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The conception of good and evil have varied so much from nation 
to nation and from age to age that they have often been in 
direct contradiction to each other. But all the same, someone 
may object, good is not evil and evil is not good; if good is confused 
with evil there is an end to all morality, and everyone can 
do as he pleases...But the matter cannot be so simply disposed 
of. If it were such an easy business there would certainly be no 
dispute at all over good and evil; everyone would know what 
was good and what was bad. But how do things stand today? 
What morality is preached to us today? 
 

Friedrich Engels  
 
 
 
Vi levande spikar nedhamrade i samhället! 
En dag skall vi lossna från allt. 
Vi skall känna dödens luft under vingarna 
och bli mildare och vildare än här. 

 
Tomas Tranströmer 
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Sammanfattning 
 
Tiden för att bara basunera ut reklambudskap till en väntande konsument i tv-soffan är förbi, 
idag behöver företag etablera relationer med sina kunder och skapa interaktioner på nya sätt.  
 
Den här studien ämnar att, med hjälp av relationsmarknadsföringens teorier, undersöka det 
samtal om normer och representation som kommit till Sveriges reklamklimat. Är det så att 
företag, i större utsträckning än tidigare, bortser från stereotyper i sin kommunikation? I så fall, 
vilka är skälen? Och vad kan gå fel? Vem, eller vilka, har det största ansvaret för reklamens 
budskap? 
 
Genom nio djupintervjuer med personer verksamma inom reklam och PR, skapar 
uppsatsförfattarna sig en bild av hur reklambranschen ser ut idag. Det konstateras att 
reklamskapare har ett stort ansvar som påverkare och förändrare, men att det råder en konflikt 
mellan de nytänkande visionerna och hur branschen ser ut på insidan. Det råder vit, manlig 
hegemoni i reklambranschen vilket reflekteras i slutprodukterna. För egentligen är de icke-
stereotypa kampanjerna mer omdiskuterade och omskrivna – än många till antalet.  
 
 
Nyckelord: Normer, normbrytande, stereotyper, reklam, relationsmarknadsföring 
 
 
(Denna uppsatsversion är efterarbetad sedan inlämning 13/1/2016.)  
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1. Inledning 

December 2016. Sverige är inte ett uppdraget avtacklat skepp, utan snarare ett skepp i storm. Det 
stormar i allmänhet efter ett amerikanskt val Donald Trump vunnit, och i synnerhet kring 
reaktioner riktade mot företag som tagit ställning i samhällsfrågor. I centrum står plötsligt en 
mörkhyad pojke i luciakrona. Och alla verkar ha en åsikt om honom.  
 
Men vi backar bandet lite. Vintern kom snabbt. Plötsligt en dag i oktober vaknade Stockholm till 
ett Disney-snöfall och hösten hade blivit vinter. Disney-snöfallet resulterade bland annat i att 
samtliga busslinjer ställdes in den där oktoberdagen. Bussen mellan Frescati och Albano till 
Håkan, vår handledare, fick bli en promenad. Det känns inte hundra procent att skriva om 
kroppsideal konstaterar vi. ”Det känns gjort.” Under mötet instämmer Håkan, men rådgör oss att 
göra det på vårt sätt. Vi tar en varsin kaffe efter mötet. Pushup-notiser i mobilen om en rosa 
rosett som retar upp, tydligen sitter den på författaren Jens Lapidus. “Borde vi skriva om manliga 
kroppsideal? Eller blir det trist?” ”Det kanske vore något. Men det är samtidigt så himla osynd 
om oss män – blir det inte blasé?” Samma promenad tillbaka mot Frescati och snöflingorna rör 
sig som energiska insekter under gatlyktorna i mörkret. ”Varför tror du Åhléns gjorde den där 
kampanjen med Lapidus?” ”Det är effektfullt, jag tror det är därför, kampanjen skapar 
uppmärksamhet.” Vi förstår den där oktobereftermiddagen att vårt sätt att skriva om kroppsideal 
skulle bli att utgå ifrån samhällsdebatten och normerna i den. Och vi skulle inte behöva avgränsa 
oss till män, vare sig de bar en rosa rosett eller inte.  
 
De omdiskuterade reklamkampanjerna kom att bli fler under hösten. H&M:s kampanj Ladylike 
mynnade ut i en konflikt där artisten Little Jinder kallade H&M för ett ”pissföretag”, i mitten på 
november avbröt sedan Audi sin kampanj med TV-profilen Kakan Hermansson. Omgående 
kunde man läsa om människor som inte längre ville köpa en Audi, och strax efter Audi-Kakan-
gaten kom Unionens kampanj mot manliga härskartekniker. De högljudda reaktionerna mot 
kampanjerna kom att kallas ”ett nytt meteologiskt fenomen: Hatstorm” (Metro debatt, 2016).  
 
Halvvägs in i november. Med varma öron och rosiga kinder fann vi oss minglandes på 
Guldvågen där kommunikationsbranschens mest jämställda reklam skulle prisas. Vi hade just 
genomfört vår första intervju med McCanns kreativa chef Emmeli och generöst nog bjöd hon 
med oss till galan samma kväll. Flankerade av Emmeli mottogs vi med leenden, fasta handslag 
och visitkort bland reklamarna. Det kändes långt bort att någon där skulle på cyniskt manér skapa 
en braskande kampanj med oetiskt uppsåt. ”De som är här är the good guys i branschen” fick vi 
höra.  
 
Sedan kom bomben i form av den omtalade luciabilden och de högljudda näthatarnas reaktioner. 
Och lika snabbt som det hade blivit december efter det där Disney-snöfallet i oktober – lika 
snabbt var plötsligt luciabilden borta. Puts väck. Pojkens föräldrar hade fått nog och bett Åhléns 
ta bort bilden. Samma dag satt vi med reklamarna Maja Bredberg och David Orlic på NK och 
pratade. Orlic var förbannad. Förbannad på näthatarna, förbannad på journalisterna och 
förbannad på ”den största svenska sanningen - att alla kan vara Lucia, utom killar och icke-vita.”  
 
Vår undersökning om normer och representation i reklam kändes då – och har känts från dag ett 
– väldigt relevant.  
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1.1 Problemdiskussion 
Reklam och samhällsnormer lever i symbios och influeras av varandra. I reklam görs 
”ofrånkomligen ensidiga skildringar, vilka med bild och budskap ger en bristande representation” av samhället. 
Den rådande representationen förstärker normer, roller och skönhetsideal vilka får människor att 
känna sig otillräckliga (Fagerström & Nilson 2008, s. 31). ”Man kan i reklamens få intrycket av att 
Sverige bara består av en familjetyp, och av människor stöpta i samma form” skrev jämställdhetsminister 
Åsa Regnér och konsumentminister Per Bolund i en debattartikel ifjol i Metro (Metro Debatt 
2015, Regeringskansliet 2015). Inför 2015-års upplaga av kommunikationstävlingen Guldägget 
genomförde branschorganisationen Sveriges kommunikationsbyråer, KOMM1 en granskning 
som mynnade ut i satsningen ”Vem får synas i svensk reklam?”. I granskningen synades 700 
slumpmässigt utvalda annonser i Sveriges tre stora dagstidningar: Dagens Nyheter, Sydsvenskan 
och Göteborgs-Posten. Resultaten talade sitt tydliga språk; samtliga representerade familjer var 
traditionella kärnfamiljer, kvinnorna var unga, männen medelålders, 94 procent av kvinnorna var 
smala och 87 procent av de var vita. Idag, ett år senare, tycks många företag vilja prata 
värderingar. Mångfald, immigration och genus är heta potatisar såväl i det politiska klimatet som i 
tyckarsidor i olika dagstidningar, och företag verkar med reklam som kommunikationskanal ta 
ställning i de här frågorna.  
 
Men att det skulle dröja till 2016 innan den här sortens kommunikation blev het är 
anmärkningsvärt. Det finns nämligen tidiga exempel som indikerar att det kan gynna framgång. 
På 80-talet gjorde det italienska klädföretaget United Colors of Benetton, flera 
mångfaldsmedvetna kampanjer som blev både populära och prisbelönta, i en printannons syns 
bland annat en mörkhyad kvinna amma en vit bebis2. Satsningen fortsatte genom 90-talet och 
idag är varumärket synonymt med provokativ slagkraftig kommunikation. 1981 förklarade Lego 
via en printannons (där en flicka med Pippi-flätor syns hålla i en Lego-anordning) att inga 
speciella lego-satser behövdes för flickor, utan att Lego var till för alla. 2004 gjorde Dove deras 
framgångsrika kampanj “Real Beauty” där 67 stycken kvinnliga fotografer fick lämna bidrag 
gällande deras tolkning på sann skönhet. Bland fotograferna fanns Annie Leibovitz, Tierney 
Gearon och Peggy Sirota och bilderna visade kvinnor såsom kvinnor faktiskt ser ut. Det vill säga 
inte det stereotypa i form av supersmala, blonda modeller. Konceptet utvecklades och användes 
vidare. 2006 släppte Dove videon ”Evolution” som enligt Huffington Post (2014) blev viral – 
”before viral was even a thing”. 2013 släppte Dove reklamfilmen “Real Beauty Sketches”, där kvinnor 
beskriver deras utseende för en rättstecknare från FBI. Filmen är idag den mest visade 
reklamfilmen genom tiderna (Huffingtonpost, 2014).  
 
