenten svara genom att kryssa i inom vilket 

ålderspann han eller hon befinner sig, t.ex. 18-25 år, 26-33 år, osv. Det här gör att det inte går att 

se om det finns några skillnader inom de ålderintervall som finns att välja mellan. Genom att låta 

respondenterna skriva sin ålder missar man inte betydande skillnader som kan tänkas finnas 

mellan olika åldersgrupper.  
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Fråga tre var en ”ja och nej” fråga angående om personen kände till varumärket sedan tidigare. 

Anledningen till att detta har tagits med som en fråga är för att kunna se om respondenternas 

attityder är kopplade till tidigare erfarenheter av varan. Skulle svaren från respondenter som 

känner till produkten skilja sig i stor utsträckning från de som inte kommit i kontakt med den 

tidigare kan det vara så att det inte är annonsen utan deras preferenser som främst påverkar deras 

attityd till varan och varumärket. Respondenterna fick även besvara en fråga angående hur lång 

tid de uppskattade att de tittade på annonsen innan de gick vidare för att svara på enkätfrågorna. 

Det är viktigt att ha i åtanke att respondenterna ser annonsen i en artificiell miljö och att tiden de 

spenderar på att läsa annonsen inte är ett mått på hur länge de skulle processa annonsen i dess 

rätta miljö t.ex. i ett magasin eller på en gatupratare. Det är ändå intressant att se om 

textargumentets storlek och placeringen har någon betydelse för hur länge respondenterna 

granskat annonsen, där en lång kontakttid ansens som något positivt i reklamsammanhang 

(Dhalén och Lange, 2009). Det är även intressant att jämföra kontakttiden med respondentens 

övriga svar för att se om det går att finna någon koppling mellan hur länge de granskat annonsen 

och deras attityd till den. 

Enkäten bestod huvudsakligen av påståenden där svaralternativen var en tiogradig ordinalskala, 

detta är en typ av gradering som använts i tidigare studier av attityder till annonser av liknande 

slag men då med intervallet 1-7 (Jeong, 2007; McQuarrie & Mick 1999 ). Det utökade intervallet 

gör det möjligt att se även mindre attitydskillnader. En ordinalskala är en form av 

rangordningsskala där det inte finns några givna lika stora intervall mellan skalstegen (Trost, 

2007). Den tiogradiga skalan bestod av siffrorna 0-10, där 0 var Instämmer inte alls och 10 var 

Instämmer helt. Genom att använda siffror i intervallet går det att få fram ett medelvärde i siffror 

från de svar som kommer in. Medelvärden för de olika varianterna av annonsen har sedan ställas 

mot varandra. Detta ger mig svar på om, och i så fall hur, respondenternas attityd till annonsen, 

varan och varumärket skiljer sig åt beroende på vilken av de tre annonserna de har fått se. Även 

svarsalternativet Vet ej fanns att välja. Det är viktigt att respondenterna har möjlighet att välja 

detta som alternativ om de upplever att de inte kan ta ställning till påståendet. Det är bättre att 

respondenten svarar vet ej än att han eller hon ska ta ställning bara för att de måste. Det kan även 

vara så att de inte förstår frågan. Om ett stort antal respondenter svarar vet ej på ett påstående kan 

det vara en indikation på att de inte förstår frågan vilket då är viktigt att ta hänsyn till i 

resultatanalysen. 

En attityd brukar sägas bestå av komponenterna känsloläge, beteende och kognition. Känsloläge 

handlar om hur konsumenten känner för ett visst objekt, beteende refererar till konsumentens 

intentioner att agera på ett visst sätt och kognition rör de tankar en konsument har om objektet 

(Cross, 2005; Solomon et al., 2010). I reklamsammanhang används begreppet reklamattityder oftare 
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än begreppet attityder ensamt och Solomon et al. (2010) beskriver reklamattityder som”[…] a 

predisposition to respond in a favourable or unfavourable manner to a particular advertising 

stimulus during a particular exposure occasion.”. (2010: 280) 

 

Med detta som bakgrund har reklamattityder brutits ner i undergrupper bestående av gillande, 

trovärdighet, tydlighet och köpintention. Utifrån dessa fyra kategorier har tolv stycken 

påståenden tagits fram som respondenten har fått tagit ställning till. Påståendena behandlar 

respondentens attityd till annonsen, varan och varumärket. 

3.2.2 Respondenter 
Syftet med studien är att undersöka hur olika kombinationer av text och bild i en annons 

påverkar attityden hos den målgrupp reklamen vänder sig till. Önskvärt vid en studie om 

målgruppens attityd till en annons är att innefatta hela målgruppen i sin population. Det skulle 

innebära att alla svenskar i åldrarna 18-40 år i den bästa av världar skulle vara studiens population. 

Av praktiska skäl har population dock fått begränsas till personer som läser vid ett program eller 

en kurs på Karlstads Universitet. Detta med anledning av de begränsade möjligheter att 

distribuera enkäten som funnits. Det här innebär att rätt personer utifrån studiens syfte har 

studerats, men en begränsad del av dessa. Fördelen med att ha valt studenter är att de består av 

en stor variation av människor med olika bakgrund, intressen, ålder, ekonomi, kön etc. Något 

som gör dem till en representativ del av annonsens mycket stora målgrupp.  

För att få fram respondenter har ett obundet slumpmässigt urval (OSU) använts, vilket enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2009) är den överlägset bästa formen av urval när 

det gäller att generalisera resultaten. Här har Karlstads Universitets register över alla studenter 

som är inskrivna på ett program eller en kurs på universitetet använts för att få fram 

respondenterna och för att få tillgång till deras e-postadresser.  Av de drygt 12 500 studenter som 

är inskrivna på ett program eller en kurs på Karlstads Universitet har 600 personer, 200 för varje 

variant av annonsen, slumpats fram med hjälp av en slumptalsgenerator.  

Totalt svarade 222 av de 600 personer som slumpats fram att delta i undersökningen. Av dessa 

var 78 män och 144 kvinnor. Den totala svarsfrekvensen för de tre enkäterna var 37 procent. 

Antalet respondenter, fördelningen mellan män och kvinnor och svarsfrekvensen för respektive 

enkät ser ut som följer:  

• 80 personer svarade på enkäten med annons A (originalannonsen) som inledande stimuli. 

Av dessa var 27 män och 53 kvinnor. Svarsfrekvens var 40 procent. 
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• 70 personer svarade på enkäten med annons B (annonsen med förstorad text) som 

inledande stimuli, 27 män och 43 kvinnor. Svarsfrekvensen var 35 procent. 

• 72 personer svarade på enkäten med annons C (annonsen med textargumentet centralt 

placerat) som inledande stimuli, 24 män och 48 kvinnor. Svarsfrekvensen var 36 procent. 

