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Abstrakt 

Denna uppsats handlar om reklam som en form av retorik. Syftet är att studera förekomsten 

av retoriska strategier i reklamannonser samt att studera om det skiljer sig mellan 

produktannonser och tjänstannonser. Utifrån den retoriska vetenskapen studeras ethos, logos 

och pathos i formen som olika typer av övertalningsstrategier. Urvalet består av 30 

reklamannonser från tidningen Metro.  Resultatet visar att det förekommer retorik i 15 av 30 

annonser och att det skiljer sig markant mellan produkt- och tjänstannonser. Tjänstannonser 

innehåller mer än fyra gånger så många retoriska argument jämfört med produktannonser. 

Den vanligaste retoriska strategin i produktannonser är pathos medan den vanligaste retoriska 

strategin i tjänstannonser är ethos. 
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1. Inledning 

Här presenteras bakgrunden till ämnet och syftesformulering tillsammans med 

frågeställningarna studien skall besvara. Sist i avsnittet presenteras uppsatsens disposition.  

1.1 Introduktion till ämnet 

Vi lever idag i det så kallade informationssamhället. Våra liv fylls varje dag av medier, bilder, 

texter, filmer, budskap och framförallt reklam. Men hur ska företagen göra för att få oss att 

reagera på just deras reklam? För det är just det företagen vill, de vill få oss att reagera så att 

vi i sin tur kan agera. Det kan vara allt från att köpa ett schampo, rösta på moderaterna, sluta 

dricka alkohol, börja pensionsspara, gå på bio eller kanske skänka pengar till bättre 

behövande. Svaren på hur man på bästa sätt påverkar sina läsare är förmodligen många och de 

förändras hela tiden. Det handlar om att veta vad som fungerar just nu och vad människan vill 

ha. Kanske handlar det om vädjan efter världsfred, utrotningshotade djur i Afrika eller ett 

hälsopiller som botar människans lathet. Ämnet är intressant och Åkerberg & Viklander 

(2011) delar denna syn med mig och presenterar den såhär:   

 

För att din reklam ska skapa förändring behöver du förstå människor. Du behöver komma 

underfund med vad som bekymrar, glädjer och triggar dem. Vad som gör dem arga. Vad som gör 

att de vaknar kallsvettiga mitt i natten. Och vad som skall till för att locka fram ett leende 

(Åkerberg & Wiklander 2011:37–38).  

 

För att påverka sin målgrupp kan man använda sig av olika övertalningsstrategier som stärker 

företagets image och trovärdighet. Tre sådana strategier kallas ethos, logos och pathos. Alla 

tre kanske inte passar för alla ändamål och det som skall studeras i studien är när och hur 

dessa övertalningsstrategier används. Tidigare forskning inom samma ämne har fokuserat på 

en typ av medium eller en typ av reklamannons. Denna studie syftar istället till att undersöka 

flera olika reklamannonser och huruvida reklamens övertalningsstrategier skiljer sig åt mellan 

dessa.  

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera texten i reklam och vad texten gör för att nå fram till 

och påverka sin målgrupp. Studien undersöker vilka retoriska strategier som används i olika 

reklamannonser och om det finns några likheter och skillnader mellan olika typer av 

reklamannonser. Frågeställningarna som skall besvaras i undersökningen lyder:  
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1. Används retoriska strategier för att övertyga mottagaren i olika reklamannonser? 

2. Finns det likheter och skillnader mellan val av retorisk strategi i olika typer av 

annonser? 

1.3 Disposition 

Avsnitt 2 presenterar tidigare forskning inom ämnet samt förklarar hur studien skiljer sig åt 

från dessa. I avsnitt 3 redovisas den retoriska vetenskapen och dess förhållande till reklamen. 

Avsnitt 4 presenterar studiens metod och material i olika delar och inleds med 

urvalsprocessen, följt av kategorisering av materialet, begreppsförklaringar, 

materialredovisning, studiens tillvägagångssätt samt metoddiskussion.  Avsnitt 5 presenterar 

resultatet och svarar på frågeställningarna. I avsnitt 6 diskuteras och analyseras resultatet samt 

förs ett resonemang kring studiens begränsningar och vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning  

I och med att internet växt fram har reklamen fått fler och nya plattformar som i sin tur kan 

antas ha påverkat reklamens mängd. Eftersom retoriken dessutom fallit tillbaka från det att det 

försvann som ett läroämne på 1800-talet finns det numera studier som tittar närmare på 

retoriken och reklamens gemenskap (Johannesson 1998:7). De analyser som genomförts 

under 2000-talet innefattar retorikanalyser gjorda på reklamfilmer och reklamannonser med 

fokus på bilden samt reklamkampanjer utifrån ett internationellt perspektiv. De tidigare 

genomförda studierna som finns har fokuserat på en typ av företag, en typ av medium eller en 

typ av reklamannons.   

Retorik förekommer ofta i reklam på ett eller annat sätt antingen det sker medvetet eller 

omedvetet enligt Erixson & Petersson (2004). Detta har man tagit reda på genom en 

retorikanalys utifrån ett internationellt och kulturellt perspektiv i en av Volvos 

reklamkampanjer (Erixson & Petersson 2004:96). Likartat förekommer det retoriska strategier 

även i bilden enligt Holmström & Ögren (2004). I analysarbetet att studera bildens 

övertalningsstrategier har man använt en retorisk analys samt en dispositionsanalys. 

Analysens fokus är bildens strategier att övertyga i reklamannonser (Holmström & Ögren 

2004:83). Även Tv-reklam använder retorikens övertalningsstrategier enligt Alexanderson & 

Fardelin (2004). De har studerat fyra olika reklamfilmer i tv-kanalen TV4 och det retoriska 

perspektivet är en av tre analysdelar (Alexanderson & Fardelin 2004:65–66).  

Båda studierna ser ett klart samband mellan reklam och retorik och anser att reklam är en 

form av retorik. I Erixson & Petersson (2004) förekommer både ethos, logos och pathos även 

om ethos står för majoriteten av argumentationen. Med hjälp av de tre retoriska verktygen 

visar reklamkampanjen trovärdighet, förnuft samt utnyttjar målgruppens känslor (Erixson & 

Petersson 2004:97–108). Med en liknande metodik utvinner Alexanderson & Fardelin (2004) 

också trovärdighetens framgång i reklamen och visar hur förnuft och känslor ses som starkt 

övertygande strategier. Alla annonsörer i studien använder sig av övertalningsstrategier på ett 

eller annat sätt (Alexanderson & Fardelin 2004:65–66).  