Även om uttrycket viral inte funnits i all evighet, så har fenomenet, det vill säga att få viral spridning 
funnits med länge. Inte minst i Sverige. Ett exempel är när invandrare kom till Sverige på 70-talet 
och öppnade restauranger. Snart efter att restaurangerna började bli populära spreds en så kallad 
”Klintbergare”3 gällande att det skulle finnas råttor i pizzorna som serverades och snabbt blev 
ryktena så pass spridda att folk började undvika de utländska restaurangerna. I sin bok ”Råttan i 
pizzan: Folksägner i vår tid” går folklivsforskaren Bengt af Klintberg (1986) på djupet med råttan 
i pizzan-ryktet och finner att det var falska rykten planterade av missnöjda inhemska 
restaurangägare. En koppling mellan Klintbergaren på 70-talet till trenden att använda 
representation i kommunikation idag skulle kunna ge oss ett bakvänt ”råttan i pizzan”-scenario. 

                                                      
1 Sveriges Kommunikationsbyråer, Komm (tidigare Sveriges Reklamförbund) är en branschorganisation för byråer 
inom reklam, PR och marknadskommunikation. (Komm, 2016). Organisationen skrivs som ”KOMM” alternativt 
”Komm” fortsättningsvis i uppsatsen.  
2 Förutom amningsbilden har United Colors of Benetton bland annat kommunicerat via uppsatsens omslagsbild ”An 
Odd Bouquet”, där tre hjärtan fått varsin hudfärg (bildkälla Google).  
3 ”Klintbergare” används som uttryck för modern sägen eller myt och myntades efter Bengt af Klintbergs bok ”Råttan i 
pizzan: Folksägner i vår tid”. 
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Där kommersiella krafter ser att dagens tid och rum skapar en öppning där det går att nå 
konsumenter via en beräknad mångfaldsrepresentation i kommunikation. Ytterligare ett 
samhällsfenomen vi fått berättat för oss är ”när alla snackade om Strindberg, och om man inte 
läste Strindberg var man en förlorare”. Utan att veta riktigt när det var, går det ändå snabbt att 
konstatera att den tiden och trenden är förbi. Men kan det vara så att samhällsdebatten, tillika 
kraven från konsumenter och olika granskare idag gör att företag måste ta ansvar i samhällsfrågor 
– för att inte bli förlorare?  
 
Det saknas tidigare forskning gällande hur och varför normbrytning i reklam sker i Sverige idag. 
Närmast sådan forskning i Sverige kommer Nina Åkestam, reklamforskare på Handelshögskolan 
i Stockholm. Nina menar att fler varumärken upptäcker att deras budskap når ut bättre via mer 
verklighetsnära porträttering av människor, snarare än att ständigt upprepa stereotyper i form av 
vita, smala och rika individer (Metro debatt, 2016). Fagerström och Nilson (2008) förklarar att ett 
motströmsbeteende mot de klassiska normerna skapar reaktioner. Reaktioner som kan komma 
både utifrån och inifrån. Inifrån, i form av vacklande medarbetarattraktivitet och förtroende. Och 
utifrån, i termer av reaktioner med utgångspunkt i varumärkeskännedomen och förtroendet för 
varumärket (Fagerström och Nilsson, 2008). Varumärkeskännedom och varumärkesförtroende är 
två viktiga termer för företag såklart. Men när reaktionerna utifrån är så starka i ett 
kommentatorsfält att ett företag måste ta bort en katalogbild har vi inte längre att göra med bara 
viktiga termer. Då ser vi något annat. I Åhléns kommentatorsfält på Facebook fanns både hatiska 
och kärleksfulla reaktioner, men Åhléns marknadschef Lina Söderqvist förklarade situationen 
som ”ohållbar” och bilden togs bort ”av respekt för de inblandade” (SVT Nyheter, 2016).  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Ett samtal gällande representation och inkludering har kommit till Sverige och reklambranschen. 
Vi konstaterar att företag via reklam börjat representera grupper som tidigare inte representerats. 
I sammanfattning kan representationen beskrivas som normbrytande, eftersom representationen 
tidigare varit likformig i extrem utsträckning. Samtalet och fenomenet normbrytande 
kommunikation verkar ha katalyserat polemik under hösten 2016, och i djungeln av åsikter och 
reaktioner är det svårt att skapa sig ett helikopterperspektiv av vad som försiggår. I tillägg saknas 
tidigare forskning gällande de potentiella möjligheter samt konsekvenser som kommer med 
normbrytande kommunikation. Därför tar vi oss an den uppgiften.  
 
Således blir vår frågeställning: 

-  Varför bryts normer allt oftare i reklam i Sverige idag?  
 

Till vår hjälp för att övergripande förstå fenomenet normbrytande reklam kommer vi även att 
använda underfrågorna: 

- Vilka incitament finns för annonsörer i att kommunicera via normbrytande reklam?  
- Vilka potentiella risker föreligger olika annonsörer som kommunicerar normbrytande reklam?  
- Om det blir fel, varför blir det fel? Kan man till exempel endast bryta en norm åt gången för att 
budskapet ska gå fram?4 
- Vilken eller vilka aktörer5 borde ta ansvar i situationer som uppstår relaterade till att annonsörer 
kommunicerar normbrytande reklam?  
- Hur ser framtiden ut?  

                                                      
4 Tesen att endast en norm i taget kan utmanas presenterades för oss av Lina Thomsgård. Thomsgård menar att det 
måste vara tydligt vari normbrottet ligger i en reklam. ”Om t.ex. budskapet är att mammor också kan köra bil, blir det svårt 
för budskapet att gå fram om familjen är en stjärnfamilj där barnen är adopterade och bilen en häst.” (Facebook-konversation med 
Lina Thomsgård, 2017).  
5 Med aktörer menas följande grupper: 1. Företag som annonserar, 2. Reklamskapare och 3. Konsumenter. (I särskilda 
fall diskuteras även profiler eller så kallade ”influencers” medverkan och eventuella ansvar i kommunikation.  
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1.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till reklam i Sverige idag. De normbegrepp i kommunikation som kommer att 
undersökas är genus och etnisk mångfald. Vi övervägde att även inkludera miljöhållbarhet för att på 
så vis underlätta en koppling mellan ett företags reklamkampanj och dess praktiska verksamhet. 
Men efter begrundan spolades miljöhållbarhet som faktor, då vi inte upplevde att det kan 
kvalificeras som normbrytande med miljöhållbar kommunikation. Studien avgränsas till företag6 i 
Sveriges näringsliv, även om svenska staten enligt undersökningar är en av landets största 
reklamköpare (Sifo, 2015). Avgränsningen görs eftersom att vi finner incitamenten för 
normbrytande kommunikation vara mer komplexa när det gäller företag i näringslivet. Det vore 
exempelvis underligt om ett riksdagsparti (reservation inför Sverigedemokraternas strategier) inte 
var intresserade av att porträttera Sverige verklighetsförankrat och jämställt i deras 
kommunikation.  
 
 

                                                      
6 I uppsatsen kommer företag att innebära annonsörer, om inget annan nämns.   
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2. Litteraturstudie 

 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om reklam, normer och annonsörers ansvarsroll i samhället. 
Litteraturgenomgången som presenteras kommer sedan att ligga till grund för studiens teoretiska ramverk.   
 

2.1 Att definiera reklam idag 

Medielandskapet är i ständig utveckling, vilket gör att även definitionen av reklam förändrats. 
Den traditionella definitionen utgår från den köpta kanal där kommunikationen sker. Vidare 
menas att den köpta kommunikationen bör särskiljas från kommunikation som sker i företagets 
egna kanaler7 från förtjänade kanaler8. Den typen av definiering och särskiljning blir riskabel enligt 
Rosengren (2011), eftersom att en reklamkampanj kan användas i alla typer av kanaler. Sara 
Rosengren exemplifierar genom Volvo Lastvagnars uppmärksammade reklamfilm från 2013 
”The epic split”, där actionhjälten Jean-Claude Van Damme går ner i split mellan två backande 
Volvo-lastbilar (Söderlund, 2014). I skrivandets stund (i december 2016) har filmen över åttio 
miljoner visningar på Youtube, samt fler än tre miljoner delningar på sociala medier. ”The epic 
split” har frambringat en annonskampanj (köpta kanaler), uppmärksammats i både traditionella 
medier och sociala medier (förtjänade kanaler), samt blivit uppvisad som ett iögonfallande 
produkttest på Volvos hemsida (egen kanal) (Söderlund, 2014). Vidare gör den rådande 
branschglidningen det problematiskt att definiera reklam och dess olika kanaler. 
Kunskapsområden som PR, strategisk kommunikation och reklam överlappar varandra. Därför 
är diskrepansen otydligare idag, mellan den kommunikation som medvetet är riktad till kunder 
och den kommunikation som gör intryck på medarbetare, investerare och synen på företaget som 
helhet. Reklamkampanjer idag kan bevisligen framtvinga uttalanden från företagsledningen 
gällande dess förhållande till företagets värderingar och strategier. Rosengrens lösning vid 
definitionen av reklam är att utgå ifrån syftet med kommunikationen, och hon ser reklam som ett 
samlingsnamn för ”all planerad kommunikation från ett identifierbart företag i syfte att få mottagaren att idag 
eller i framtiden handla på ett sätt som stödjer företagets affär” 9 (Rosengren och Sjödin, 2011 s. 25). 
 