3.2.3 Procedur: enkätinsamling 
Datainsamlingen har skett via en elektronisk enkät som har skickats ut till respondenternas e-

postadresser. Enkäten har konstruerats och distribuerats med hjälp av nätverktyget 

Survey&Report. Alla svar är anonyma vilket respondenterna informerades om i det missivbrev 

(se bilaga 5) som skickades ut ihop med enkäten. Innan respondenterna svarade på enkäten fick 

de se en av de tre varianterna av annonsen. När respondenterna ansåg sig ha titta klart på 

annonsen fick de klicka sig vidare till enkätfrågorna. Respondenterna fick sedan se en fråga i 

taget. När de svarat på frågan klickade de sig vidare till nästa. Genom att de tre 

respondentgrupperna fått se olika varianter av annonsen innan de svarat på enkäten har tre olika 

resultat fåtts in. Resultat som sedan ställts mot varnadra. Två stycken påminnelser skickdes ut till 

dem som inte svarat på enkäten, detta för att få upp svarsfrekvensen.   

3.3 Kvalitativ metod  
Att göra en enkätundersökning ger mig möjlighet att säga något om hur mottagaren uppfattar 

annonsen. Men för att också kunna säga något om varför dessa attityder uppstår hos mottagaren 

har även en kvalitativ metod använts. En kvalitativ metod är ett bra verktyg för att försöka förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009) och ett centralt 

sätt att samla in och analysera data som är knutna till människors uppfattning, värderingar och 

handlande(Ostbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Med anledning av detta har 

enkätundersökningen kombinerats med en fokusgrupp.  

3.3.1 Fokusgrupp  
En fokusgrupp är en typ av intervju där flera personer intervjuas på en och samma gång 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2001). Precis som intervjun är fokusgruppen ett sätt 

för forskaren att informeras om deltagarnas insikter, värderingar och reflektioner (Ostby et al. 

2004). Med anledning av denna syn på deltagarna som personer som informerar forskaren 

används fortsättningsvis begreppet informant när det syftar till de personer som ingått i 

fokusgruppen, tillskillnad från ordet respondent som syftar till personer som svarat på enkäten. 

Att en fokusgrupp valts istället för ett antal samtalsintervjuer beror på att det i en fokusgrupp kan 

skapas interaktioner som öppnar upp för spontana diskussioner mellan deltagarna och att det 

kräver mindre resurser vad gäller framför allt tid (Christensen, et al., 2001). Svårigheten med 

fokusgruppen är att alla deltagare måste ha möjlighet att närvara på en och samma gång. 
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3.3.2 Informanter 
Populationen för fokusgruppen är den samma som för enkäten, alltså studenter på Karlstads 

Universitet. Här har dock en annan typ av urval gjorts. Fokusgruppen har bestått utav personer 

som finns forskaren nära tillhands, ett urval som Bryman & Bell (2005) och Trost (2007) kallar 

bekvämlighetsurval.  Att ett bekvämlighetsurval använts för fokusgruppen beror på att det visade sig 

svårt att få människor att ta sig tid för att delta i en fokusgrupp om de inte får någon ersättning. 

Bryman & Bell, (2005) menar att forskaren vid kvalitativa intervjuer måste skaffa information 

från ”vilken källa som än blir tillgänglig” (2005:349), ett tillvägagångssätt som använts i valet av 

deltagare till fokusgruppen. Fördelen med denna urvalsteknik är bland annat att den inte är tids- 

och resurskrävande i den omfattning som många andra urvalstekniker är. Bekvämlighetsurvalet 

har kombinerats med ett variationsurval med syfte att få med både män och kvinnor och att 

deltagarna inte sedan tidigare skulle vara allt för bekanta med varandra. Samtliga deltagare i 

fokusgruppen läste på olika program vid Karlstads Universitet. 

Fokusgruppen bestod av fem personer vilket ligger utanför det intervall på sex till tio personer 

som Christensen et al. (2001) anser är lämpligt för att deltagarna både ska våga uttala sig och få 

chans att komma till tals. Andledningen till att endast fem personer deltog i fokusgruppen beror 

på att två av deltagarna fick förhinder i sista stund och inga ersättare gick att få tag på. 

Informanterna bestod ut av två män, 23 och 28 år gamla, och tre kvinnor som var 20, 22 

respektive 26 år gamla. 

3.3.3 Procedur: fokusgrupp 
Fokusgruppen genomfördes i ett grupprum på Karlstads Universitet. Det här är en lugn och 

trevlig miljö vilket skapar förutsättningar för en informell och avslappnad diskussion. Som 

namnet antyder finns det i en fokusgrupp ett visst fokus. I denna studie låg fokus på 

informanternas åsikter angående de tre varianterna av Autan-annonsen och deras mer generella 

åsikter om reklam och hur de själv ser på reklamens påverkan på dem. Även om temat för 

diskussionen på förhand var bestämt var antalet på förhand definierade frågor få och 

informanterna fick mycket fritt diskutera kring dessa. De på förhand definierade frågorna i 

fokusgruppsintervjun var följande: 

• Vilken av de tre annonserna anser du är den bästa och varför? 

• Vilken av de tre annonserna anser du vara den sämsta och varför? 

• Vad i annonseran tilltalas du av? 

• Vad i annonserna anser du borde ha varit annorlunda?  

• Har du någon gång köpt en vara för att du sett den i en annons och i så fall vad? 

• Vad anser du är ”bra reklam”? 
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• Vad ska en annons innehålla för att locka dig till köp? 

Informanterna fick under fokusgruppsintervjun följdfrågor kopplade till det de talade om för att 

få dem att utveckla sina tankar. Det är viktigt att temat inte är allt för löst definierat då det kan 

leda till att informanterna endast talar om sådant som inte rör studiens syfte vilket skulle innebära 

att tid och resurser läggs på sådant som i slutändan inte är användbart. Samtidigt är det viktigt att 

frågorna är öppna och att det är informanterna, inte forskaren, som avgör vad som är viktigt att 

tala om inom det valda temat(Ostby et al. 2004).  

Deltagarna i fokusgruppen har fått titta på alla tre versioner av annonsen. Informanterna 

informerades inledningsvis inte om studiens syfte att studera hur attityder påverkas av olika 

kombinationer av bild och text utan har fått veta att undersökningen handlar om människors 

attityder till annonser. Först senare under samtalet togs studiens faktiska syfte upp, detta för att 

inte riskera att påverka informanternas tankar om de tre varianterna av annonsen.  Fokusgruppen 

har behandlat både attitydobjekten och deltagarnas generella syn på reklam. Vid diskussionerna i 

fokusgruppen användes en moderator som var den som höll i samtalet och som även 

sammanfattade det informanterna sa, detta för att säkerställa att det deltagarna sa hade uppfattats 

på rätt sätt. Resultatet från fokusgruppen har gjort att studien inte bara gett en inblick i hur 

konsumenters attityder påverkas av hur text och bild kombineras utan också vad som kan tänkas 

ligga bakom dessa attitydskillnader.  

3.4 Validitet och reliabilitet 
Vid genomförandet av denna typ av attitydundersökningar är en av de största utmaningarna att 

formulera frågor som svarar på det man faktiskt vill ha svar på. Genom att definiera begreppet 

attityder och bryta ner det i underkategorier som sedan legat till grund för påståendena i enkäten 

bör validiteten i detta avseende anses vara god. Enkäten har även provats på ett 20-tal personer 

innan den skickades ut för att säkerställa att respondenterna skulle uppfatta frågorna på det viset 

som varit avsett. Några av påståendena omformulerades efter förundersökningen för att 

förtydliga vad det var respondenterna skulle ta ställning till. Överlag uppfattade testpersonerna 

enkäten som lättbegriplig och välstrukturerad.  