Holmström & Ögren (2004) skiljer sig från de två tidigare studierna i sitt metodval som 

också visar ett annat resultat. Här studeras annonser från ett dryckesföretag och fokus ligger 

här på målgruppens reaktion och hur denne ställer sig till annonsens övertalningsstrategier. 

Genom intervjuer av den tänkta målgruppen samt personer som ställer sig utanför den 

gruppen har man kommit fram till ett blandat resultat. Den tänka målgruppen ställer sig mer 

positiv till annonsen och anser att det finns ett tydligt budskap bakom. Den övriga gruppen ser 
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inte budskapet lika klart och anser att annonsen inte fångar deras uppmärksamhet avsevärt. 

Ingen av grupperna anser sig dock känna behovet att köpa drycken på grund av annonsens 

retoriska verktyg. Metodvalet grundas på idén att uppskatta hur pass påtaglig retoriken är och 

hur pass bra annonsörerna lyckas i sin form att övertyga (Holmström & Ögren 2004:83, 96–

96).  

Det finns relativt lite forskning om synen på dagens reklam som en form av retorik, 

framför allt när vi talar om textbaserade analyser. Därav är studien aktuell och viktig för den 

framtida retorikforskningen. Det som utmärker studien från tidigare forskning är främst 

materialomfånget då studien studerar ett bredare urval både vad gäller olika typer av reklam 

och mängd. Dessutom studerar ingen tidigare forskning likheter och skillnader mellan olika 

reklamannonser. Tidigare studiers resultat kan ha sin grund i sitt snåla material och på grund 

av detta kan denna studie nå ett annorlunda slutresultat.  
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3 Teori och begrepp  

Under detta avsnitt ges en överblick av de teorier och begrepp som används i studien som 

underlättar läsbarheten för läsaren.  

3.1 Retorik 

Retorik kanske vi idag ser som någonting modernt och nytt i och med det 

informationssamhälle vi lever vi, men faktum är att retoriken skapades redan under antiken av 

grekerna (Kjeldsen E. 2998:58). Retorik blev ett obligatoriskt ämne i skolan ända fram till 

1800-talet då det helt plötsligt togs bort från skolan. Idag är vårt samhälle fyllt av information 

och kommunikation och vi säger att vi lever i det så kallade informationssamhället. I och med 

detta har retoriken blivit aktuell igen (Johannesson 1998:7).  

Retorik betyder ’konsten att tala’ och den gamla retoriken utgick alltid från det talade 

ordet, inte det skrivna. Men i och med teknikens utveckling och tillkomsten av nya medier 

kan retorik idag appliceras på mer än bara det talade ordet. I grund och botten handlar det om 

hur man informerar människor och hur man får mottagaren att övertygas av det man säger 

(Johannesson 1998:8).  

När man beskriver retoriken och utformningen av ett tal talar man ofta om retorikens fem 

delar: inventio, dispositio, elocutio, memoria samt actio. Retorikens fem delar är ett effektivt 

ramverk för att utforma ett tal eller en text. Hedlund & Johannesson (1993) påstår att tre av 

dessa delar även fungerar som ett verktyg för annonser och marknadsföring. Inventio - 

argumentationen, dispositio - dispositionen samt elocutio - det rätta språket, är alla tre 

effektiva verktyg för en lyckad annons. Men det som i egentlig mening övertygar mottagaren 

är någonting annat (Hedlund & Johannesson 1993:16–17).  

Bra eller dålig retorik bevisas genom att åhörarna övertalas. Aristoteles som skrev 

läroboken Retoriken, den äldsta bevarade boken om retorik, beskrev retoriken som en 

förmåga att övertyga och något som kan användas på både gott och ont (Kjeldsen E. 2008:19–

20). För att vinna åhörarnas förtroende behöver man använda sig av sin karaktär, visa på sitt 

förnuft samt nå ut till mottagarens känslor. Enligt den retoriska vetenskapen finns det tre 

retoriska övertalningsstrategier som används till just detta. Dessa kallas för ethos, logos och 

pathos (Hedlund & Johannesson 1993:17). Dessa tre strategier är de strategier som studien 

utgår från och de presenteras mer utförligt nedan.  
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3.1.1 Ethos 

Ethos betyder ’karaktär’ och det är just talarens karaktär som denna typ av argumentation 

bygger på (Hellspong 2013:77). Ethos är knutet till talaren och dennes personlighet och är en 

känslomässig övertalningsstrategi. Det handlar om det intryck talaren ger och om denne är 

trovärdig eller inte. Om talaren ger en känsla av god omdömesförmåga och en känsla av att 

talaren vill lyssnarens bästa ses talarens ethos som starkt. Det kan vara till fördel att talaren är 

sedan tidigare känd och har en god karaktär (Gripsrud 2011:210).  

Ett exempel på det sistnämna är när man medvetet inom exempelvis reklam använder en 

känd profil, så som en idrottstjärna, som ansiktet utåt för en produkt eller tjänst. Ett exempel 

är hockeyspelaren Henrik Lundqvist som varit schampomärket Head & Shoulders profil i 

flera år. Detta kan i och för sig ses som tvivelaktigt i den mening att en idrottsstjärna 

egentligen inte behöver vara speciellt kunnig gällande varken skönhetsprodukter, bilar eller 

livsmedelsvaror (Gripsrud 2011:210–211).  

Ethos stärker avsändarens personlighet och kan på så sätt ge en bild av att personen vet vad 

den pratar om, personen har sett det med egna ögon eller varit med om det på liknande sätt 

(Hellspong 2013:175). Exempelvis kan vi jämföra med tandkrämsföretagen som gärna låter 

legitimerade tandläkare yttra sig om produkten i reklamfilmerna som sänds på TV. Detta är 

förmodligen en säker strategi som används för att få målgruppen att lita på det som sägs i 

reklamen.  