2.2 Reklam och ansvar 

Vilken roll och vilket ansvar har reklam i relation till samhällets normer? Kausaliteten debatteras 
friskt och har så gjorts länge (Pollay 1987; Holbrook 1987; Rosengren & Sjödin 2011; Galli 2012). 
Reklamprofessorn Morris Holbrook (1987) menar att reklam kan formas till att uttrycka positivt 
laddade samhällsnormer, medan professor Richard W. Pollay i kontrast anser att reklam är en 
förvrängd spegelbild av samhället som drivs av kommersiella krafter och skapas enkom i 
försäljningssyfte, där människan i första hand ses som en konsument. Vidare menar Pollay att 
reklam porträtterar ”det goda livet”, om än såklart med en prislapp, och att idealen som illustreras 
endast är rättvisa ur ett konsumentperspektiv om en ”hedonistisk materialist” får bestämma. 
Reisman, Glazier och Denny (1950) frågade; “Isn’t it possible that advertising as a whole is a fantastic 
fraud, presenting an image of America taken seriously by no one?” (Pollay 1987, s 29). Möjligtvis, men 
bedrägerier (”frauds”) får allvarliga konsekvenser, skriver Pollay i gensvar. Pollay menar att den 
opålitliga kommunikationen skapar ett samhälle av isolerade individer i massan. Men samtidigt 
ironiskt nog, är det ett köp av en viss bil eller konsumtion av en viss dryck eller mat som låter en 
person identifiera sig i ett större sammanhang (Pollay, 1987). Stereotyper i reklam används för 
enkelheten och tydlighetens skull enligt Pollay (1987).  
 
Oliviero Toscani, tidigare kreativchef på United Colors of Benetton, har en hård ton mot 

                                                      
7 Med egna kanaler menas exempelvis annonsörens egna webbplats.  
8 Med förtjänade kanaler menas exempelvis omnämning i medierapportering eller sociala medier.  
9 I uppsatsen kommer skrivna citat att kursiveras, medan talciteringar (framförallt från intervjuerna) endast markeras 
med citattecken (” ”).  
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reklambranschen i sin bok “Reklamen: Det flinande liket”, där Toscani menar att reklamens 
förmåga att påverka människor har oönskade konsekvenser. Den totala mängden reklam och 
kraften den medför pådriver och förstärker redan existerande negativa sociala skillnader och 
ouppnåeliga skadliga ideal för människor enligt Toscani (1995). Raoul Galli (2012) konstaterar i 
en avhandling att reklam inte speglar samhället, utan att reklam speglar den värld som skapar 
reklamen – reklamvärlden. Galli uppmärksammar en nyare, alternativ metafor till Pollays spegel: 
partsinlagan. ”Jag menade att denna mer aktiva term också bättre beskrev den verkliga verksamheten i 
reklamvärlden: att genom olika typer av konstruktioner söka göra sin mening gällande, erkänd och legitim. Tron 
på reklamen och partsinlagan hos en branschföreträdare visades vara så stark att han tycktes mena att ett helt 
nytt samhälle kunde byggas genom reklamen” (Galli 2012, s. 307). 
 
Italiensk-kanadensiska forskaren Marcel Danesi (2008) menar att reklamens stora fråga ständigt 
är att hitta relevans. Intuitivt behöver en reklamskapare förstå vilket fenomen i världen den ska 
knyta an till i sitt skapande och där ligger sedan lösningen. I sin forskning kallar Danesi detta för 
synergier och han beskriver hur reklamskapare via synergier bör knyta an till exempelvis en 
rådande samhällstrend (Danesi, 2008). En hållbarhetsundersökning gjord av Svensk Handel 
(2015) visade att företag i större utsträckning än tidigare är beredda att ta ansvar för 
hållbarhetsfrågor. På frågan om varför man arbetar med hållbarhetsfrågor svarar ca 62 procent av 
företagen att man vill stärka företagets rykte och varumärke (Svensk Handel, 2015). I tidningars 
ledarsidor råder delade meningar kring kvantiteten normbrytande reklam i Sverige idag. Alice 
Teodorescu hävdar att ”den politiskt korrekta normkritiken har blivit norm” (Göteborgs-Posten, 2016), 
medan Nina Åkestam svarar att normkritisk kommunikation ”möjligen är en trend, men inget mer” 
(Metro debatt, 2016). Elin Frendberg (Dagens Nyheter, 2016) anser att Sverige ligger i framkant 
med normbrytande reklam och att marknaden nu är mogen ”tack vare vårt post-materialistiska 
samhälle”.  

 
För att definiera vad som kan anses bryta mot normer i reklam behöver man först avgöra den 
vedertagna definitionen av vad en norm är. Just själva ordet norm i sin allmänna bemärkelse kan 
närmast beskrivas som osynliga regler i vårt samhälle vilka efterlevs av den stora majoriteten 
(Halléhn, 2015). Dessa förhållningsprinciper instruerar oss hur och varför vi ska agera på ett visst 
sätt i en viss situation. Genom vedertagna normer i samhället skapas även kategorier där 
egenskaper och attribut delas in efter kön, etnicitet eller arbetskapacitet. Halléhn menar vidare att 
normer i en subjektiv bemärkelse kan medföra såväl positiva som negativa effekter. Samtidigt är 
normer föränderliga över tid och förflyttar därför gemensamma uppfattningar om vad som anses 
vara en önskvärd norm eller inte. Ett exempel på en önskvärd norm kan exempelvis vara att stå i 
kö i matbutiken eller att samhället är konstruerat för människor som kan gå, se och tala (Halléhn 
2015). I termer av genus har vita män historiskt besuttit maktpositioner i samhället och därmed 
även haft tolkningsföreträde. Ett exempel på detta är de skällsord som ofta uttrycks i syfte att 
belysa vad som är avvikande eller onormalt till exempel “bög”, “särbarn” eller “fetto”. Däremot 
saknas liknande ord för exempelvis ”heterosexualitet” eller rörelsefunktionella personer, vilket 
ytterligare stödjer antagandet att dessa begrepp faller inom ramarna för normen i samhället idag 
(Halléhn 2015).  
 
I frågan om genus i reklam är det fullt rimligt att prata om socialt konstruerade könsroller mellan 
män och kvinnor, och det finns tidigare forskning som stödjer tesen att de genusideal som 
porträtteras i en reklam skapar samma ideal och förväntningar i samhället (Shrikhande 2003; 
Halléhn 2015). 1984 genomförde forskarna Geis, Brown, Jennings och Porter en studie för att 
undersöka TV-reklamers roll och påverkan i kvinnors självuppfattning. 160 kvinnor deltog i 
undersökningen. Studien lät ena gruppen deltagare se reklamfilmer där innehållet porträtterade 
kvinnor på ett stereotypiskt sätt som sexobjekt eller hemmafruar, medan den andra gruppen 
deltagare fick se reklamfilmer där könsrollerna var ombytta. Efter att ha sett reklamfilmerna 
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ombads deltagarna skriva en uppsats där de själva fick hypotisera kring deras liv tio år framåt. 
Resultaten visade att den gruppen som sett de stereotypa, objektifierande filmerna beskrivit sina 
framtidsutsikter som mindre karriärorienterade med istället mer fokus på aktiviteter i hemmet. 
Samtidigt hade gruppen som sett filmerna med ombytta könsroller, beskrivit sig själva mer 
karriärorienterat och självständigt i deras framtids-jag (George & Uhlenbrock, 2010). 
Jämställdhetsrapporter ibland reklamskaparna redovisar tydliga resultat; Komm presenterade en 
rapport 2012 som visade att fyra av fem byråchefer var män (Dagens Media, 2012). Enligt Forbes 
tas mer än 80 procent av samtliga köpbeslut av kvinnor (Aftonbladet, 2013).  
 
Forskning (utöver Komm:s undersökning som nämns i 1.1) visar att representation av personer 
med annat etniskt ursprung än västerländsk norm sällan förekommer i kommunikation (Halléhn, 
2015). Detta kan enligt Halléhn (2015) bero på att majoriteten av skaparna av reklamen själva 
tillhör den vita västerländska normen och reproducerar avspeglingar av sina egna ideal. Tidigare 
forskning av docent Tobias Hübinette vid Mångkulturellt centrum (2015), visar att det fram till 
nyligen var en extremt homogen representation i reklamen. Hübinette beskriver i sin forskning 
hur representation i kommunikation och dess stereotyper varit “klassiskt koloniala, men att 
branschen nu äntligen börjar vända långsamt” (Dagens media, 2015).  
 
Nina Åkestam skriver i en debattartikel i Metro (2016) att ”stereotypfri reklam säljer bättre”. 
Benämningen stereotypfri reklam framstår som lämplig för att definiera fenomenet normbrytande 
reklam, då stereotyper i reklam uppenbarligen använts i väldig utsträckning tidigare.  
 

2.3 Instanser mot diskriminerande reklam  
När Göran Perssons sista regering avgick 2006 hade man precis hunnit initiera en statlig 
utredning (en så kallad SOU) vars mål var att utreda frågan om diskriminerande reklam. 
Alliansens nya regering och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni bestämde sig för att inte gå 
vidare med SOU-rapporten vid deras tillträde. Däremot så valde då annonsörernas organisation 
”Sveriges Annonsörer” att införa en Reklamombudsman (RO) (Galli, 2016). RO finns idag och 
prövar ärenden enligt Internationella handelskammarens regelverk för marknadskommunikation.  
Den mest anmälda reklamen under 2015 en reklamkampanj av Calvin Klein. Printannonserna 
som sågs i Stockholms tunnelbana porträtterade kvinnor i underkläder, på vissa bilder utan behå. 
Reklamen fälldes senare av RO. Annonsörer som fälls av RO åläggs inga sanktioner men 
annonsörens namn publiceras på Reklamombudsmannens hemsida (Reklamombudsmannen, 
2016).  
 