Vad gäller enkätundersökningen får reliabiliteten anses vara hög. Inga tekniska problem har 

inträffat vid insamlingen av data och ett i samanhanget stort antal respondenter har svarat på 

enkäten. Svarsfrekvensen för den typ av e-postenkäter som använts i denna studie riskerar att 

vara relativt låg (Trost, 2007). Som nämnts ovan låg svarsfrekvensen i denna fallstudie på mellan 

35-40 procent för de olika varianterna av annonsen. Svarsfrekvensen kunde ha blivit högre om en 

personlig kontakt tagits med varje respondent men det hade då inte varit möjligt att kontakta ett 

så stort antal personer.  I den här typen av kvantitativ studie är antalet svarande av större vikt än 
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svarsfrekvensen och eftersom 600 enkäter skickades ut har ett stort antal svar kommit in. Ett 

högt antal svarande gör att en generalisering av resultatet till hela populationen blir mer 

rättvisande än om endast ett fåtal personer svarat på enkäten. Även om populationen i 

föreliggande studie av praktiska skäl inte innefattar hela annonsens målgrupp består den i stor 

utsträckning av personer inom målgruppen. Då personerna har en stor variation vad gäller ålder, 

kön och bakgrund får de även ses som representativa för den totala målgruppen.   

Fokusgruppen har i studien behandlats som ett komplement till enkätundersökningen och 

validiteten för denna får ses som god. I fokusgruppen är det lättare att mäta det man vill mäta då 

frågorna kan vara mer specifika och det finns möjligheta att tydliggöra för informanterna vad det 

är man frågar efter.  Att endast en fokusgrupp använts är med anledning av att tiden varit 

begränsad och att det varit mycket svårt att kunna planera in en tid där alla tilltänkta informanter 

hade möjlighet att delta. Det här gör att resultatet för fokusgruppen inte går att generalisera vilket 

ger en lägre reliabilitet. Att skapa generaliserbarhet har dock inte heller syftet med fokusgruppen, 

utan syftet med att låta studien innefatta även en kvalitativ metod är för att kunna ge en inblick i 

vad det är som skapar de attityder till annonserna som enkätundersökningen visar. En inblick 

som sedan kan ligga till grund för fortsatta studier om varför människors attityder till annonser 

med olika kombination av text och bild ser ut som de gör.  

För att resultatet ifrån en fokusgrupp ska vara tillförlitligt är det viktigt att informanten verkligen 

svarat vad han/hon själv tycker. Det finns alltid en risk att den som intervjuas uppfattar ett svar 

som mer rätt än ett annat och att den intima situation som en fokusgrupp innebär leder till att 

informanten svarat det de tror att intervjuaren vill att de ska svara (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att undvika detta har informanterna tydligt blivit informerade om att det inte finns några 

korrekta svar och att det är deras åsikt som är intressent. Dessutom har informanterna blivit 

upplysta om att det i uppsatsen inte kommer att framkomma vilka de är.  

Eftersom resultaten från respektive undersökning får anses ha både god validitet och reliabilitet 

gäller detta också för hela studien. Alla kopplingar av resultaten från de olika undersökningarna 

som gjorts i analysen har stöd i forskningslitteraturen. Att det i studien använts två metoder får 

ses som en styrka då problemet angripits från flera olika håll och det material som har samlats in 

blivit mer omfattande än om bara en metod använts. 

Undersökningen är i och med den utförliga beskrivningen av tillvägagångssättet även mycket 

transparent vilket ger alla som läser uppsatsen möjlighet att själva bedöma graden av validitet och 

reabilitet. 
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Vid en experimentell studie av detta slag är det viktigt att komma ihåg att respondenterna och 

informanterna möter annonserna i en artificiell-miljö. De studerar attitydobjektet mer noggrant 

än vad de kan förmodas göra med annonser som de möter i sin vardag och de reflekterar över det 

de sett i högre utsträckning i undersökningen än i verkligheten. Det här gör att attityden till de tre 

varianterna av annonsen kan skiljas sig åt beroende på vilken kontext som konsumenten möter 

dem.  

Ytterligare en problematik är att det är svårt, om ens möjligt, att med säkerhet svara på om 

respondenterna och informanterna har svarat utifrån sina faktiska attityder till annonserna eller 

om de svarat på frågorna utan att reflektera över dem. Om så skulle vara fallet riskerar resultatet 

att visa upp en annan verklighet än den som faktiskt finns. Även om någon enstaka skulle ha 

svarat på enkäten utan att göra det utifrån sina egna åsikter gör detta mycket liten skillnad på 

resultatet då antalet respondenter för varje enkät är så pass högt. 

Det är dessutom så att människor överlag är mer benägna att hålla med om ett påstående än att 

svara nekande (Esaiasson et al. 2009). I den här studien skulle det kunna innebära att 

respondenterna svarat en högre siffra och på så vis i högre grad instämt med påståendet, än vad 

som verkligen är fallet. Då syftet med studien är att jämföra respondenternas attityder till de tre 

varianterna av annonserna har detta relativt liten betydelse då resultatet för de tre bör ha 

påverkats på liknande vis. 

I studien har syftet varit att undersöka målgruppens attityd till annonserna. I urvalet av studenter 

har det dock inte varit möjligt att välja ut personer utifrån deras ålder, något som kan innebära att 

ett fåtal personer som är äldre än fyrtio år kommit med i mitt urval. I det e-postmeddelande som 

skickades ut fanns därför instruktioner om att personer som var över fyrtio år inte behövde svara 

på enkäten. Ingen av respondenterna har heller svarat att de är äldre än fyrtio år vilket gör att alla 

svar som kommit in är från personer inom målgruppen.  

Det är idag inte ovanligt att människor kollar sina e-postmeddelanden i mobiltelefonen. Då 

respondenterna ska svara på frågor angående ett attitydobjekt är det viktigt att de kan se, i det här 

fallet, annonsen ordentligt. Något som kan vara svårt om de använder sig av en mobiltelefon som 

har en mycket begränsad skärmstorlek. Det här kan även ha gjort att bortfallet blivit något högre 

då personer som läst mitt e-postmeddelande i mobiltelefonen kanske valt att inte svar på enkäten, 

dels för att de inte kan se annonsen ordentligt, dels för att det kan vara svårt att markera 

svarsalternativen när de är små. Det här är tyvärr svårt att göra något åt vid användandet av en 

elektronisk enkät och ett bortfall man helt enkelt får leva med.  
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Mer än dubbelt så många kvinnor som män svarade på enkäten. Det här kan bero på att fler 

kvinnor fanns med i populationen, och därmed i urvalet, eller att kvinnorna i högre utsträckning 

var benägna att svara på enkäten. Oavsett orsak innebär det faktum att ett stort antal av 

respondenterna är kvinnor att i de fall attityderna till annonsen skiljer sig mellan könen är dessa 

resultat mer generaliserbara på kvinnor än på män. 
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4. Resultat 
Nedan presenteras de resultat från det empiriska arbete som är relevant i förhållande till studiens 

frågeställningar. Resultaten från enkätundersöknigen och fokusgruppen presenteras gemensamt 

för att skapa en tydligare överblick än vad som blivit fallet om resultaten hade hållits åtskilda. För 

att tydligöra vilka delar av resultatet som kommer från enkätundersokningen och vilka som 

kommer från fokusgruppsintervjun benämns de som svarat på enkäten som respondenter och de 

som varit med i fokusgruppen som informanter.  Resultatet har delats in i underrubriker 

kopplade till de fyra kategorier som legat till grund för påståendena; gillande, trovärdighet, 

tydlighet och köpintention.  