För att stärka sin trovärdighet genom ethos kan man exempelvis hänvisa till sig själv som 

talare. Om talaren skall försöka övertyga sina lyssnare till att äta mindre snabbmat kan talaren 

referera till egna erfarenheter om exempelvis fetma och hur det har påverkat denne (Kjeldsen 

E. 2008:33–34). 

3.1.2 Logos 

Logos betyder ’ord’ och ’förnuft’ (Hellsprong 2013:77). Logos betecknar det intellektuella 

eller det förnuftsbaserade övertalningsargumenten och brukar visa sig i form av fakta, siffror 

och statistik (Gripsrud 2011:211). Vid en reklam om att äta mindre snabbmat kan man 

exempelvis med hjälp av tidigare studier, baserade på snabbmatens effekt på fetman, stärka 

sitt logos (Kjeldsen E. 2008:34). De främsta verktygen är klarhet och tydlighet hos ett 

logosargument. Avsändarens känslor skall hållas på avstånd för att få mottagaren att tro på det 

som sägs. Logos betonar det sakliga i argumentationen medan ethos lyfter fram det personliga 

(Hellspong 2013:175).  
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3.1.3 Pathos 

Pathos är det argumentationsmedel som talaren använder för att väcka känslor hos mottagaren 

för att övertyga. Oftast består argumentationen av känslo- och värdeladdade ord (Bergström 

& Boréus 2012:92).  Exempelvis kan man med hjälp av ett pathos berätta en historia om 

specifika personer som till slut dött av fetmans påverkan på kroppen för att få lyssnarna att 

förstå allvaret och känna sympati (Kjeldsen E. 2008:34).  

Pathos liknar ethos i den form att det handlar om att spela på känslor, men skillnaden 

mellan de två är att ethos är aningen mildare och handlar om att skapa respekt, tilltro och 

gemenskap mellan avsändare och mottagare. Pathos är en kraftigare argumentationsstrategi 

som spelar på glädje, sorg och vrede och det anses viktigt att framkalla en form av 

medlidande hos målgruppen (Gripsrud 2011:212).  

3.2 Reklam som retorik 

Reklam kan finnas i många olika former och på många olika plattformar. Reklam kan vi finna 

på TV, i radio, på internet, i tidningar och tidskrifter samt direktreklam. Den allra vanligaste 

och äldsta typen är den vi finner i tidskrifter och tidningar och är den sortens reklam som 

studeras i denna analys. Vad som dock är utmärkande för all typ av reklam är den att man vill 

påverka. Man vill få åhörarna att lyssna men också att agera (Åkerberg & Viklander 2011:37–

38). Reklam och marknadsföring har samma mål som retoriken och därför kan reklamen ses 

som en form av retorik och kanske kan man till och med förklara reklamen som nutidens 

retorik (Hedlund & Johannesson 1993:7). Hedlund & Johannesson (1993) presenterar 

reklamens närhet till retoriken. 

 

Bra tal tvingar oss att lyssna. Så enkelt är det. Och så svårt – för talaren. Det är likadant med 

reklam. Den skall tvinga oss att lyssna, annars har den misslyckats (Hedlund & Johannesson 

1993:8).   

 

Hedlund & Johannesson (1993) menar att reklamen kan ta lärdom av retoriken. Retorikens 

ramar och regler kan vara ett effektivt redskap för att få människor att lyssna och reagera, 

precis så som reklam handlar om (Hedlund & Johannesson 1993:9).  
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4. Material och metod  

Här presenteras urvalsprocessen, definitioner, kategorisering av urvalet samt hur studien har 

genomförts. Slutligen presenteras en metoddiskussion. 

4.1 Urvalsprocess  

Materialet består av ett urval reklamannonser som publicerats i gratistidningen Metro. Metro 

startades 1995 som Sveriges första gratistidningen, idag är den landets största och läses av 1,2 

miljoner människor dagligen. Tidningen ges ut måndag till fredag. Deras målgrupp är unga 

läsare i Sveriges största städer. Tidningens storlek varierar beroende på mängden annonser, 

tjockast är den i november och december samt vid löning varje månad (Metrobusiness.se).  

Materialet som studeras är taget från 10 stycken utgåvor av Metro som getts ut under 

november och december år 2016. Utgåvorna är tryckta datumen: 16, 18, 21, 22, 24 & 29 

november samt 9, 12, 15 & 17 december. Dessa utgåvor är slumpmässigt utvalda utifrån min 

tillgänglighet att hämta dem i ett tidningsställ där de delas ut. Sammanlagt har 30 annonser 

plockats ut och studerats. Urvalet består av 15 stycken produktannonser och 15 stycken 

tjänstannonser. Annonserna har varsin avsändare, det vill säga presenterar varsitt företag. 

Detta av anledning att studera ett brett urval och att visa på ett trovärdigt och rättvist resultat.  

Annonserna har valts ut enligt tre kriterier. För det första ska reklamen definieras som en 

produktannons eller en tjänstannons. Andra förekommande annonstyper har valts bort. För det 

andra ska annonserna bestå av minst 100 tecken. Denna gränsdragning används för att ge 

någon form av relevans eftersom att jag valt att göra en textnära analys där texten är det 

centrala. En annons med ett fåtal ord och som har sitt fokus på bild snarare än text ses alltså 

inte som relevant för denna analys. För det tredje skall annonserna även innefatta syftet att 

sälja någonting, det vill säga att annonserna presenterar en produkt eller tjänst som 

målgruppen skall betala för.  

4.2 Kategorisering  

Studien är en delvis jämförande studie mellan två olika typer av annonser. Den ena gruppen 

av annonser väljer jag att kalla produktannonser och den andra tjänstannonser. 

Gränsdragningen mellan produktannons och tjänstannons kan vara svår att dra, därav utgår 

denna studie från Skatteverkets definition av produkt och tjänst. En produkt definieras som 

någonting som går att ta på fysiskt medan en tjänst är det som inte förefaller inom 

definitionen av produkt (Skatteverket.se). 
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I vissa förekommande fall kan, trots definitionen, både produkt och tjänst förekomma i en 

och samma annons, t.ex. en matkasse man beställer på nätet. Matkassen är en produkt medan 

hemkörningen av matkassen kan definieras som en tjänst. I dessa fall har annonsen platsat 

inom kategorin produkt av den anledningen att annonsen inte endast definieras som en tjänst, 

utan medför också en produkt som inte går att utesluta. Enligt skatteverket, som tidigare 

nämnt, är tjänst allt det som inte går att klassificera som en produkt och i och med att denna 

annons delvis presenterar en produkt förblir det en produktannons.  

Urvalet har valts utifrån de flest förekommande annonserna i de tidigare nämnda utgåvorna 

av Metro. De fem vanligaste typerna av produktannonserna valdes ut tillsammans med de fem 

vanligaste typerna av tjänstannonserna som sedan bildade kategorier som presenteras här 

nedan. Resultatet presenteras sedan utifrån dessa olika kategorier både vad gäller 

produktannonserna och tjänstannonserna. Inom varje kategori lottade jag sedan mellan 

annonserna med hjälp av lottdragning som gav varje kategori tre stycken annonser var. 