2.4 Millennie-målgruppen ”Generation Z” 

Marknads- och mediamagasinet ”Advertising Age” myntade 1993 begreppet Generation Y. 
Generation Y innebar generationen födda efter år 1982. Generation Z är den nya generationen. I 
kategorin Z hittar vi barn och ungdomar i åldrarna 2 – 20 år. De har av oss lite äldre, eller 
“digitala immigranter” – som de kallar oss – fått ledorden: självlärda, pragmatiska och 
självständiga. Något som media fruktade, man var rädd för att Z:s självständighet medialt skulle 
göra dem till den generation som såg igenom reklamen. Men media hade fel; konsumerandet 
avstannade inte. ”Truth Central” är ett projekt som reklambyrån McCann startat. Den senaste 
undersökningen innefattade 33 000 ungdomar världen över och gjordes på personer mellan 15 
och 28 år. Fokuset i undersökningen låg på målgruppens vy av samhällets struktur. 
Undersökningen visar att 87 procent av ungdomarna tänker att fattigdom bekämpas mest 
effektivt genom företag och kommunikation, och inte via politik. Generationens tro på att vi har 
möjlighet att förändra samhällets orättvisor genom globala kedjor, pekar på ett rejält 
generationsskifte. Generation Z kräver att företag faktiskt står för något (McCann, 2016).  
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I en artikel i Digital Doughnut (2016) beskriver Julia Deutsch hur millennie-generationen 
förändrar spelplanen för marknadsförare, eftersom att generation Z:s livsdrömmar inte 
nödvändigtvis är att köpa ett stort hus10, gifta sig och äga ett stort företag. Istället ser Deutsch hur 
framtidsdrömmarna handlar om alternativa livsstilar där mycket sker online (Deutsch hänvisar till 
en virtuell verklighet) eftersom att Generation Z vuxit upp i symbios med den teknologiska 
utvecklingen och sociala medier som Facebook, Twitter, Youtube, Instagram och Snapchat. 
Dessutom är generationen den hittills mest diversifierade generationen, och det tillsammans med 
dess höga krav gör dem svåra att nå, både demografiskt och strategiskt. 
 

 
Bild 1. ”Why millennials matter” (Digital Doughnut, 2016)  
 
Att Generation Z:s krav har genomslag på företag visade sig i november när den stora 
amerikanska rea-dagen ”Black Friday” (dagen efter Thanksgiving) ägde rum. Då bestämde sig det 
amerikanska klädmärket Patagonia för att skänka hela dagskassan om tio miljoner dollar till 
gräsrotsdrivna11 miljöorganisationer. Skribenten Lauren Friedman på Forbes beskriver i följande 
citat hur Patagonias handling landade hos millennie-generationen:  

”Patagonia’s campaign worked because it spoke to values, which are more important than money 
to most millennials. Most millennial consumers research brands before they buy anything from 
them. Corporate personality matters. Do you have a good company with solid values? Do we 
believe in similar things? Value-driven campaigns win with millennials — period, plain and 
simple.” (Forbes 2016, s. 2) 

2.5 Kundbaserat varumärkesvärde 

I sin bok ”The New Strategic Brand Management” ställer sig författaren Jean-Noel Kapferer 
frågan “what is customer equity, without brand equity?” (Kapferer, 2002 s. 29). I dagens materialistiska 
samhälle letar vi ständigt efter mening i vår konsumtion, dessutom menar Kapferer att alla önskar 
vara sitt egna varumärke, såväl organisationer som individer. Kapferer beskriver den moderna 
tiden som slutet för det medelmåttiga varumärket och beskriver istället en framtid dominerad av 
varumärken som kan maximera kundvärden (Kapferer 2002).  

I Kapferers modell om varumärkesidentitet styrs denna av sex påverkande faktorer (EURIB 
2009): 

                                                      
10 Även om Huffington Post uppmärksammade en studie som visar att 97 procent av alla ”millennials” kommer 
prioritera att äga ett eget hus senare. Mycket på grund av att de upplevde finanskrisen som 7–11-åringar (Huffington 
Post, 2014).  
11 Gräsrotsdriven information skapas av användare och kunder, och (det vinstdrivna) företaget har ingen kontroll över 
informationen. Företagsinformation är när företaget modererar dialogen.  
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• Fysik: När konsumenten hör eller ser varumärket och de fysiska attribut som går att 
förknippa med varumärket.  

• Personlighet: Varumärkets karaktär kan påverkas, exempelvis genom att förknippas med 
en känd person. Som George Clooney för Nespresso.  

• Kultur: Denna faktor kan beskrivas som länken mellan organisationen och varumärket. 
Vilka värderingar och principer som upprätthålls inom organisationen.  

• Relationer: Vilka relationer står varumärket för. Särskilt viktigt inom service-kategorin av 
varumärken.  

• Reflektion (kundbaserad): Vem är den stereotypa konsumenten? I varumärkeskampanjer 
(enligt Kapferers teori) ligger fokus på att attrahera en målgrupp. Målgruppen behöver 
inte nödvändigtvis vara densamma som porträtteras i varumärkets kommunikation, men 
målgruppen ska kunna kan relatera till den.  

• Självbild: Vilken självbild söker målgruppen med sitt varumärkesväljande? Exempelvis vill 
eventuellt en kund som kör en Porsche utstråla framgång och stil (EURIB 2009). 

 
Enligt Kapferer besitter ett starkt varumärke förmågan att knyta samman dessa faktorer, och 
sedan kommunicera samtliga till kunden på ett övertygande och tydligt sätt (EURIB 2009). 
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3. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel motiveras studiens teoretiska utgångspunkt ur ovan sammanställd litteraturstudie. Vidare redogörs 
de teoretiska aspekter som kommer med vald teori. 
 

3.1 Inledning 
Denna uppsats ämnar förstå varför företag idag vill kommunicera via normbrytande reklam i 
större utsträckning än tidigare. Relationen mellan varumärket och konsumenten var ett 
återkommande tema i litteraturstudien. Teorin som vi uppmärksammade på grund av det är 
relationsmarknadsföring. Det finns ytterligare komponenter i relationsmarknadsföringen som gör 
att teorin upplevs både väsentlig och applicerbar för vår undersökning. Normbrytande 
kommunikation innebär att företag tar ställning på ett nytt, normbrytande sätt i en fråga eller i ett 
sammanhang. Det ställningstagandet kräver en långsiktig approach från företagets sida, annars 
kommer företagets image att påverkas åt andra hållet (Kapferer 2002, Danesi 2008). Positionering 
och långsiktighet är centrala ämnen i relationsmarknadsföring och där ser vi tydligt möjliga 
kopplingar mellan teori och empiri till vår analysdel. Vidare fokuserar relationsmarknadsföring på 
det nya samhället vi lever i idag, vilket känns relevant eftersom att den undersökning vi gör på 
många sätt speglar samtiden.  
 
Kritik har tidigare riktats mot relationsmarknadsföring med motivering att strategin inte är 
applicerbar vid låg efterfrågan av en tjänst eller produkt. Exempelvis ställer ett köp av en 
cykelförsäkring inga höga relationsbehov, jämfört med ett köp av en ny bil (Blomqvist, 1993). 
Vidare menar Blomqvist (1993) att företag måste sålla bland kunder vid användning av 
relationsmarknadsföring. Till exempel kan det bli relevant att använda relationsmarknadsföring 
mot lönsamma kunder och transaktionsmarknadsföring mot olönsamma kunder. Den tydliga A 
och B-uppställningen kan bli ett problem internt eftersom det sänds dubbla budskap angående 
hur kunder ska behandlas enligt Blomqvist (1993). I tillägg har studier problematiserat ett 
användande av relationsmarknadsföring tidigare och påpekat det faktum att flertalet konsumenter 
är ambivalent inställda till relationsmarknadsföring (Noble & Phillips, 2004; O’Malley & 
Prothero, 2004). Vid en undersökning av företags ställningstaganden kring normer i reklam 
upplever vi det dock snarare som positivt om det skulle finnas en konsumentambivalens kring 
relationsmarknadsföring, eftersom att det är just den ambivalensen vi vill undersöka som en 
eventuell faktor till den ökande frekvensen normbrytande reklam i Sverige. Kritiken kring att 
företag skulle göra skillnad på kunder är noterbar. Men vi gör antagandet att den kritiken är mest 
applicerbar i ett B2B12-scenario, eller ett enklare köpscenario, snarare än i den empiri vi kommer 
att analysera. Då vår undersökning görs i ett, inom marknadskommunikationens ramar, 
filosofiskt område upplever vi ett behov av en tydlig teori för en innehållsrik analys, och därför 
anses relationsmarknadsföring relevant.  

3.2 Relationsmarknadsföring 

Världen har förändrats sedan marknadsföringsmixen och de fyra P:na13 hade sin storhetstid under 
industrialismen efter andra världskriget på 60-talet (Grönroos, 1999). Grönroos presenterar tre 
skäl till varför relationsmarknadsföring uppkommit som alternativ till 
transaktionsmarknadsföring:  

                                                      
12 Business-to-business (B2B) är en marknadsstrategi som innefattar omsättning av varor och tjänster mellan företag.  
13 Marknadsmixen – ”de fyra P:na” utgår ifrån de fyra konkurrensmedlen; produkt, pris, plats och påverkan.  
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1. Vi lever i ett post-industriellt samhälle där nya verktyg måste appliceras. 
2. Tidigare enhetliga marknader blir idag mer och mer fragmenterade. 
3. Konsumenter letar efter upplevelser och individuell åtanke. 