För att kunna plocka ut viktiga delar ur diskussionen som föregicks i fokusgruppen har en 

transkribering av samtalet gjorts. I fokusgruppen diskuterades både reklam mer generellt och 

framförallt de tre varianterna av annonsen. För studien är det informanternas åsikter angående de 

tre annonserna som är mest relevant och också det fokus ligger på i resultatdelen nedan. 

I enkäten ställdes förutom frågor om ålder och kön en fråga angående om respondenten kände 

till varumärket sedan tidigare och en angående om hur länge respondenten tittade på annonsen 

innan han eller hon gick vidare för att svara på frågorna. Resultatet från dessa har använts för att 

undersöka om dessa faktorer spelar in på respondentens attityd till annonsen. Fokus i 

resultatdelen ligger dock på de skillnader som går att finna i respondenternas svar beroende på 

vilken av de tre varianterna av annonsen de har fått se. Med annons A refereras till annonsen med 

textargumentet och flaskan placerat i nedre högra hörnet, annons B är annonsen där texten 

förstorats men fortfarande sitter i nedre högra hörnet och annons C är annonsen där texten och 

avbildningen av produkten är placerad högt upp och i mitten av annonsen.  

Det har varit tydligt vid bearbetningen av enkätresultaten att respondenternas ålder har haft liten, 

om ens någon inverkan på deras attityder till annonsen. Med anledning av detta kommer 

respondenternas ålder inte att behandlas närmare i presentationen av resultaten. Det som ändå 

kan nämnas är att den yngsta respondenten var 19 år gammal och den äldsta 40 år gammal. 

Medelåldern på dem som svarat på enkäten var 26,5 år. 

Den generella åsikten i fokusgruppen var att de i viss mån påverkas av reklam, ibland medvetet 

och ibland omedvetet. Vad gäller den medvetna påverkan ansåg informanterna att den främst 

skedde i form av informativ reklam där det var tydligt vad som erbjöds och vad de som 

konsumenter tjänade på det. Ett exempel som lyftes var de annonser från mataffärer som 

kommer i brevlådan och som ger information om vilka priser affären har på olika varor: 
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”Jag blir nog mer påverkad av att köpa saker om det kommer hem, typ 

konsumreklam. Å, nu är potatisen billig nu ska jag köpa”. 

4.1 Gillande 
Vad gäller gillande fanns en viss skillnad i respondenternas svar beroende på om de kände till 

varumärket sedan tidigare eller inte. Gillande syftar till i vilken grad respondenterna finner 

annonsen intressant och väl utformad. Variablerna som användes i enkätundersökningen för att 

mäta detta var Annonsen fångade mitt intresse och Annonsen är kreativt utformad. De som 

redan hade vetskap om varumärkets existens tyckte överlag att annonserna både var mer kreativt 

utformad och mer intresseväckande. Skillnaden i resultatet för påståendet angående annonsens 

kreativa utformning var dock mycket liten mellan de två grupperna. 

Tabell 1 

 

  

 

 

 

 

 

Antalet personer som kände till Autan sedan tidigare var dock lågt vilket gör att övervägande 

delen av respondenterna format sina attityder som en respons på annonsen och inte på tidigare 

upplevelser av varan eller varumärket. Dessutom tyckte de som kände till varumärket bättre om 

alla tre varianter av annonsen. Det fanns här med andra ord ingen skillnad mellan annonserna 

utan endast mellan de som kände till varumärket och de som inte gjorde det. 

De absolut flesta som svarade på annonsen tittade på den i mindre än 20 sekunder. Det var 

överlag mycket små skillnader mellan den tid respondenten tittat på annonsen och hans eller 

hennes attityd till den. Den tydligaste skillnaden kopplad till exponeringstiden fanns i svaren för 

respondenter som fått se annons B, den med förstorad text. Ju längre respondenten hade tittat på 

Annons B desto mer intressant och kreativt utformad ansåg de att den var. 
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Tabell 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gäller skillnad i gillande till annonsen beroende på textargumentets storlek och placering var 

skillnaderna mycket små. På påståendet Annonsen fångade mitt intresse var medelvärdet av 

respondenternas svar 4,77 för annons A, 4,46 för annons B och 4,8 för annons C. Vad gäller 

påståendet Annonsen är kreativt utformad hamnade annons A strax högre än annons B och C, 

dock var skillnaderna även här små.  

Tabell 3 
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Respondenterna fick även ta ställning till hur känslomässig de ansåg att annonsen de fått se var. 

Här var skillnaderna mellan annonserna något större och annons A ansågs mer känslomässig än 

de två andra attitydobjekten. Här ansåg kvinnorna att annonserna var mer känslomässiga överlag 

men även att skillnaden mellan de olika annonserna var större. Resultatet visade att de kvinnor 

som sett annons A ansåg att annonsen var mer känslomässig än kvinnor som fått se annons B. 

Tabell 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vad beträffar informanternas åsikter kring de tre varianterna av annonserna var det tydligt att de 

flesta av dem föredrog variant A, alltså originalet där texten och flaskan sitter i nedre högra 

hörnet. Den främsta anledningen till att de ansåg att den var bättre än de två andra varianterna 

var för att de då fick tänka till själva: 

”Man ser bilden först och sen slutar det med ”aha, det var det de menade” när man 

läser texten”. 

”Jag tycker annons A är bäst. Som de andra sa, där får man först tänka själv och sen 

får man se vad det faktiskt är”. 

Informanterna tyckte att annonsen var bra och tyckte att den skapade en positivkänsla. Detta var 

också en av anledningarna till att en av informanterna föredrog annons A som hon ansåg gav 

bilden mer utrymme: 

”Jag tycker också A är bäst, själva bilden blir mycket bättre när den sitter i hörnet. 

Det förstör utsikten när den sitter uppe i mitten”. 
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Gemensamt för alla deltagare var att de tyckte sämst om annons B, med den förstorade texten. 

Anledningen till detta var att de ansåg att texten och avbildningen av flaskan skymde för mycket 

av bilden och att det förstörde en del av den känsla bilden förmedlade. En känsla de ansåg viktig 

för att de skulle tycka om reklamen.    

4.2 Trovärdighet 
Flera av påståendena i enkäten behandlade trovärdighet, dels annonsens trovärdighet och dels 

varan och varumärkets trovärdighet. Inga tydliga mönster mellan tiden respondenten tittat på 

stimuli och deras attityd till trovärdigheten går att finna i resultatet. Vad gäller skillnader i hur 

trovärdig respondenterna uppfattar annonsen går en viss skillnad se mellan de olika varianterna. 