Sammantaget blev urvalet 15 produktannonser och 15 tjänstannonser. Annonserna är 

placerade utefter vad annonsen säljer, det vill säga oavsett om företaget säljer flera olika typer 

av produkter eller tjänster är det annonsens innehåll som avgör vilken kategori den tillhör.  

Omfånget på tre stycken annonser per kategori har baserats på den minst förekommande 

kategorin där det endast förekommer tre av den typen av annons i de nämnda utgåvorna av 

Metro. Att ett jämnt antal annonser per kategori valts beror på strävan efter ett rättvist resultat 

mellan produkt och tjänst. I en kategorisering av olika antal annonser per kategori kan 

resultatet påverkas avsevärt i och med att alla typer av annonser troligen inte använder 

retoriska strategier på samma sätt. Ett jämnt antal annonser per kategori tros kan ge ett 

rättvisare resultat.  

4.2.1 Produktannonser 

Inom produktannonserna finns kategorierna fordon, hushåll, kläder, mat samt skönhet. 

Fordonskategorin innehåller annonser som säljer olika typer av bilar. Hushållskategorin 

innehåller annonser som säljer hushållsapparater, verktyg, möbler och inredning. 

Klädeskategorin utgör annonser som säljer kläder och skor. Matkategorin utgör annonser som 

säljer mat och dryck. Skönhetskategorin innefattar annonser som säljer hudvård, hårvård och 

sminkprodukter. Tabell 1 presenterar materialet som utgör produktannonserna sorterade i 

kategorier i alfabetisk ordning. Annonserna är sorterade efter datum.  

 

Tabell 1. Produktannonser som studeras i studien 



 

10 

Kategori Produktannons 1 Produktannons 2 Produktannons 3 

Fordon Förenade bil (2016-11-

18) 

Bilia Group (2016-11-

29) 

Hedin bil (2016-11-

29) 

Hushåll Mio (2016-11-24) Siba (2016-12-09) Ikea (2016-12-09) 

Kläder Intersport (2016-11-18) Dinsko (2016-11-24) Johannessons (2016-

12-09) 

Mat Kelda (2016-11-22) Bonum matmarknad 

(2016-11-24) 

Kiviks (2016-12-09) 

Skönhet  H&M (2016-11-29) Sephora (2016-12-09) The body shop 

(2016-12-15) 

 

4.2.2 Tjänstannonser 

Inom tjänstannonserna finns kategorierna bank, skönhet, underhållning, utbildning samt vård. 

Bankkategorin innefattar banklån och andra banktjänster. Skönhetskategorin innefattar 

skönhetsoperationer, spa, massage och andra skönhetsrelaterade tjänster. 

Underhållningskategorin innehåller annonser om teaterföreställningar och speltjänster. 

Utbildningskategorin innefatta skolutbildning och trafikutbildning. Vårdkategorin innefattar 

annonser om läkarvård och tandvård. Tabell 2 presenterar materialet som utgör 

tjänstannonserna sorterade i kategorier i alfabetisk ordning. Annonserna är sorterade efter 

datum. 

 

Tabell 2. Tjänstannonser som studeras i studien 

Kategori Tjänstannons 1 Tjänstannons 2 Tjänstannons 3 

Bank Resurs Bank (2016-11-

16) 

Göteborgs pantbank 

(2016-11-22) 

Ikano Bank (2016-

11-29) 

Skönhet Spektrakliniken (2016-

11-22) 

Skin hudkliniken 

(2016-11-22) 

Hagabadet (2016-12-

17) 

Underhållning Göteborgs stadsteater 

(2016-11-16) 

Casino Cosmopol 

(2016-11-18) 

Dröse & Norberg 

(2016-11-24) 

Utbildning Hisingens trafikskola 

(2016-11-16) 

Väktarskolan (2016-11-

21) 

I- center trafikskola 

(2016-11-24) 

Vård MP Skating (2016-11- Relief (2016-11-29) Linnetandvården 



 

11 

24) (2016-12-12) 

 

4.3 Analysmetod  

Analysen skall utifrån ett retoriskt perspektiv studera huruvida retoriska verktyg används som 

övertalningsstrategier inom produktreklam. Detta görs genom att analysera förekomsten av 

ethos, logos och pathos i annonserna utifrån det retoriska perspektivet som presenteras under 

avsnitt 3.1. Analysen är en textnära analys som enbart fokuserar på texten, därför räknas inte 

bild eller andra element med i analysen. Fokus ligger på textens funktion och hur den bidrar 

till att övertyga mottagaren med hjälp av trovärdighet (ethos), förnuft (logos) och känslor 

(pathos).  

Studien har genomförts med hjälp av en noggrann genomläsning av alla annonser. All text 

som förekommer i annonserna studeras. För att klassa ett argument som ethos är det 

företagets image och trovärdighet som studeras. För att klassa ett argument som logos krävs 

det att det förekommer någon form av fakta bakom. För att klassa ett argument som pathos 

studeras känsloord eller andra ord som på något sätt skulle kunna påverka mottagarens 

känslor.  

Resultatet redovisar antalet argument som bygger på de tre retoriska strategierna i 

annonserna. En annons kan innehålla flera olika argument som antingen bygger på olika 

strategier eller som bygger på samma strategi. Ett argument kan även uppfylla kriterierna för 

flera olika strategier och redovisas då i resultatet som flera enskilda argument.  

4.4 Metoddiskussion  

Ett problem med denna typen av analys är att text och bild inte alltid är två olika 

komponenter, ibland kan dessa två fungera som komplement till varandra och därav kan en 

analys med fokus enbart på text ge ett annorlunda resultat. Det gäller dock inte bara bild. 

Kontexten är en viktig del i sin form att bidra till textens funktion i olika texter och i och med 

bristen på bildanalys eller andra element kan vissa retoriska strategier fallera tillsammans med 

sin kontext. Reklamens övertalningsförmåga kan ses annorlunda om man även tagit hänsyn 

till en bredare analys.  