Sheth (2002) ser energikrisen under 70-talet som en faktor till varför relationsmarknadsföring 
uppstod. Åtstramningar av oljeproduktion hos de oljeproducerande länderna, och ökade 
kostnader för energi och råmaterial gjorde att västerländska företag fick utstå större konkurrens 
från omvärlden. Således blev företag tvungna att anta nya marknadsföringsmetoder för att behålla 
sin konkurrensfördel. I den situationen menar Sheth (2002) att företag fick tänka längre än den 
gamla modellen som förlitade sig på engångstransaktioner. Under samma decennium (70-talet), 
kom bankchefen Jan Wallander att rädda Handelsbanken under en krisande svensk ekonomi 
(texil- och varvskrisen). Innan Wallander blev framgångsrik bankdirektör, skrev han avhandlingen 
”Flykten från skogsbygden”, där han inte bara genom tabeller och statistik ger svar på varför 
skogsbygden avfolkades, men även utifrån samtal med skogsfolket i värmländska Klarälvsdalen; 
”varför flyttar ni härifrån?”. Inte nödvändigtvis revolutionerande kan tyckas, men Wallander 
hänvisar sin framgång med både Sundsvallsbanken (som han under 1960-talet gjorde till Sveriges 
mest lönsamma bank) och Handelsbanken till sin avhandling, eftersom han använde samma 
metod i bankerna, då Wallander frågade kunder varför de bytt bank – för att förstå vad kunden 
sökte, och vad i relationen till banken som gått fel (Fokus, 2016). Wallandermetoden (innebar 
även andra decentraliseringsreformer) i sig ansågs revolutionerande i en tid där bankdirektörer 
betydde gigantiska bonusar och konstsamlingar, och sägs vara anledningen till att Handelsbanken 
(som enda bank) gick vinnande ur finanskrisen på 90-talet.  

Enligt Grönroos (2008) är kärnprodukten idag inte längre tillräcklig för att hålla sig 
konkurrenskraftig. Vargo & Lush (2004) beskriver hur konsumenten tar mer plats idag och att 
det nya klimatet har gett en ny syn på marknadsföring; där relationer och medskapande av 
varumärkets slutgiltiga värde blivit viktigare än produktens kärnvärde, som snarare tas för givet 
av dagens konsumenter. Den grundläggande idén i relationsmarknadsföring är att skapa 
långvariga relationer med ömsesidiga utbyten för såväl konsumenter som företag (Percy et al, 
2010). Grönroos (1999) beskriver relationsmarknadsföring som en process där ett ”utbyte av löften” 
(Grönroos 1999, s. 9) öppnar upp för ett bibehållallande och utvecklande av relationer mellan 
konsumenter och företag. Den relationen skapar ett vinstscenario för företag enligt Grönroos 
(1999). O’Malley & Tynan (1998) beskriver relationsmarknadsföring genom att använda direkt 
marknadsföring som en motpol; där direkt marknadsföring står för snabb försäljning och ett 
kortsiktigt perspektiv, i kontrast till den långsiktiga relation som byggs i relationsmarknadsföring. 
Kundnöjdheten blir ett resultat av det värde som upplevts, och genom det värdet kan 
kundlojalitet uppnås (Percy et al, 2010). O’Malley & Tynan (1998) beskriver hur det blir 
företagets uppgift att hitta rätt produkt åt sina kunder, snarare än tvärtom (igen exemplifierat mot 
direkt marknadsföring).  
 
Även om relationsmarknadsföring i huvudsak fokuserar mot att uppnå långvariga kundrelationer, 
är det praktiskt taget omöjligt att behålla alla dessa. Detta eftersom konsumenter kan välja fritt att 
bryta relationen till ett visst företag på grund av skäl som ligger utanför dess kontroll. Utöver 
detta kan det till och med anses vara oekonomiskt att försöka behålla samtliga kundrelationer 
över tid då kostnaderna för att anskaffa långsiktiga kundrelationer kan överstiga det värde som 
dessa inbringar. Med anledning av detta bör företag inte fokusera på att behålla långsiktiga eller 
nära relationer till vilken kostnad som helst enligt Hollensen & Opresnik (2010).  

3.2.1 Positioneringsfrågan i relationsmarknadsföring 
Kotler argumenterar för att direkt marknadsföring kommer att fortsätta användas som 
marknadsföringsstrategi av globala företag som Coca-Cola och Gillette, och avfärdar de rapporter 
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som påstår att direkt marknadsföring utan fokus på långsiktighet är på väg ur tiden. Hollensen 
och Opresnik (2010) svarar Kotler i sin forskning med att problematisera exemplen Coca-Cola 
och Gillette. Både Coca-Cola och Gillette är tydliga marknadsledare och direkt marknadsföring 
blir ett enkelt verktyg att hänvisa till menar de. Exempelvis samarbetar Coca-Cola med många 
restauranger och biografer i USA, för att endast deras produkt ska erbjudas när någon vill ha 
något att dricka; ”and to drink? A coke?” (Hollensen & Opresnik, 2010). Här blir 
positioneringsfrågan intressant menar Hollensen & Opresnik. De ställer frågan om varumärket 
Coca-Cola har något att göra med konsumenters redan existerande relation till varumärket. Om 
serveringsfrasen lät; ”and to drink? A Dr Pepper?” skulle konsumenten eventuellt reflektera både 
över frågan och sitt val i större utsträckning (Hollensen & Opresnik, 2010). Positioneringsfrågan 
blir viktig även internt enligt Grönroos (1999), som menar att traditionella marknadsförare som 
inte utgår från kunden i marknadsföringsarbetet, föreligger även risker i att organisationens 
marknadsföring inte genomsyrar hela organisationen. Det vill säga att anställda inom andra 
affärsområden inte känner en förankring i organisationen. Detta eftersom en kundorienterad 
kommunikation bredare kan artikulera vad ett varumärke står för (Grönroos, 2008).  
 
3.2.2 Nätverksfrågan i relationsmarknadsföring 
När företag ser lösningar på problem ur ett relationsperspektivet menar Grönroos att själva 
produkten inte längre är av högsta betydelse; utan helheten (Grönroos 1999). I 
relationsperspektivet uppstår nya möjligheter, men det har visat sig att kunder dessutom 
förväntar sig mer av företaget; i form av snabb service, bärkraftig information, välfungerande 
rutiner för klagomål, och entusiastisk personal för att nämna några (Grönroos, 1999). Sköld 
(2012) argumenterar ett steg längre att; ”bra garantier, hög kvalitet och perfekt leverans inte 
längre är en USP14 – utan snarare hygienfaktorer.” Vidare menar Sköld (2012) att det idag inte 
finns utrymme att slarva längre för ett företag, utan så fort ett företag missar i sin leverans 
kommer människors nätverk (sociala medier) att sprida informationen om slarvet snabbt.  
 
De fördelar ett företag kan utmynna från relationsperspektivet är bland annat den positiva 
ryktesspridningen som kan ske när kunder pratar gott om varumärket med andra möjliga kunder. 
Även kallat ”word-of-mouth” (Wilson, 2012). Sköld (2012) råder företag att ge sina kunder något 
att identifiera sig i och snacka vidare om. Han menar att ”passivt beröm” till en kund för att den 
fattar smartare beslut (via identifiering i varumärket) är en kraftfull metod i kommunikation. 
Internt leder god ryktesspridning till ökad personaltillfredställelse (Wilson, 2012).  
 

3.3 Konklusion 

Tidigare forskning visar att reklam är ett uttryck för samhällets normer som påverkar individers 
identitetsskapande, samt att det råder olika meningar mellan forskare gällande den eventuella så 
kallade speglingen av samhället som reklam innebär (Pollay 1987; Holbrook 1987; Toscani 1995; 
Shrikhande 2003; George & Uhlenbrock 2010; Galli 2012; Halléhn 2015; Hübinette 2015). 
Litteraturstudien visar även att samhället idag kräver relevans och trovärdighet av varumärken, 
och att företag når detta genom en genomtänkt varumärkesstrategi (Huffingtonpost 2014; Forbes 
2016; McCann 2016). Relevansen kan exempelvis uppnås via synergier där varumärket knyter an 
till de trender som existerar i samhället (Danesi, 2008). När det gäller uppkomsten av normkritisk, 
icke-stereotyp reklam menar Nina Åkestam att det beror på att företag till slut förstått att sex och 
stereotyper inte säljer (Metro debatt, 2016).  
 
Teorin relationsmarknadsföring tolkar varumärken som något konsumenter har en relation till 
idag. Via positionering, nätverkande och långsiktighet kan ett företag bygga upp en lojal kundbas 

                                                      
14 USP innebär ”Unique Selling Point”. Dvs den unika egenskapen som utmärker ett erbjudande från dess 
alternativ/konkurrenter (Marknadsförd.se, 2014) 
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samt en stark känsla internt i företaget enligt teorin (Grönroos 1999; Vargo & Lush 2004; 
Hollensen & Opresnik 2010).  
 
Efter studerande av relationsmarknadsföring som teori fann vi snart att majoriteten exempel som 
nämndes var traditionella köp-sälj situationer, till exempel Coca-Colas närvaro i amerikanska 
restauranger. Däremot finns få exempel där teorin applicerats för att analysera ett djupare budskap 
i kommunikationen. Därför ska det bli intressant att tillämpa teorin och dess infallsvinklar på vår 
undersökning. Det är även noterbart att relationsmarknadsföring uppstod i en kris, och verkar 
dels på grund av det vara en mer verklighetsförankrad teori än flera andra teorier. Följaktligen ska 
det bli intressant att testa teorin på den verklighet som finns idag, och i den norm-kris som råder i 
Sveriges reklamklimat enligt flera forskare (Hübinette 2015; Halléhn 2015; Metro debatt 2016).  
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4. Metod  

Detta kapitel presenterar och reflekterar över uppsatsens metodologiska ansatser. Studiens tillvägagångssätt 
beskrivs utförligt samt diskuteras utifrån källkritiska hänsynstaganden. I kapitlet ges även en presentation av 
intervjuprocessen, urvalsprocessen samt korta profilbeskrivningar av intervjupersonerna.  

4.1 Problematik, forskningsfråga och bidrag 

Denna studie vill samla in kunskap kring normer i reklam, och närmare undersöka varför fler 
företag varför vill kommunicera normbrytande budskap idag. Uppsatsen ämnar svara på 
frågeställningen: 
  - Varför bryts normer allt oftare i reklambudskap i Sverige idag? 