En skillnad som framförallt gäller för männen där annons A anses mer trovärdig än annons C.  

Även för påståendet Annonsen är övertygande fanns de största skillnaderna mellan annonserna 

att finna i de manliga respondenternas svar och även här var den största skillnaden mellan 

originalannonsen och annonsen med textargumentet placerat högt upp, centralt. Även bland 

kvinnorna uppfattades annons A som mer övertygande än annons C men här var skillnaderna 

något mindre. 

Tabell 5                        Tabell 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten innehöll även ett påstående om företagets trovärdighet, jag uppfattar företaget som 

ligger bakom annonsen som trovärdig. Här visade det sig att ett stort antal av respondenterna 

svarade Vet ej eller inte svarade alls, vilket gör att resultatet kan vara missvisande. Att det var så 

många fler som svarade vet ej på detta påstående tyder på att respondenterna inte gjorde en direkt 

koppling mellan annonsen och organisationen som stod bakom annonsen.  
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Förutom annonsens och organisationens trovärdighet har respondenterna även fått ta ställning 

till påståendet Jag uppfattar produkten som effektiv. Här svarade männen relativ lika 

oberoende av vilken annons de fått se medans det skiljde sig mer för kvinnorna. Som för de flesta 

påståendena fanns den största skillnaden mellan svaren från respondenterna som sett annons A 

och de som sett annons C. Kvinnorna som sett annons A trodde att produkten var effektivare än 

de som fick se annons C. Här skiljer sig männens och kvinnornas svar åt där männen som sett 

annons A uppfattade produkten som minst effektiv.  

Tabell 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons A och B ansågs överlag skapa högre trovärdighet än annons C. Samtidigt är skillnaderna 

små och går i vissa fall endast att finna för ett av könen.  

I den övergripande diskussionen i fokusgruppen angående trovärdig reklam ansåg informanterna 

att användandet av kändisar i reklam inte ökade reklamens trovärdighet. Det här är ett vanligt sätt 

att övertyga konsumenter om en varas förträfflighet men informanterna ansåg att detta snarare 

minskade reklamens trovärdighet. De menade att kändisarna ställer upp för pengarnas skull, inte 

för att de anser att produkten är bra: 

”De får så många miljoner för att ställa upp. Jag vet ju att de inte gör det för att de 

tycker att produkten är bra”. 

Informanterna ansåg vidare att en kreativt utformad reklam gör att företaget som står 

bakom reklamen blir mer trovärdigt. De här visar att informanterna kopplar ihop företagets 
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reklam med företagets varumärke och att deras attityd till reklamen alltså påverkar deras 

attityd till varumärket.        

4.3 Tydlighet 
För att mäta tydlighet användes i enkäten påståendena Annonsen innehåller mycket 

information och Annonsens budskap är otydligt. För det första av de två påståendena fanns 

mycket små skillnader att finna både bland män och bland kvinnor. 

Tabell 8 

 

 

 

 

Vad gäller påstående nummer två ansågs variant A och B av annonsen som något tydligare än 

reklamannons C. Där den sista fick ett medelvärde på 3,42 medans svaren från respondenterna 

som sett de två varianterna hamnade på och precis över 2,7. Överlag instämde männen i högre 

utsträckning än kvinnorna i att annonsens budskap var otydligt, även om siffrorna för båda 

könen var mycket låga. 

Tabell 9 
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Även om övervägande delen av fokusgruppdeltagarna föredrog annons A var inte alla av samma 

åsikt. En av deltagarna föredrog annons C som han ansåg gjorde att han uppmärksammade 

produkten mer. Informanten var av den åsikt att om texten och bilden av flaskan satt nere i högra 

hörnet fanns en risk att han hann koppla bilden till något annat än myggmedel vilket han 

förklarade på följande vis:  

”Jag tycker annons C är bättre. Där ser jag direkt vad det är reklam för. Annars skulle 

jag tänkt på Pripps Blå-reklam eller OLW-reklam eller nått sådant”. 

”…stämningen bygger upp någoting bra också är det myggmedel. Man känner sig 

lurad, man vill vara där och så är det bara myggmedel”. 

Informanten ansåg med andra ord att annons C var den bästa därför att det i den var tydligare 
vad annonsen handlade om.  

4.4 Köpintention         
 Ingen av de tre varianterna av annonserna har enligt respondenterna i någon högre utsträckning 

ökat chansen för att de i framtiden kommer att köpa myggmedel. Skulle de köpa myggmedel har 

annonsen enligt respondenterna inte fått dem att föredra Autans produkt framför andra. 

Variationerna mellan annonserna är här mycket små och det totala svarsmedelvärdet för de tre 

annonserna hamnade angående ökad köpintention på 2,7 och för påståendet om annonsen ökat 

chansen att respondenten skulle välja Autans produkt blev medelvärdet 2,64. 

Tabell 10 
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Vad gäller köpintention fanns en klar skillnad i svaren mellan de respondenter som kände till 

varumärket sedan tidigare och de som inte gjorde det, där köpintentionen var högre hos dem som 

någon gång hade kommit i kontakt med varumärket. Här fanns också en skillnad att finna mellan 

de tre varianterna där svaren från de respondenter som fått se annons C skiljde sig mest åt från 

varandra. 

Tabell 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

På påståendet Annonsen har ökat chansen för att jag kommer att välja Autans produkt om 

jag ska köpa myggmedel var skillnaden för annons C mellan dem som kände till och dem som 

inte kände till Autan ännu större. Där de som kände till varumärket hade ett svarsmedelvärde på 

5,67 och de som inte kände igen varumärket sedan tidigare hade ett medelvärde på 2,0. Viktigt att 

komma ihåg beträffande dessa siffror är att endast sex personer som fick se annons C kände till 

Autan sedan tidigare vilket gör att varje enskild respondents svar får en stor påverkan på 

svarsmedelvärdet. 

Förutom de fyra ovan nämnda kategorierna fick respondenterna även svara på ett påstående 

gällande om de läste texten innan de tittade på bilden. Respondenterna som fått se annons C, 

med texten högt upp i mitten, instämde mer i påståendet än de som sett annons A och B. 

Tabell 12 
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Även om informanterna, som tidigare nämnts, i huvudsak ansåg sig påverkas att köpa saker som 

de sett i informativ reklam trodde de att även Autan-annonsen till viss del påverkade deras 

köpvanor. Denna påverkan menade de främst skedde på ett omedvetet plan genom att den 

skapar en positiv känsla som de sedan kopplar ihop med varumärket:  

”Reklamer utan ett bra erbjudande påverkar nog mer omedvetet. När du ser varan 

kanske det ger samma känsla som när du såg annonsen.”  

Även det faktum att de efter att ha sett annonsen kände till Autan ansåg de att chansen för att de 

skulle välja just deras produkt ökat: 

”Är det två varor som är likadan kan en snygg reklam göra att jag väljer den ena 

framför den andra. Eftersom jag tyckte att annonsen var bra gjord så ökar chansen 

att jag kommer köpa deras produkt.” 