Ytterligare än begränsning är gränsdragningen mellan ethos, logos och pathos. I vissa fall 

är det svårt att avgöra vilken strategi ett visst argument tillhör och ibland kanske det till och 

med platsar under flera strategier. Detta påverkar självklart resultatet men det redovisas 
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noggrant under avsnitt 5 för att det inte skall missas. Gränsdragningen mellan de retoriska 

strategierna diskuteras vidare i diskussionen.  
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5. Resultat  

Undersökningen visar att det förekommer 34 retoriska strategier i reklamannonser. Totalt 

använder 15 av 30 annonser någon form av de retoriska strategier som jag undersöker. Ethos 

förekommer 15 gånger totalt i alla annonser och logos förekommer 7 gånger. Pathos 

förekommer 12 gånger. Tabell 3 redogör antalet argument som faller inom strategierna. 

 

Tabell 3. Resultat för användning av retoriska strategier i produkt- och tjänstannonser 

 Produktannons Tjänstannons 

Ethos 2 13 

Logos 0 7 

Pathos 4 8 

Totalt 6 28 

 

5.1 Produktannonser 

Inom produktannonserna förekommer retoriska strategier inom 3 av 5 

produktannonskategorier och dessa är: fordon, hushåll samt mat. Ethos förekommer 2 gånger 

i produktannonserna medan pathos förekommer 4 gånger. Logos förekommer inte alls i 

produktannonserna och därför finns inget enskilt avsnitt om denna retoriska strategi under 

avsnitt 5.1. Tabell 2 visar förekommande argument i produktannonserna fördelat per kategori. 

 

Tabell 4. Resultat för användning av retoriska strategier i produktannonser  

 Ethos Logos Pathos 

Fordon 1 0 1 

Hushåll 1 0 2 

Kläder 0 0 0 

Mat 0 0 1 

Skönhet 0 0 0 

Totalt 2 0 4 
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5.1.1 Ethos 

Det förekommer ethos i två av produktannonserna, dels i en av fordonsannonserna och dels i 

en av hushållsannonserna. Förenade bil (1) använder uttrycket ”som vanligt” för att stärka sitt 

ethos. Det blir en form av självklarhet kring fordonen, något som alltid stämmer för deras 

företag.  

 

1) Som vanligt när det gäller nya Kia-bilar kan du njuta av både funktioner som värme i ratten och 

vetskapen om att bilarna är säkra, bekväma och körglada! (Förenade bil, Metro 2016-11-18). 

 

 Hushållsannonsen från Siba (2) annonserar olika elektronikapparater. Vid en av produkterna i 

annonsen har man skrivit med ett citat som är en typ av ethos som stärker trovärdigheten. Det 

saknas dock en avsändare från detta citat så varifrån det kommer är oklart.  

 

2) ”Bäst i test” (Siba, Metro 2016-12-09). Varför logos? 

 

5.1.2 Pathos 

Pathos-användningen är den populäraste av de tre strategierna i produktannonserna och 

förekommer i 3 av 5 kategorier. Pathos förekommer i en av fordonsannonserna, i två av 

hushållsannonserna samt i en av matannonserna. Förenade bil (3) använder i den tidigare 

nämnda ethos-användningen, även en form av pathos genom uttryck av läsarens känslor och 

njutning. I en och samma mening förekommer alltså två olika retoriska strategier.  

 

3) Som vanligt när det gäller nya KIA-bilar kan du njuta av både funktioner som värme i ratten 

och vetskapen om att bilarna är säkra, bekväma och körglada! (Förenade bil, Metro 2016-11-18).  

 

Ikea (4) använder i sin annons pathos genom syftet att få läsaren att känna igen sig och att 

påverka läsarens känslor. 

 

4) a. Snart får vi äntligen tid för sällskapspel, långa middagar och pyssel 

b. Men glöm inte att ta det lugnt mellan varven. För det här är också högtiden för oss som gillar 

långa sovmorgnar och att sträckläsa en deckare i soffan (Ikea, Metro 2016-12-09).  

 

Kelda (5) använder i sin annons pathos genom att ställa en fråga till läsaren som skall beröra 

och påverka läsaren. Frågan syftar till en lättlagad produkt som tar mindre tid och som i sin 

tur ger mer tid över till annat.  
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5) Hur längesen var det du gick på sjubion? (Kelda, Metro 2016-11-22).  

 

5.2 Tjänstannonser 

Retoriska argument hittas i alla 5 tjänstannonskategorier. Som tabell 5 visar förekommer 

ethos 13 gånger, logos förekommer 7 gånger och pathos förekommer 8 gånger. 

 

Tabell 5. Resultat för användning av retoriska strategier i tjänstannonser 

 Ethos Logos Pathos 

Bank 2 0 1 

Skönhet 1 0 1 

Underhållning 9 0 2 

Utbildning 0 0 1 

Vård 1 7 3 

Totalt 13 7 8 

 

5.2.1 Ethos 

Ethos förekommer i 4 av 5 kategorier: bank, skönhet, underhållning och vård. I kategorin 

bank är Ikano Bank (1) den som använder ethos i sin annons där man presenterar banken som 

den med Sveriges nöjdaste privatlånekunder. Denna typ av argument förekommer två gånger i 

annonsen. 

 

1) a. Låna hos banken med Sveriges nöjdaste privatlånekunder” 

b. ”Sveriges nöjdaste privatlånekunder (Ikano Bank, Metro 2016-11-29).  

 

I en av skönhetsannonserna från företaget Skin hudkliniken (2) förekommer det en typ av 

ethos som stärker företagets karaktär som ett pålitligt och kunnigt företag genom att 

presentera att företaget har specialister inom ämnet. 

 

2) Vi har de främsta tumörspecialisterna i landet (Skinhudkliniken, Metro 2016-11-22).  

 

Vanligast förekommande är ethos i underhållningskategorin där det förekommer hela 9 

gånger totalt. Dröse & Norberg (3) samt Göteborgs stadsteater (4) gör reklam för olika 
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teaterföreställningar och båda annonserna använder sig av recensioner från olika tidskrifter 

för att stärka föreställningarnas trovärdighet med hjälp av ethos.  

 

3) a. ”Pulshöjare” 

b. ”En dundersuccé” 

c. ”En oförglömlig upplevelse” 

d. ”Årets bästa show” 

e. ”Rejält sväng – I glittrig show” 

f. ”Grymt underhållande” (Dröse & Norberg, Metro 2016-11-24).  

 

4) a. ”Varmt, djupt och roligt” 

b. ”…Dråpligt, ibland vansinnigt roligt” 

c. ”Med säkerhet och elegans ger Göteborgs stadsteater liv åt en amerikansk succépjäs” 

(Göteborgs stadsteater, Metro 2016-11-16).  