Forskningsfrågan kommer att undersökas genom intervjuer med sakkunniga personer i reklam- 
och PR-branschen, för att på så vis bidra till den befintliga kunskapen kring normer och 
relationer i reklam. Det har tidigare i uppsatsen konstaterats att normbrytande kommunikation 
ökar i Sverige idag. Företag börjar bryta de traditionella mönstren av könsstereotypa roller och 
etnisk enfald. Men det saknas i vår mening tillräcklig forskning i ämnet. Dels saknas forskning 
kring uppkomsten av normbrytande reklam. Det saknas även forskning som utifrån ett 
skaparperspektiv kan ge definitioner för vad normbrytande kommunikation innebär. Dessutom 
saknas forskning som undersöker skäl till varför den här typen av kommunikation används. 
Vidare hoppas vi (utöver incitamentsfrågan) kunna undersöka ämnet tillräckligt brett och djupt, 
för att ge svar på vilka eventuella möjligheter och konsekvenser som kan åligga de företag som 
kommunicerar normbrytande.  

4.2 Vetenskapsteoretiska perspektiv 

Undersökningen baseras på en kvalitativ forskning där vi genom en fenomenologisk studie söker 
förståelse och svar i framkommen empiri. Kvalitativa studier är ett sätt för forskaren att belysa en 
rad komplexa orsakssamband till uppkomsten av ett fenomen, i motsats till kvantitativa studier 
som ofta försöker förklara fenomenet utifrån fasta ramverk och standardiserade modeller med 
mindre utrymme för tolkningar (Bryman et al 2011). 
 
Det empiriska materialet samlar vi in genom nio stycken semi-strukturerade djupintervjuer. 
Empirin kommer sedan att fungera som primärdata i analysen. Därutöver är vår sekundärdata all 
annan information vi använt i uppsatsens övriga områden; vetenskapliga artiklar, böcker, dags- 
och branschpresstidningar och så vidare. Vårt teoretiska ramverk är uppbyggt kring vetenskapliga 
artiklar, tidigare forskning och teorin relationsmarknadsföring. Studien antar en deduktiv 
forskningsansats eftersom vårt val av teori motiverats av den verklighet som beskrivits i 
litteraturstudien (se kapitel 2). Teorin relationsmarknadsföring valdes då denna teori förefaller 
bäst kunna tolka vår insamlade primärdata, i relation till vårt syfte. Med utgångspunkt i den teorin 
har vi sedan genomfört intervjuer för att ta reda på mer om denna upplevda verklighet. Detta 
motiverar även vårt val av semi-strukturerade intervjufrågor där vårt huvudsakliga syfte har varit 
att ge intervjupersonerna utrymme att fördjupa sig i frågor om normer och relationer utifrån 
deras individuella erfarenheter och attityder i Sveriges reklamklimat.  
 
4.2.1 Fenomenologisk kvalitativ studie 
En fenomenologisk studie betyder att studien ämnar förklara ett fenomen via en individs 
upplevelser kring det aktuella fenomenet. Detta eftersom fenomenet i sig uppstår först som 
objekt när det faktiskt upplevs av en person dvs subjektet (Bengtsson, 2005). Således fokuserar 
studien på subjektet, och tar i den här studien en livsvärldsansats där relationen mellan 
intervjupersonerna och deras ”livsvärld” (faktiska vardagliga verklighet) kommer att undersökas.  
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Bengtsson (2005) förklarar hur en forskning med livsvärldsansats undersöker subjektets totala 
världsbild, även om forskningen är begränsad till ett specifikt område. Den öppna studien kräver 
en förståelse för livsvärldens unikhet och alla dess olika aspekter, vilka ofta överlappar och 
påverkar varandra. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) argumenterar för att individens 
livsvärld är den plats där individen agerar för att finna mening och innehåll. Fenomenen som 
sedan upplevs, kommer att upplevas på olika sätt av varje individ, fastän det kan finnas unisona 
uppfattningar. Vid applicering av fenomenologisk livsvärldsansats fordras ett öppet sinne av 
forskarna, då intervjupersonens erfarenheter och åsikter från dennes sammanhang ska göra det 
möjligt för forskarna att tolka och analysera den levda vardagen. 
 

4.3 Operationalisering av frågeställning  
Bengtsson (2005) och Dahlberg et al (2008) är överens om att ett fenomen som skall undersökas 
behöver vara väldefinierat för att kunna belysa det i största möjliga utsträckning mot såväl 
respondenter som egen forskning. En risk som föreligger med en kvalitativ fenomenologisk 
ansats är att fenomenet kan bli svårdefinierat och subjektivt. Å andra sidan menar Bryman (et al 
2011, s. 107) att ”en kvalitativ studie kännetecknas av ett visst mått av subjektivism för att lyckas förklara 
socialt konstruerade verkligheter.” 

För att undvika ett svårdefinierat resultat kommer intervjuerna inledas med en öppen fråga 
gällande hur respondenten definierar normer och normbrytande. Förhoppningen är dels att det 
leder till att intervjupersonen ”har med sig sin egen definition”, när hen svarar på frågor om 
normbrytning i reklam senare under intervjun, och att vi på så vis inte ”styr” respondenten i 
någon riktning. Den inledande frågan ser även ut så för att ge definitioner av vad branschinsatta 
informanter faktiskt tycker kan kategoriseras som normbrytande.  

Intervjufrågorna är uppbyggda enligt följande struktur och ordning:  

- Definiera begreppen norm och normbrytande. 

- Förekommer normbrytande reklam i större utsträckning än tidigare idag? Om ja, varför? 

- Vilka incitament finns för varumärken att använda normbrytande reklam? 

- Vilka möjligheter, respektive konsekvenser, kan följa av normbrytande reklam? 

- Exempel på en bra normbrytande reklam och varför?  

- Exempel på en dåligt normbrytande reklam och varför?  

- Hur ser normbrytande reklam ut om 10 år?  
 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Urval 
Vi har valt att intervjua branschkunniga personer i reklam och PR, med motiveringen att vi 
hoppas de kan ge oss uppriktiga svar kring varför företag vill använda normer i deras 
kommunikation. I syfte att finna lämpliga intervjukandidater, inledde vi under hösten 2016 med 
att göra efterforskningar kring ämnet normer och reklam med huvudsakligt fokus på genus och 
mångfald. Vi fann en rad artiklar i bransch- samt dagspress och använde oss sedan av dessa för 
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att kontakta, för ämnet, relevanta personer i branschen. Medvetna om det faktum att byråer i 
Sverige har olika organisatoriska strukturer och en spridd kundbas, önskade vi en så stor 
spridning av reklambyråer som möjligt, givet vårt begränsade urval. Därför togs det i 
urvalsprocessen hänsyn till vilka byråer de olika intervjukandidaterna jobbar på.  
 
Vi var dessutom måna om att minst hälften av våra intervjupersoner skulle vara kvinnor. Detta 
eftersom att vi läst om den skeva genusfördelningen i reklambranschen, både internt på byråer 
och i den kommunikation som skapas. Efter urval av lämpliga respondenter, presenterade vi oss 
sedan i mail till intervjupersonerna som två studenter från Stockholms Universitet, och beskrev 
sammanfattat kandidatuppsatsen. Uppsatsen beskrevs endast i huvuddrag, för att inte skapa 
förutfattade meningar kring ämnet. Därefter bokade vi in möten med respondenter. Det är även 
nämnvärt att vi tack vare vår första intervju med Emmeli, fick möjlighet att följa med till galan 
Guldvågen, som prisar jämställdhet och mångfald i kommunikationsbranschen (Guldvågen, 
2016). På Guldvågen presenterade Emmeli oss för ytterligare personer i reklambranschen som vi 
senare kom att intervjua i studien.  
 

4.4.2 Intervjupersoner 
Nedan presenteras de branschkunniga med fokus på deras profession och den byrå eller den 
institution, alternativt projekt de företräder.  
 
Robert Aras, partner och Key Account Manager Prime PR 
Robet är partner och Key Account Manager på Prime PR. Robert var tidigare kursansvarig för 
Marknads-PR på Berghs reklamskola.  
 
Siri Von Bothmer, praktikant Jung Relations, skribent Nordic Style Magazine 
Siri har läst modejournalistik vid Central Saint Martins i London och praktiserar nu på Jung 
Relations som är en Stockholmsbaserad PR-byrå. Utöver det skriver Siri för Nordic Style 
Magazine.  
 
Maja Bredberg, PR-strateg Forsman & Bodenfors, medgrundare Stockholm Open 
Maja är strateg på reklambyrån Forsman & Bodenfors. Maja är medgrundare i 
integrationsprojektet Stockholm Open, och hon har arbetat som kulturskribent tidigare.  
 
Raoul Galli, doktor i socialantropologi, Stockholms Universitet  
Raoul är forskare i socialantropologi vid socialantropologiska institutionen på Stockholms 
Universitet. Raouls forskningsprojekt om sociala och mentala strukturer i reklambranschen 
resulterade i avhandlingen ”Varumärkenas fält: Produktion av erkännande i Stockholms 
reklamvärld” om Stockholms reklamvärld (Stockholms Universitet, 2013).   
 
Malin Ingrid Johansson, Art Director, Garbergs 
Malin är art director på reklam- och designbyrån Garbergs. Malin regisserar även musikvideos, 
bland annat till José González.  
 
Christina Knight, kreativ chef och grundare, UKnight 
Christina är kreativ chef och grundare på UKnight. Christina Knight både föreläser och författar 
böcker om reklambranschen och bristen på jämställdhet i den. Bland annat har Christina skrivit 
boken ”Mad Women – A Herstory of Advertising”.  
 
David Orlic, vice VD och innovationschef Prime PR, ordförande KOMM, medgrundare 
Stockholm Open 
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David är ordförande i Sveriges kommunikationsbyråers styrelse, KOMM. Han var med och 
grundade byrån Volontaire 2009. Under december blev det tillkännagivet att David i januari 
tillträder som ny vice VD- och innovationschef på Prime PR. David är medgrundare i 
integrationsprojektet Stockholm Open.  
 