De kopplar här ihop framtida köpintention med hur bra de tyckte om annonsen vilket i 

informanternas fall tyder på att köpintentionen skulle bli högre om de såg annons A, som 

de tyckte bästa om, än om de skulle se någon av de andra två annonserna.  
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5. Analys och diskussion 
Det har vid sammanställningen av resultaten från enkätundersökningen visat sig att skillnaderna 

mellan svaren från de olika respondentgrupperna varit små. Vissa skillnader kopplat till vilket 

stimuli respondenterna har kommit i kontakt med går dock att finna. I detta kapitel kommer både 

det faktum att skillnaden mellan respondentgrupperna varit små och de skillnader som faktiskt 

ändå går att finna att diskuteras kopplat till de teorier som tagits upp i det teoretiska ramverket. 

Det är utifrån enkätundersökningen svårt att säga något om hur stor reklamens makt att påverka 

konsumenterna faktiskt är. På påståenden angående köpintention hade alla tre annonser mycket 

liten påverkan på konsumenternas framtida beteende. Samtidigt påverkar reklam oss även på ett 

omedvetet plan (Barry, 2005), vilket även informanterna i fokusgruppen ansåg. Det här gör att 

det först i efterhand, genom att studera respondenternas faktiska beteende, går att avgöra hur stor 

inverkan annonsen haft på deras framtida konsumtion av myggmedel. Diskussionen i 

fokusgruppen, de skillnader som finns att utläsa i enkätresultaten tillsammans med tidigare studier 

i reklampåverkan tyder ändå på att reklam påverkar människor att konsumera mer av den 

kommunicerade varan. Vad gäller påverkan är det intressant att köpintentionen var så pass 

mycket högre hos respondenter som kände till varumärket sedan tidigare, och även överlag var 

mer positivt inställda till annonsen. Det här antyder att konsumenter är mer positivt inställda till 

ett varumärke som de känner till än till ett okänt varumärke. Vilket också delvis bekräftas av 

informanterna som uttryckte det på följande vis: 

- Jag tror så att om jag ska välja mellan två saker och sett en av dem i en reklam så skulle 

jag nog välja den som jag sett, som jag ändå vet någonting om. 

- Ja, den verkar ju känd då. 

- Ja, precis. Den här nog bra för den har jag sett på tv. 

Samtidigt som informanterna i fokusgruppen anser att de påverkas av reklam, både medvetet och 

omedvetet, är de väldigt medvetna om att reklamen har ett syfte och de anser sig kunna kritiskt 

granska dess budskap. Det här ger stöd åt McQuails (2010) tankar om att vi i dag befinner oss i 

den fas som han kallar ”negotiated media influence” där människor är kapabla att från fall till fall 

själva välja hur de ska agera utifrån reklamstimuli men där den stora mängden reklam som vi 

dagligen utsätts för är med och formar samhällets normer och värderingar (2010: 459). I enkäten 

fanns ett påstående angående företagets trovärdighet. Här svarade ett stort antal av 

respondenterna vet ej, vilket inte inträffade på något av de andra påståendena. Det här kan ses 

som en indikation på att respondenterna inte kopplar ihop reklamen de ser med företaget vars 

produkt är med i annonsen. Vilket i sin tyd tyder på att annonsen i det här fallet har en relativt 

liten påverkan på konsumenternas attityd till organisationen.   
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Vad beträffar det faktum att skillnaderna mellan annonserna varit små kan ett svar gå att finna i 

perceptionsforskningen. Studier på området talar för att vår hjärna processar visuell information 

före lingvistisk information och att det visuella behandlas på ett intuitivt plan som formar vårt 

beteende redan innan den medvetna delen av hjärnan mottagit informationen (Williams, 2005). I 

alla tre fallen av annonsen var det tydligt att respondenterna först studerade bilden innan de läste 

texten, vilket då enligt perceptionsteorier skulle innebära att det visuella argumentet formade 

respondenternas attityder på samma vis, då alla först tog del av bilden, innan de reflekterade över 

annonsens innehåll. Respondenterna som fått se annons C hade i högre utsträckning än de andra 

läst texten innan de tittat på bilden, något som kan förklara varför attityderna till annons A och B 

var mer lika varandra än vad svaren till annons C var till dessa två.  

Inom kognitionsforskningen visar studier dessutom på att bilder är effektivare vid inlärning 

(Gazzinga, 1998). Något som i så fall skulle innebära att de som sett annons A och B, och 

därmed i högre utsträckning först tittat på bilden, överlag skulle komma ihåg annonsen bättre än 

de som sett annons C. 

Det var i fokusgruppen tydligt att informanterna ansåg att reklam kunde argumentera genom 

bilder, något som stöds av Kjeldsens (2010) teorier om det visuellas möjligheta att argumentera 

genom etos, logos och patos. Det var även så att vissa av deltagarna i fokusgruppen ansåg att 

bilden var den huvudsakliga källan till att skapa känslor och att annonserna där textargumentet 

var centralt placerat eller uppförstorat gjorde att bilden upplevdes mindre känslosam. Det här är 

också en av de skillnader som går att finna i enkätundersökningen där personer som sett annons 

A uppfattar reklamen som mer känslosam än respondenterna som sett annons B och C. Det här 

tyder på att reklamer med syfte att väcka känslor, vilket är vanligt vid lågengagemangprodukter, i 

hög grad bör vara visuella (Dahlén & Lange, 2009). I studien innebar en förstoring eller en 

omplacering av textargumentet som gjorde att respondenterna såg mindre av bilden att 

annonsens patos ansågs svagare. Något som också kan tänkas gälla även för andra annonser där 

text och bild kombineras.  

I annonserna som använts som stimuli är trovärdighet det mått som är kopplat till annonsens 

etos. Eftersom det i det här fallet inte finns någon person vars trovärdighet kan hjälpa annonsen 

att övertyga konsumenten är det hur trovärdig respondenten uppfattar annonsen i sig som avgör 

annonsens etos. Här låg svaren från respondenterna som sett annons A och B relativt nära 

varandra och högre än svaren från respondenterna som sett annons C. Även om skillnaderna är 

ganska små så gäller för den här studien att annonserna där textargumentet var mindre 

framträdande skapade ett starkare etos, högre trovärdighet, än det när texten satt centralt 

placerad. Enligt de teorier som Jeong (2008) tar upp skapar konsumenten sig en mer positiv bild 

av avsändaren om han eller hon anser att reklamen är kreativt utformad. Även om skillnaderna är 
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små kvarstår ändå det faktum att annons A ansågs mer kreativ än annons C vilket stöder Jeongs 

(2008) teori om att reklamen som ses som kreativ stärker avsändarens etos. I ljuset av de teorier 

som nämnts tidigare i uppsatsen om att skapa etos genom att använda kända personer i reklam 

visade det sig i diskussionerna i fokusgruppen att detta inte alls nödvändigvis är ett bra sätt 

(Dahlén & Lange, 2009). Istället kan detta minska varumärkets trovärdighet då reklamen kan 

komma att ses som manipulativ (Jeong, 2008). 