 

Inom vård-kategorin använder Relief (5) ethos i sin annons med hjälp av citat från en tidigare 

kund och dennes positiva uppfattning om behandlingen.  

 

5) ”Det bästa beslutet jag tagit i mitt liv var att genomgå laserterapi som hjälp för att sluta röka. 

Enkel och prisvärd behandling för att slippa abstinens och röksug” (Relief, Metro 2016-11-29).  

 

5.2.2 Logos 

Logos återfinns i endast en annons men används ett flertal gånger. Företaget som använder 

logos heter MP Skating (6) och platsar i kategorin läkarvård. Deras annons använder logos 

totalt 7 gånger och det görs genom att presentera olika fakta om hur och när foten belastas 

som värst. Företaget syftar till att ge kunskap om fotens belastning och i sin tur få läsaren att 

göra en undersökning hos företaget.  

 

6) a. Vi belastar 5–7 ggr vår egen kroppsvikt beroende på rörelse. 

b. Olika fotstrukturer har olika problem. 

c. Om man t.ex. har höga fotvalv, så kan man ha lättare för att utveckla en s k hälsporre  

d. Inom många yrken och på fritiden belastas fötterna. 

e. Det är oftast inte förrän man får problem som man tänker på hur viktiga fötterna är. 

f. Under livets gång så går man flera miljoner steg och betänk då att det är 26 små ben i varje fot 

som skall bära dig framåt i livet. 

g. Om man sen lägger till att vi idag ofta står/går på hårda golv och vägar, så gör det inte saken 

bättre (MP Skating, Metro 2016- 11-24). 
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5.2.3 Pathos 

Pathos förekommer i alla kategorier totalt 8 gånger. I kategorin bank är det Resurs Bank (7) 

som använder pathos i form av känsloord som frihet och trygg i sin annons för att påverka 

läsaren.  

 

7) Större frihet med ett tryggt sparande (Resurs bank, Metro 2016-11-16).  

 

Inom skönhetskategorin använder Hagabadet (8) pathos i formen att påverka läsaren. 

Annonsen handlar om ett presentkort som enligt avsändaren är något enkelt att ge bort i 

julklapp. Casino Cosmopol (9) som är en speltjänst använder pathos genom att referera till en 

upplevelse samt spelar på läsarens känslor av upplevelsen så som glädje och spänning.  

 

8) Gör det enkelt för dig! (Hagabadet, Metro 2016-12-17).  

 

9) a. Upplevelse, glädje och spänning 

b. Ta med dig vännerna på en härlig kasinokväll full med underhållning, sport, nöjen och 

kasinospel (Casino Cosmopol, Metro 2016-11-18).  

 

Inom utbildning är det I-center trafikskola (10) som använder pathos i sin annons. Detta görs 

genom en fråga om längtan till ett körkort och en avslutande del om att företaget kan hjälpa 

målgruppen att ta ett körkort.  

 

10) Längtar du efter körkort? Vi hjälper dig (I-center trafikskola, Metro 2016-11-24).  

 

Inom läkarvård använder MP Skating (11) pathos i sin annons vid två olika tillfället. Pathos 

används i början av annonsen med en fråga gällande hur läsarens fötter mår. Detta för att nå 

läsaren genom omtanke. Pathos används också för att påverka läsaren att tänka igenom sin 

användning av sina fötter genom att referera till läsarens liv. Linnetandvården (12) refererar 

även de till läsarens liv, som Stationshuset även gör i sin annons, genom beskrivningen att ett 

friskt leende bidrar till ett bättre liv. 

 

11) a. Hur mår dina fötter?  

b. Under livets gång så går man flera miljoner steg och betänk då att det är 26 små ben i varje fot 

som skall bära dig framåt i livet (MP Skating, Metro 2016-11-24). 

 

12) Friskt leende… Bättre liv (Linnetandvården, Metro 2016-12-12). 
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5.3 Jämförelse mellan produktannonser och tjänstannonser 

Det förekommer mer än fyra gånger så många retoriska argument i tjänstannonserna som i 

produktannonserna. Produktannonserna innehåller 6 retoriska argument medan 

tjänstannonserna innehåller 28 stycken (se tabell 3). I produktannonserna är den vanligaste 

strategin pathos, den näst vanligaste är ethos och den minst vanligaste är logos. Pathos 

förekommer 4 gånger, ethos 2 gånger och logos 0 gånger. I tjänstannonserna är ethos den 

vanligaste strategin, pathos den näst vanligaste och logos den minst vanligaste. Ethos 

förekommer 13 gånger, pathos 8 gånger och logos 7 gånger.  

Både ethos, logos och pathos är vanligare i tjänstannonser jämfört med i produktannonser. 

Argument som bygger på ethos förekommer 11 fler gånger i tjänstannonserna än i 

produktannonserna och logos förekommer 7 fler gånger. Den minsta skillnaden mellan 

produktannonser och tjänstannonser är förekomsten av pathos. I tjänstannonserna förekommer 

det bara 4 fler argument som bygger på pathos än i produktannonserna, vilket dock är en 

siffra på dubbelt så mycket räknat i procent.  

I tre av de fem produktkategorierna förekommer retoriska argument (se tabell 4). Vanligast 

är det i hushållskategorin där det förekommer 3 retoriska argument. Näst vanligast är det i 

fordonskategorin där det förekommer 2 gånger. I kategorin mat förekommer det 1 retoriskt 

argument. I kategorierna kläder och skönhet förekommer inga retoriska argument. 

I tjänstannonserna förekommer det retoriska argument i alla kategorier (se tabell 5). 

Vanligast är i kategorierna vård och underhållning där det förekommer 11 retoriska argument 

i båda kategorierna. I kategorin bank förekommer det 3 retoriska argument. I kategorin 

skönhet förekommer det 2 retoriska argument och i kategorin utbildning förekommer det 1 

retoriskt argument.  
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6. Diskussion och slutsatser  

Som svar på den första frågeställningen kan man, utifrån undersökningens resultat, konstatera 

att det förekommer retoriska strategier i reklamannonser. 15 av de 30 annonserna använder 

någon av de tre retoriska strategierna och vanligast är användningen av ethos som 

förekommer 15 gånger totalt. Pathos är den näst vanligaste retoriska strategin som 

förekommer i annonserna och den förekommer 12 gånger. Den retoriska strategi som 

förekommer minst antal gånger är logos som förekommer 7 gånger.  