My Troedsson, planner, Forsman & Bodenfors 
My är planner på reklambyrån Forsman & Bodenfors. My sitter även med i styrelsen för Komm. 
 
Emmeli Österdahl, kreativ chef, McCann 
Emmeli är kreativ chef på McCann, som hör till det amerikanska storbolaget inom 
kommunikation, McCann Erickson.  
 
4.4.3 Bearbetning av det empiriska materialet  
För att underlätta analysen av det empiriska materialet har samtliga intervjuer transkriberats i sin 
helhet. Dels blev det enklare att välja ut citat till empirin när hela intervjun fanns i textform, och 
dessutom fann vi intervjuerna i sin helhet vara för innehållsrika för att inte bli publicerade 
någonstans. Transkriberingarna ligger därför som bilagor i uppsatsen.  
 
Empiri och analys-kapitlen är ordnade med rubriker efter intervjuernas utformning. Där vi alltså 
låter respondenterna definiera normer och normbrytande som öppningsfråga, innan fler frågor 
ställs. Empirin redovisas så eftersom att vi fann det mest retoriskt lämpligt. Särskilt eftersom att 
vi i analysen smidigt kunde koppla till relationsmarknadsföring även om rubriceringar inte gjordes 
efter termer från teorin.  
 
4.4.4 Forskningsetiska hänsynstaganden 
I forskningssammanhang är etiska överväganden av vikt, och enligt Vetenskapsrådet (2015) är 
god forskningssed av särskild vikt när studien involverar människor. För oss blev det tidigt viktigt 
att forskningen skulle gå rätt till. Något annat hade varit märkligt med tanke på det ämne vi valt. 
Alla intervjuer spelades in först efter att intervjupersoner godkänt det. Inför publicering av citat 
och transkribering i uppsatsen, har transkriberingarna skickats till intervjupersonerna för 
revidering eller godkännande. Vår metod ska vara i enighet med de riktlinjer Codex (2016) 
formulerar gällande så kallat informerat samtycke15.   
 
4.4.5 Källkritiska hänsynstaganden 
Under intervjuernas gång noterade vi svårigheter i att behålla en objektivitet i samtalen från vår 
sida. Dels eftersom att vi tenderade att ibland frågor som blev ledande, på grund av våra egna 
uppfattningar om till exempel en reklamkampanj eller vilken aktör som borde axla ansvar i en 
fråga. Men även dels eftersom att samtliga respondenter var verbalt väldigt kommunikativt 
skickliga. Flera gånger fann vi oss trollbundna av en respondent och mer eller mindre sålda på 
dennes teorier och idéer. I de försökte vi påminna oss om att behålla en objektivitet. Lincoln och 
Guba (1985) argumenterar för att orden ”trovärdighet” och ”äkthet” bör finnas med i en 
kvalitativ forskning. ”Äktheten” anser vi att studien uppnår på grund av noggrannheten i vårt sätt 
att intervjua och citera våra respondenter.  
 
Vi är medvetna om att samtliga av våra intervjupersoner har ett brinnande intresse för frågor som 
rör representation i kommunikation, och inser att detta kan komma att påverka resultatet. Det vill 
säga, om vi i tillägg hade intervjuat en person vars intresse för representationsfrågor varit svalare 

                                                      
15 I etikprövningslagen 13–22 §§, framgår att samtycket ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning. 

Dessutom ska samtycket dokumenteras.  
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– så hade eventuellt den personens svar skapat ökad varians i resultatet. Vidare är vi nöjda med 
representationen och att sex av nio informanter är kvinnor, men känner i efterhand att det hade 
varit förnuftigt att ha med fler personer utifrån reklambranschen. Raoul är nu den enda 
respondenten som inte jobbar på en kommunikationsbyrå av något slag (även om Christinas 
UKnight inte ska kallas en byrå, så jobbar hon åtminstone i branschen). ”Tillförlitligheten” som 
Lincoln och Guba (1985) efterfrågar, menar vi att uppsatsen besitter eftersom att de 
intervjupersoner vi lyckats intervjua är nio stycken stjärnor. Rakt igenom har vi fått transparenta 
svar och ingen har hållit tillbaka. Dessutom har alla nio intervjupersoner varit väldigt generösa 
med sin tid (då de flesta intervjuer drog över tiden) vilket har gett oss både önskvärd bredd och 
djup i vår empiri.  
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5. Empiri, analys och resultat 

Detta kapitel presenterar det empiriska materialet som samlats in under intervjuerna. Materialet analyseras sedan 
i 5.2 med hjälp av teorin relationsmarknadsföring. Vi är medvetna om att flera citat i empirin graviterar mot att 
beröra ytterligare en eller flera andra underrubriker. Till exempel är ansvarsfrågan och incitamentsfrågan två 
genomgående teman i nästan alla underrubriker, men sedan samlar rubrik ”5.1.7 Ansvar” upp det som inte 
nämnts och är relevant inför analys och diskussion.  

5.1 Empiri 

5.1.1 Återkommande reklamkampanjer i empirin 

I våra intervjuer har flera reklamkampanjer varit återkommande inslag som exempelkampanjer. 
Eftersom kampanjerna nämns flera gånger under intervjuerna (samt att vissa av kampanjerna är 
aktuella för analysen) bedömer vi det lämpligt att presentera dessa reklamkampanjer innan de 
citeras i empirin: 
 
Comviqs Karim-kampanjer 
Reklamkonceptet framställdes 2012 av Forsman & Bodenfors tillsammans med regissören Josef 
Fares för mobiloperatören Comviq. I en serie reklamfilmer lär publiken känna kioskägaren Karim 
som säljer kontantkort på diverse uppfinningsrika vis. Serien avslutades i april 2016 med en sista 
reklamfilm där den sanna historien om Tariq Alkhizai, mer känd som kioskägaren Karim, 
presenterades (Dagens media, 2016).  
 
Volvos ”Made by Sweden”-kampanj med Zlatan 
Reklamkampanjen framställdes i april 2016 av Volvo och Forsman & Bodenfors. I 
reklamfilmerna syns Zlatan bland annat jaga i ett snötäckts Norrland, samtidigt som hans röst 
hörs sjunga nationalsången i bakgrunden. Hela familjen Ibrahimovic syns i filmerna. Bland annat 
när Zlatan efter sitt avsked från Paris Saint Germain sätter sig i en Volvobil och kör runt i Paris 
med resterande familjen trygga i bilen, men till skrikande fans förtret på gatorna. Reklamfilmen 
avslutas med texten ”Made by Sweden.”  
 
H&M:s kampanj ”Close the loop” 
Reklamkampanj med återvinningstema framtagen 2015 av H&M tillsammans med Forsman & 
Bodenfors. Kampanjen visar upp en rad olika karaktärer, däribland Mariah Idrissi som i 
reklamfilmen bär hijab (Metro, 2015).  
 
H&M:s kampanj ”She’s a Lady”  
Reklamkampanj framtagen hösten 2016 av H&M tillsammans med Forsman & Bodenfors. 
Kampanjen visar kvinnor i alla åldrar med olika utseenden, former och personligheter. Bland 
annat syns modellerna Lauren Hutton, Adwoa Aboah och den transsexuella skådespelerskan Hari 
Nef. Allt filmas till tonerna av ”She’s a Lady” (Resumé, 2016).  
 
Åhléns kampanj ”Bryt klädmaktsordningen”  
Reklamkampanj framtagen hösten 2016 av Åhléns tillsammans med Forsman & Bodenfors och 
modedoktorn Philip Warkander. Warkander använde modets historik och dess ”djupt förankrade 
klädkoder” när kampanjen klädmaktsordningen presenterades. I kampanjen sågs författaren Jens 
Lapidus bland annat iklädd en rosa rosett. (Resumé, 2016)  
 



 26 

Åhléns luciabild  
Åhléns omtalade luciabild var inte en reklamkampanj utan en reklambild i Åhléns julkatalog och 
på Åhléns Facebook-sida. Bilden föreställde en leende mörkhyad pojke i luciakrona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2. ”Comviq-Karim” (bildkälla Google). 
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Bild 3. ”Zlatan för Volvo” (bildkälla Google). 
 
 

 
Bild 4. H&M:s ”She’s a lady” (bildkälla Youtube). 
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Bild 5. Jens Lapidus i Åhléns ”Bryt klädmaktsordningen” (bildkälla Rodeo). 