De sista av de tre argumentationstyperna är logos vilket syftar till logiska argument. Även om 

argumentet i annonsbilden inte kan tas bokstavligt är det ändå ett logosargument som 

tillsammans med texten informerar om att Autans myggmedel håller myggorna borta. Enligt vissa 

forskare är det språkliga bättre på att skapa logosargument (Kjeldsen, 2002). Om så är fallet går 

inte avgöra utifrån denna studie, det som dock går att se är att mottagarens attityd till en annons, 

vara och varumärke överlag blir mer positiv om det språkliga argumentet tar mindre plats och 

placeras där det inte fångar lika stor uppmärksamhet än om det ges stort utrymme. Det här talar 

för att det visuella både kan argumentera och att det gör det minst lika väl som det lingvistiska. 

Tidigare studier av konsumentattityder har visat att bildspråk i reklam förbättrar konsumentens 

attityder till varumärket (Bulmer & Buchanan-Oliver, 2006). Denna studie stödjer detta och ger 

även en indikation på att attityderna till reklamen förbättras ytterligar om bildspråket får ett större 

utrymme än det språkliga. Starret (2003) menar att bilden i västlig kultur anses som mer 

sanningsenlig än ordet vilket kan vara en förklaring till att annons A, där bilden fick störst 

utrymme i förhållande till texten, var den som ansågs som mest övertygande och att därefter 

följde annons B och minst övertygande ansågs annons C. 

I en studie av Jeong (2008) visade det sig att visuella metaforer var effektivare när de fick stå för 

sig själva utan textlig förankring. Det har i den här studien visat sig att annonsen där det textliga 

argumentet fick mindre utrymme var det som överlag fick de mest positiva omdömena, även om 

skillnaderna som tidigare nämnts var små. Med bakgrund av det som kom fram i Jeongs (2008) 

studie skulle det kunna tänkas att respondenternas attityder hade varit ännu positivare om det 

textliga argumentet uteslutits helt. Risken hade dock varit att detta hade lett till att mottagren inte 

förstått annonsens budskap. Som figur 1.3 som presenterades i teorikapitlet visade finns en 

balanasgång mellan att inte säga allt och att säga för mycket. Genom att utesluta textargumentet 

hade annonsen riskerat att skapa det Bergström (2010) benämner som bristkommunikation, 

något som enligt honom skapar en förvirrad betraktare. Att så skulle bli fallet om textargumentet 

togs bort i Autan-annonsen stöds av diskussionen i fokusgruppen där deltagarna var överens om 

att de inte hade haft svårt att förstå annonsen om inte texten funnits med.  

En förklaring till att annons A uppfattades som mer övertygande än framför allt annons C går att 

finna i den studie som genomförts av McQuarrie och Phillips (2005) som visade på att 
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konsumenten blir mer övertygad om han eller hon själv får dra slutsatsen. Då vi i vår 

västerländska kultur läser bilder från övre vänstra hörnet till nedre högra hörnet innebär det att vi 

i annons A och B ser texten först efter att vi har hunnit bearbeta bilden. Det här stöds också av 

Bergströms (2010) tankar om ”den öppna cirkeln” som skapar an aktiv betraktare. Även 

deltagarna i fokusgruppen föredrog annons A och det mycket på grund av att de där först fick 

tänka själva innan texten hjälpte dem att sluta cirkeln. En av fokusgruppdeltagarna ansåg dock att 

annons C var den annons som tilltalade honom mest. Det här förklarade han med att han drog en 

felaktig slutsats angående annonsens budskap när han fick se annons A, med texten nere i högra 

hörnet. Något som fick honom att känna sig lurad när han sedan förstod vad annonsen handlade 

om. Annons C var enligt honom tydligare vilket han föredrog. Det här stöder Bergströms (2004) 

tankar kring att bristkommunikation kan ge en förvirrad betraktare. Samtidigt visar 

enkätresultaten att risken att någon av de tre annonserna som använts som stimuli i denna studie 

kan misstolkas är liten. Alla tre annonser ansågs innehålla i stort sett lika mycket information och 

ha ett lika tydligt budskap. 

I teorikapitlet presenterades en teori om att vissa individer föredrar visuell information och andra 

föredrar verbal information. Att männen och kvinnornas svar i viss mån skiljde sig åt tyder på att 

det även kan finnas en skillnad i vilken typ av information män och kvinnor föredrar. Det var 

framför allt bland kvinnorna det gick att utlösa en mer positiv attityd till annons A vilket är en 

indikation på att kvinnor i högre utsträckning än män föredrar visuell information.   
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6. Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att undersöka följande: 

Hur påverkas konsumenters attityd till en reklamannons, samt den vara och det varumärke som 

är med i annonsen, av hur stort utrymme textliga och visuella retoriska argument ges i förhållande 

till varandra. För att uppfylla studiens syfte har tre frågeställningar använts. Nedan besvaras var 

och en av dessa. 

6.1 Svar på frågeställningar 
 

1. Hur påverkas målgruppens attityd till reklamannonsen av hur stort utrymme textliga och 

visuella retoriska argument ges i förhållande till varandra i annonsen? 

Skillnaden i målgruppens attityder till annonsen har varit små. Att förstora eller omplacera det 

textliga argumentet i en annons tycks endast ge en liten inverkan på konsumentens attityd till 

annonsen. De skillnader som ändå uppträder visar på en fördel av att låta bilden få mer utrymme 

än texten. Att placera textargumentet i annonsens nedre högra hörn skapar en marginellt mer 

positiv attityd till annonsen hos konsumenten än om texten är placerad i mitten av annonsens 

övre del. Att behålla texten i nedre högra hörnet och förstora den ger en liten negativ inverkan på 

konsumentattityderna, den negativa inverkan som skapas vid förstorning av textargumentet är 

inte lika stor som vid omplaceringen av textargumentet.  

2. Hur påverkas målgruppens attityd till varan och varumärket av hur stort utrymme textliga 

och visuella argument ges i förhållande till varandra? 

Precis som för frågeställning ett gäller här att skillnaderna i målgruppens attityder endast påverkas 

i liten utsträckning av vilket utrymme textliga och visuella argument ges i förhållande till varandra. 

I studien uppfattades varan som mer effektiv av de som sett annonsen där textargumentet var 

placerat i nedre högra hörnet och inte uppförstorat. Skillnaden var här dock liten och kan mycket 

väl vara kopplad till hur konsumenterna uppfattade annonsen. Det vill säga att de som tyckte om 

annonsen också tyckte bättre om varan. Det samma gäller för attityderna till varumärket. Här var 

det dessutom ett relativt stort antal respondenter som valt att svara vet ej eller inte svarat alls, 

vilket tyder på att de inte gör en direkt koppling mellan annonsen och varumärket som visas upp i 

annonsen. I studien visade sig konsumenternas attityd till varumärket vara den samma oavsett 

vilket attitydobjekt de fått se. Det här gör att det i studien inte går göra några kopplingar mellan 

utformingen av annonsen och attityder till varumärket. Konsumenternas framtida köpintention 

påverkades inte heller av vilket utrymme de textliga visuella argumenten gavs i förhålland till 

varandra. Något som däremot visade sig ha stor inverkan på konsumenters attityd till en annons, 
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vara, samt på deras framtida köpintention är om de känner till varan sedan tidigare, vilket tyder på 

att ett välkänt varumärke har ett stor försprång jämfört med mindre kända varumärken. 