Som svar på den andra frågeställningen ser vi att det skiljer sig åt mellan produktannonser 

och tjänstannonser. Det förekommer mer än fyra gånger så många retoriska argument i 

tjänstannonser jämfört med i produktannonser. I produktannonserna förekommer det retoriska 

strategier 6 gånger medan det i tjänstannonserna förekommer hela 28 gånger. Den vanligaste 

strategin i produktannonserna är pathos medan den vanligaste strategin i tjänstannonserna är 

ethos. I produktannonserna förekommer ethos 2 gånger, logos 0 gånger och pathos 4 gånger. I 

tjänstannonserna förekommer ethos 13 gånger, logos 7 gånger och pathos 8 gånger. Den 

största skillnaden är med andra ord pathos-användningen som endast skiljer med 4 argument 

mellan produktannonserna och tjänstannonserna.   

De retoriska strategierna som undersöks används sammanlagt 34 gånger i 15 av de 30 

annonserna, med andra ord är det hälften av annonserna som inte använder ethos, logos och 

pathos i sin form att övertyga genom texten. De övriga som däremot använder argumenten 

använder de ganska frekvent i och med att det förekommer fler än dubbelt så många argument 

sett till antalet annonser.  

Tjänstannonserna använder betydligt fler argument än vad produktannonserna gör och det 

gäller både ethos, logos och pathos. Intressant är att det i produktannonserna används väldigt 

få argument överlag. Varken ethos, logos eller pathos sticker ut i sin mängd i 

produktannonserna. Utifrån det kan diskutera huruvida de retoriska strategierna fungerar för 

olika annonser. Kanske är det ett bättre hjälpmedel för att sälja en viss produkt eller tjänst 

gentemot en annan. Eftersom det är betydligt mer vanligt med retoriska strategier inom 

annonser som presenterar en tjänst kan man anta att de är bättre lämpade för sådana typer av 

annonser. Varför det skulle kunna vara på det sättet är dock inte helt lätt att svara på. En 

möjlig förklaring är att produkten i en annons talar för sig själv med hjälp av en bild medan en 

tjänst inte går att se och ta på fysiskt. I en produktannons ser du konkret vad du får, en 

tjänstannons däremot kanske behöver språket på ett annat sätt som en hjälpande hand till att 

beskriva tjänsten och i sin tur sälja den till läsaren.  
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Eftersom användningen av retoriska strategier är väldigt låg i produktannonserna är det 

svårt att dra någon konkret slutsats kring resultatet. Det finns ingen annons som egentligen 

sticker ut i sin användning av strategier då användningen är låg för alla annonser generellt. 

Det finns en annons som använder två retoriska argument, båda i en pathos-användning där 

man syftar på känslor och igenkänning hos läsaren. Företaget som står bakom annonsen är ett 

stort Det är ett väldigt stort företag som skulle förlora mycket på att göra någonting felaktigt, 

det är viktigt att behålla sin image och kundernas bild av företaget och det kan vara en 

anledning till att man satsar mycket på igenkänning och känslor hos målgruppen.  

I tjänstannonserna är som sagt strategianvändningen betydligt högre och varför kan som 

sagt ha att göra med tjänstannonsernas brist på konkreta produkter. En produkt talar väldigt 

mycket för sig själv och behöver inte förklaras vidare. En tjänst som inte går att ta på eller se 

kanske är svårare att acceptera för läsaren och då krävs något mer för att övertyga kunden.  

I tjänstannonserna är det framför allt två kategorier som sticker ut i sin användning av 

retoriska strategier. Dels underhållningskategorin och dels vårdkategorin. Två av annonserna i 

underhållningskategorin som presenterar olika teaterföreställningar använder sammanlagt 11 

retoriska argument. Båda annonserna använder olika citat från tidskrifter och annat som 

recenserat föreställningarna vilket bidrar till trovärdighet hos företagen. Detta är förmodligen 

en strategi som fungerar väldigt bra inom denna kategori. Det finns ju egentligen inget annat 

som kan bevisa att föreställningen är värd att se än ett uttalande från någon som redan varit 

där och sett den. Det är förmodligen något som dessutom skulle fungera även för övriga 

kategorier.  

Inom vårdkategorin använder alla tre företagen någon form av retoriskt argument. Både 

ethos, logos och pathos förekommer inom denna kategori. En möjlig förklaring till den höga 

användningen inom vårdföretag är den att vikten av professionalism är extrem. Är det inom 

någon företagsgrupp det är av högsta vikt så är det inom denna och därav känns det naturligt 

med en hög strategi-användning inom denna kategori.  

Att vissa av strategierna endast återfinns i ett fåtal kategorier och att vissa förekommer i 

många annonser är intressant. Exempelvis är både ethos och pathos väldigt vanligt medan 

logos däremot endast förekommer i en av annonserna. Logos förekommer i en av 

vårdannonserna hela 7 gånger. Att logos används just i denna annons kan ha sin förklaring till 

det jag nämnde tidigare. Inom vården är det av högsta vikt att professionalismen är hög och 

en hög användning av fakta och förnuft skapar just detta. Ett vårdföretag som visar att de vet 

vad de pratar om står förmodligen högre upp på besökslistan än ett vårdföretag som inte visar 

sådana kunskaper.  
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Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att validiteten i studien är bra. Resultatet svarar 

på båda frågeställningarna som presenteras i avsnitt 1 och presenterar inte något annat 

resultat. Gentemot tidigare studier inom samma ämne har denna studie ett stort och samtidigt 

brett material där inte bara förekomsten studeras utan även skillnader mellan olika 

reklamannonser. I och med detta anses generaliserbarheten som bra. Det går alltid att använda 

sig av mer material och ett ännu bredare urval men någonstans måste man dra en gräns som 

anses rimlig. En gränsdragning på 30 annonser som görs i denna analys är ett stort urval sett 

utifrån tidigare presenterade studiers urval. I och med att studien visar på en markant skillnad 

mellan produktannonser och tjänstannonser i användningen av retoriska strategier ser jag 

urvalets mängd som betydande. Visserligen skulle ett bredare urval kunna visa på ytterligare 

ett annorlunda resultat.  

Något man bör ha i åtanke är att en studie på högre nivå med betydligt mer material 

möjligen hade kunnat ge ett mer likartat resultat mellan produkt och tjänst, eller kanske till 

och med ett helt motsatt resultat gentemot denna studie. Ett annat typ av materialurval med 

annorlunda kategorier eller fler annonser i respektive kategori hade även det kunnat ge ett 

annorlunda resultat. Avgränsningen av en enbart textbaserad analys kan också påverka 

resultatet. I och med att ingen bildanalys tas hänsyn till kan andra retoriska strategier 

försvinna eftersom bilden i en annons kan innehålla andra verktyg som används för att 

påverka läsaren. Exempel kanske produktannonserna använder bilder i sitt sätt att påverka 

läsaren och skulle i en bildanalys framstå som en mycket stark användare av retoriska 

strategier vilket inte visas i denna studie. Som Holmström & Ögren (2004) konstaterar utifrån 

sitt material används bilden som en form av övertalningsstrategi (Holmström & Ögren 

2004:83). Mycket möjligt är att det även förekommer i detta material men som vi inte kan se 

utifrån en enbart textbaserad analys. 

Ett annat problem i studien är gränsdragningen mellan ethos, logos och pathos som i vissa 

fall är svår att dra. Vissa annonser använder sig av citat från vad andra sagt eller skrivit om 

produkten/tjänsten och dessa klassas som ethos i studien eftersom det är en form av 

övertalning som används för att stärka företagets eller produktens/tjänstens trovärdighet. Men 

innehållet i citaten skulle tekniskt sett även kunna bygga på logos eller pathos genom 

förnuft/fakta eller känslor. Därmed skulle man egentligen kunna platsa argumenten även i de 

facken. I och med denna problematik fallerar reliabiliteten i studien eftersom analysen är en 

tolkningsfråga så det inte finns några konkreta regler och ramar som bestämmer hur ett ethos-, 

logos- eller pathos-argument skall se ut. Där gränsdragningen är helt klar eller där en strategi 
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överväger en annan har argumenten placerats ut i den ena strategin i uppsatsen. Där ett 

argument platsar under två eller tre strategier har de placerats under flera strategier.  

Att det förekommer retoriska strategier i reklamannonser kanske inte är helt oväntat. Enligt 

tidigare forskning förekommer retoriska strategier inom både tv-reklam och reklamannonser 

(Alexanderson & Fardelin 2004:65–66, Erixson & Petersson 2004:96). Att det däremot skiljer 

sig mellan olika typer av reklam är något mer oväntat. Eftersom det uppenbarligen 

förekommer skillnader och eftersom ingen tidigare har genomfört denna typen av studie 

bidrar studien med en ny typ av vetenskap mellan reklam och retorik till den 

språkvetenskapliga forskningen. Dock krävs det självklart mer och djupgående forskning men 

detta är åtminstone en intressant och stabil början. Intressant vore att undersöka om det finns 

fler skillnader och om det skiljer sig åt mellan olika typer av reklamplattformar. Eftersom 

hälften av annonserna i studien inte använder ethos, logos eller pathos vore det också 

intressant att forska vidare kring vad annonser som inte använder retoriska strategier använder 

istället. Kanske finns det ytterligare strategier eller andra hjälpmedel som används för att 

övertyga målgruppen.  
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7. Sammanfattning  

Reklam förekommer överallt i dagsläget i och med det informationssamhälle vi lever i. Att 

sticka ut med sin reklam och även att lyckas påverka människor är nog inte helt lätt. Retoriska 

strategier är inget nytt fenomen och är i dagsläget ett effektivt verktyg som går att applicera 

på reklamen enligt språkforskare (Hedlund & Johannesson 1993:7).  

Studiens syfte är att studera förekomsten av retoriska strategier i reklamannonser samt att 

studera skillnader mellan produktannonser och tjänstannonser. Analysen är en retorisk analys 

med fokus på övertalningsstrategier som syftar till att påverka läsaren med hjälp av 

trovärdighet (ethos), förnuft (logos) och känslor (pathos). Urvalet består av sammanlagt 30 

reklamannonser, 15 produktannonser och 15 tjänstannonser. Annonserna är tagna från 

Sveriges största gratistidning Metro. Annonserna är uppdelade i 10 kategorier, 5 

produktannonskategorier och 5 tjänstannonskategorier. Varje kategori innehåller tre annonser 

och varje annons har varsin avsändare.  

Resultatet visar att det förekommer retoriska strategier i 15 av 30 reklamannonser. Den 

vanligaste retorisk strategin är ethos, den näst vanligaste är pathos och den som förekommer 

minst antal gånger är logos. Undersökningen visar också att det skiljer sig åt mellan 

produktannonser och tjänstannonser. I produktannonserna förekommer det 6 stycken retoriska 

argument medan det i tjänstannonserna förekommer 28 stycken retoriska argument, det vill 

säga mer fyra gånger så många.  

Studiens resultat går att koppla till tidigare forskning som också redovisar förekomsten av 

retoriska strategier i reklamannonser och tv-reklam. Enligt tidigare forskning är strategi-

användningen hög i reklamannonser medan den i detta material är något lägre vilket kan bero 

på materialomfånget som skiljer sig från tidigare studier. Eftersom studien skiljer sig krävs 

det mer forskning kring ämnet då forskarna i dagsläget är oense. Dessutom krävs det ännu 

mer forskning kring skillnaderna mellan produktannonser och tjänstannonser. Skillnaderna 

mellan dessa två grupper är markant och mer forskning skulle bli betydande.  
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Källmaterial 

Produktannonser från Metro 

Bilia group 2016-11-29 Johannessons 2016-12-09 

Bonum matmarknad 2016-11-24 Kelda 2016-11-22 

Dinsko 2016-11-24 Kiviks 2016-12-09 

Förenade bil 2016-11-18 Mio 2016-11-24 

Hedin bil 2016-11-29 Sephora 2016-12-09 

H&M 2016-11-29 Siba 2016-12-09 

Ikea 2016-12-09 The body shop 2016-12-15 

Intersport 2016-11-18   

 

Tjänstannonser från Metro 

Casino cosmopol 2016-11-18 Linnetandvården 2016-12-12 

Dröse & Norberg 2016-11-24 MP Skating 2016-11-24 

Göteborgs pantbank 2016-11-22 Relief 2016-11-29 

Göteborgs stadsteater 2016-11-16 Resurs Bank 2016-11-16 

Hagabadet 2016-12-17 Skin hudkliniken 2016-11-22 

Hisingens trafikskola 2016-11-16 Spektrakliniken 2016-11-22 

Ikano Bank  2016-11-29 Väktarskolan 2016-11-21 

I-center trafikskola 2016-11-24   
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