3. Hur resonerar målgruppen kring hur olika kombinationer av text och bild i annonsen 

påverkar deras attityd till annonsen, varan och varumärket? 

Enligt deltagarna i den genomförda fokusgruppen föredrog de annonsen med textargumentet 

placerat i nedre högra hörnet som inte var uppförstorat. Anledningen till detta var dels att de 

ansåg att den inte störde bilden som de ansåg var annonsens viktigaste element, dels för att de då 

själva hann fundera på vad annonsen budskap var innan textargumentet hjälpte dem att förstå 

det. Det framgick i fokusgruppen att ett bra erbjudande i form av till exempel ett nedsatt pris var 

det som framförallt påverkade dem att köpa en vara, vilket tyder på att det är annonsens budskap, 

inte dess grafiska utformning, som framför allt avgör den framtida köpintentinonen. Samtidigt 

kopplade informanterna tydligt ihop annonsen med varumärket och ansåg att om en 

reklamannons vara kreativ och tilltalande blev de mer positivt inställda till varumärket. Vilket 

tyder på att även reklamer utan lukrativa erbjudanden som endast skapar en positiv känsla hos 

konsumenten leder till en ökad chans för framtida köp. 
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7. Egna reflektioner och framtida forskning 
Det har genom hela processen med att skriva detta arbete varit tydligt att allt för få studier på 

området har gjorts. Detta gäller framför allt studier på hur kombinationer av olika text och bild 

påverkar attityder, men även mer generellt för studier av visuell retorik. Dessutom är många av de 

teorier som finns inom visuell retorik inte grundligt empiriskt testade. Förhoppningsvis kan min 

studie vara med att bidra till detta. För även om studien inte visade på några omvälvande 

skillnader i människors attityd beroende på vilket utrymme text och bild ges i förhållande till 

varandra så skapar den en utgångspunkt för framtida forskning.   

Efter att ha studerat tidigare forskning och de teorier som finns inom visuell retorik och 

kognitionsvetenskap hade jag förväntat mig att respondenternas attityder skulle påverkas mer av 

vilket attitydobjekt de fick se än vad som var fallet. Det blir med anledning av detta intressant för 

framtida forskning att avgöra vilken typ av kombination av bild och text som är den mest 

effektiva. Det har i den här studien visat sig att placering och storlek av texten i förhållande till 

bilden har liten betydelse för mottagarens attityd. Samtidigt tyder mycket av den tidigare 

forskning som finns inom området på att text och bild både tolkas på olika sätt och skapar olika 

reaktioner. För en framtida studie skulle det med anledning av detta vara intressant att använda 

sig av fler annonser där skillnaderna mellan de olika varianterna var större. Det kan handla om 

både storlek och placering och om att ta bort/tillföra olika visuella och textliga element. På så vis 

går det att se vilka ändringar som skapar störst attitydförändring och vilken typ av attityder olika 

kombinationer av text och bild skapar. 

Det visade sig att de i målgruppen som kände igen varan sedan tidigare var mer positiva till 

annonsen, varan och varumärket. Det skulle med anledning av detta vara intressant att undersöka 

hur viktig igenkänning är för att skapa framtida köp. Dessutom skulle det vara intressant att i en 

sådan studie ställa olika kanaler för reklam mot varandra. Detta för att se om det spelar någon roll 

var ifrån konsumenten känner igen varumärket. Skapas det en mer positiv attityd till varumärket 

hos konsumenten om han eller hon sett en reklam i tv än i ett reklamblad, eller vice versa? 

Angående denna studie och många linkande som gjorts på reklam har det skett i en artificiell 

miljö. För att verkligen förstå hur människor påverkas av reklam behöver fenomenet studeras i 

sitt rätta element, nämligen i människors vardag. Det är först då man på allvar kan avgöra om en 

annons leder till av avsändaren önskad effekt. Det här kan tänka göras på ett liknande vis som i 

denna studie, nämligen genom en rad varianter av samma annons. Men istället för att be ett antal 

respondenter säga vad de tycker om annonsen kan den skickas ut som reklam i till exempel 

människors brevlådor. Har man då ett tillräckligt stort och representativt urval kan man genom 
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att se vilken som leder till mest köp också se vilken som är den effektivaste, eller som man säger 

inom retoriken, den mest övertygande. 

Trots att denna studie enligt min egen mening varit i sammanhanget omfattande hade det varit 

önskvärt att samlat in fler enkätsvar och hållit fler fokusgruppsintervjuer. Det har dock visat sig 

svårt att hitt personer som har tid och lust. Inom all forskning där människor ska studeras är en 

stor utmaning att skapa sig tillgång till dem man vill studera, vilket är en av de lärdomar som jag 

tar med mig från genomförandet av denna studie. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1: Annons A 
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9.2. Bilaga 2: Annons B 
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9.3. Bilaga 3: Annons C 
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9.4 Bilaga 4: Enkätfrågor 
 
Är du Man 
Eller Kvinna 

 

Hur gammal är du? 

 år. 

 

Känner du till varumärket Autan sedan tidigare? 

           Ja             Nej 

 

Hur länge skulle du uppskatta att du tittade på annonsen innan du gick vidare till att svara på 
enkäten?   

Mindre än 10 sekunder                              

10- 20 sekunder                

21-30 sekunder                                            

Mer än 30 sekunder  

 
Nedan följer en rad påståenden. I vilken grad instämmer du i dem? 
(markera den siffra som stämmer bäst, där 0 är Instämmer inte alls och 10 är Instämmer helt) 
 

(1) Annonsen fångade mitt intresse 

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt           

 

(2) Annonsen är kreativt utformad 

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt           

 

(3) Annonsen innehåller mycket information 

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt        
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(4) Jag uppfattar annonsen som trovärdig  

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt        

 

(5) Jag uppfattar företaget som ligger bakom annonsen som trovärdig  

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt        

 

(6) Annonsens budskap är otydligt 

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt        

 

(7) Annonsen är övertygande  

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt        

 

(8) Jag uppfattar annonsen som känslomässig  

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt        

 

(9) Jag uppfattar produkten som effektiv 

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt        

 

(10) Jag läste texten i annonsen innan jag tittade på bilden 

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt        

 

16. Annonsen har ökat chansen för att jag i framtiden kommer köpa myggmedel 

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt        

 

17. Annonsen har ökat chansen för att jag kommer att välja Autans produkt om jag ska köpa 
myggmedel 

Instämmer inte alls     0       1        2        3        4       5        6         7        8         9        10   Instämmer helt 
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9.5 Bilaga 5: Missivbrev 
 

Hej! 

Du är en av 200 personer som blivit slumpmässigt utvalda att ingå i en enkätundersökning om 
konsumentattityder till reklamannonser. Enkäten är en del i min c-uppsats och jag skulle vara 
otroligt tacksam om du vill hjälpa mig genom att delta i undersökningen. Enkäten tar inte mer 
än ett par minuter att svara på och dina svar är anonyma.  

Du kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken får du 
först se den annons som du sedan ska tycka till om. 

Tack på förhand 

Mikael Björemo, Karlstads Universitet 
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