 
 

 
Bild 6. Åhléns luciabild (bildkälla Google). 
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5.1.2 Definition av norm och normbrytande 

Inledningsvis under våra samtal ombads alltså respondenterna16 att definiera begreppen norm 
respektive normbrytande. Överlag gavs liknande definitioner från intervjupersonerna som 
”underförstådda regler”, ”outtalade regler”, ”implicita regler, alltså sådant majoriteten människor, 
vet är rätt och fel”, ”det normala tillståndet”. Malin och Maja gav två citat som belyser det faktum 
att normer är subjektiva och föränderliga:  

”Jag utgår själv ifrån de sammanhang där jag inte är normen. Det är ett bra sätt att 
angripa det på, och man märker vad det gör med en när man inte är normen. Det är 
intressant eftersom att det inte är uttalat. Att vara normbrytande kan innebära att man 
inte är en del av normen men det kan också vara en aktiv handling. Antingen kan man 
aktivt jobba mot att bryta normen eller vara en del av den.” (Malin)  
 
”Jag lägger ingen värdering i själva normen. Normer kan ju skilja sig beroende på vem du 
är och var du rör dig. För mig handlar det om hur normer ser ut i kontexten där man ska 
kommunicera någonting.” (Maja)  

I likhet med Malin angriper Christina normer utifrån de som inte är normen:  

”Den normbrytande är oftast den röst eller den grupp som vill ifrågasätta den gällande 
normen. Skälet är ofta att gruppen själv inte är definierad av normen och för att gruppen 
ser ett värde i att bryta normen.” (Christina)  

Robert problematiserar fenomenet att bryta normer och begreppet normbrytande:  

”Normbrytande är inte alltid positivt. Det skapar känslor och tankar hos människor som 
inte vill bryta mot en norm eftersom att man ser det som en förändring som gör ont och 
det vill man inte vara en del av. Begreppet normbrytande, det skapar det här ’vi mot 
dom’-tänket. Och då blir det samma fenomen som med filterbubblor - till slut vet man 
inte längre vad som är sant, eller hur något ska tolkas. Den där polariseringen är farlig 
och gör att vi är på väg i en riktning som jag är rädd för.” (Robert) 

Robert beskriver senare vikten av att föräldrar ger rätt värderingar till sina barn eftersom ”barn 
föds öppna och nyfikna, men det är vi föräldrar som skapar värderingar”:  

”Jag träffade en förälder för nästan ett år sedan som pratade arabiska, varpå min dotter 
efteråt sa ’vad konstigt han pratade.’ I den stunden, om jag hade sagt ’ja det där var 
väldigt konstigt, och vilka konstiga ord’, då hade det lagt en värdering på min dotter, och 
jag hade även bekräftat att det är konstigt att prata arabiska i Sverige. Men eftersom att 
jag pratar syrianska med mina barn och eftersom att hennes gudfar pratar arabiska då 
kunde jag snarare säga att ’nej det där tillhör normen’. Jag försöker på det sättet att bryta 
normen.” (Robert) 

Efter att ha gett den etymologiska definitionen av norm, härleder även Raoul till barn och hur de 
lär sig saker:  

”Från början betyder ordet norm vinkelhake på grekiska. Det vill säga ett snickarverktyg 
som används för att mäta upp räta vinklar. Då kan man fråga sig hur ordet norm fått sin 
betydelse? Om jag nu ritar upp en fyrkant här, då kan vi säga att inom dessa gränser är 
något normalt. Och accepterat. Och norm. Det är intressant att kolla på hur barn lär sig 
normer. Barn lär sig ju normer på ett annat sätt än de lär sig regler. Regler kan man lära 
barn genom att säga ’det här är rätt och det här är fel’, och ibland skälla på dem, eller hur 
det nu går till i skolan eller i familjen om barnen bryter uttalade regler. Som att ’här på 
dagis får man inte bita varandra.’ Men sen finns det också regler som barn lär sig under 
sin uppväxt som aldrig riktigt uttalas, men av någon anledning lär barnen sig de reglerna 
ändå. Vi har massa begrepp för det där, att det ’goes without saying’, eller att ’det sitter i 
väggarna.’ Sådana normer har ofta med moraliskt tveksamma beteenden, sexualitet, eller 
tabuer att göra.” (Raoul) 

                                                      
16 Hädanefter i uppsatsen kommer respondenterna att refereras till efter deras förnamn.  
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Vidare uppmärksammar Raoul att det går att leka med ordet norm, både i relation till ordet 
”normal” och ordet ”moral”, och gör efter det en koppling till reklambranschen: 

”Normal och moral. Det som är normalt och vanligast förekommande är ofta det som 
anses rätt. Det tål att tänkas på. Och det är en viktig distinktion, inte minst när man 
kommer till det här med normbrytande och normkritik. En kritik av en normalitet och 
en kritik av det rådande tillståndet, det bär ju på något sätt med sig en moralisk kritik. Att 
något inte är rättvist, något är ur balans och på grund av det införs en tävling som heter 
Guldvågen. Som ska balansera upp. I det här fallet representation i reklam.” (Raoul)  
 

5.1.3 Frekvens normbrytande reklam idag 
På frågan om reklam börjat bryta normer i större utsträckning fick vi spridda svar. Till att börja 
med menar My, Siri, Christina och Malin att frågan är på agendan på ett annat sätt idag än 
tidigare.  

”Jag har varit i branschen i drygt sex år, och jag upplever att medvetenheten kring 
normer och stereotyper hos företag generellt ser annorlunda ut idag. Medvetenheten är 
större idag, och frågan är på agendan.” (My)  

”Verkligen, reklam bryter normer i större utsträckning idag. Sedan tror jag överlag att 
saker som är normbrytande tar mer plats i dialogen idag. Ett exempel: för fem-tio år 
sedan var man inte lika mottaglig och uppmärksam inför att en kvinna sexualiserades i en 
reklam, men nu är de här ämnena mer aktuella och då uppmärksammas sådana fall mer.” 
(Siri)  

”Absolut. Samtidigt vaknar cynikern i mig och tänker att ja, det är många företag som 
skriver under på och som säger att de vill förändra reklamen, göra den mer relevant och 
inkluderande. Men i vilken utsträckning handlar det bara om en tillfällig politisk 
korrekthet som är gångbar just nu och i vilken utsträckning handlar det om ett långsiktigt 
åtagande och en verklig förståelse av problematiken? Så den debatten med normbrytande 
reklam är mer intensiv nu än vad den någonsin varit under mina 30 år. Jag har suttit i 
otaliga kommittéer och ifrågasatt sexistisk reklam och var alla tjejer tar vägen i 
branschen. Frågan har kommit upp på agendan med jämna mellanrum men klingat av. 
Min uppfattning är att genusfrågan står högst upp på agendan nu och inte kan klinga av. 
Nu går det inte att backa.” (Christina) 

”Jag skulle säga att det är en trend på ett sätt. Men jag är kluven på grund av att det dels 
är svinbra att man tar ställning som företag, men jag tycker också att man profiterar och 
rider på en politisk våg utan att reflektera över det på ett djupare plan. 
Kommunikationen handlar om att representera, men det blir problematiskt när man inte 
kan leva upp till det inom organisationen. Jag tycker att man måste kunna leva upp till 
det.” (Malin)  

Siri och David anser att frågeställningen kan omformuleras: 

”För att vända på frågan tycker jag att det är tråkigt att alla skitkampanjer får för lite 
uppmärksamhet. Eftersom att ingen pratar om Gina Tricot:s skittrista svala 
vithetskampanjer så normaliseras de vidare. Men däremot de normbrytande kampanjerna 
ska alltid kritiseras och diskuteras.” (Siri)  

”Jag tycker generellt att vi måste släppa hela samtalet om normbrytande och snarare 
prata om inkluderande. När man pratar om normbrytande definierar man sig utifrån 
något slags motstånd, men när man pratar om inkluderande kommunikation är man för 
någonting.” (David) 

Även Raoul betonar faktumet att de normkritiska reklamkampanjerna hamnar mer i fokus än 
andra kampanjer: 

”Mycket fokus hamnar på en del reklamer som det sen diskuteras mycket kring. Men 
man ska komma ihåg att det bara är en promille av allt som produceras.” (Raoul)  
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Maja och David menar att frekvensen normbrytande reklam inte ökat under 2016. Däremot kan 
de se att ett samtal kring de här frågorna kommit till branschen. David menar även att påståendet 
”det normbrytande har blivit norm” är felaktigt: 

”Nej, det har inte blivit norm. Jag är ordförande i Komm, vi har 300 medlemsbyråer – 
och jag skulle säga att 30–40 av dessa byråer, där jobbar det människor med någon form 
av kreativt ansvar som tycker att det här är rimliga frågor att ställa. Vilket ansvar och 
vilken makt har vi som tar plats i det offentliga rummet, när det kommer till 
representation? Det har landat, de senaste två åren. Med ’Vem syns’ ville vi lyfta 
frågan; ’vem syns?’ Och då räknade vi och mätte och visade lite alternativ. Och jag 
upplever att det samtalet har mottagits väl och tagits om hand om på ett fåtal platser. 
Och det börjar också komma från ett fåtal marknadsavdelningar. Men låt oss vara 
tydliga, det har inte blivit norm.” (David)  
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5.1.4 Incitamentsfrågan  
Här presenteras de svar vi fått gällande varför företag tar ställning i deras kommunikation idag.  
I nästan samtliga intervjuer har vi fått höra att en bidragande orsak till debatten är ”det nya 
medielandskapet”, ”digitaliseringen” och dess möjliggörande för reaktioner på reklambudskapet i 
sociala medier:  

”Genom digitalisering har folk blivit mer medvetna, och konsumenten har fått mer makt. 
Därför blir saker mer transparenta. Folk har inte blivit smartare men vi diskuterar mer.” 
(Siri)  

”För tio år sedan kanske det var normbrytande för en byrå att prata om att ’inte basunera 
ut budskap’ – utan istället plantera saker som folk skulle komma till själva. Idag är det 
norm eftersom att marknaden har förändrats. Det går inte att göra 
envägskommunikation längre, man måste ha en dialog med konsumenterna, och man 
måste vara mer transparent än tidigare som företag.” (Emmeli)  

”Hela digitaliseringen möjliggör att människor kan ge feedback väldigt snabbt, man kan 
mobilisera sig mot reklam man tycker är dålig, man kan sprida reklam man tycker är bra. 
Det gör att kreatörer är mer lyhörda inför vad folk faktiskt tycker.” (Maja) 

”En viktig del tror jag är hur medielandskapet ser ut idag. Traditionella medier är såklart 
fortfarande viktiga för att nå ut med sitt budskap. Men det går inte längre att på samma 
sätt som tidigare trycka ut ett budskap till en konsument som sitter hemma och väntar 
framför teven. Utan där har reglerna totalt kastats om. Konsumenter kan idag bestämma 
själva i högre utsträckning vilka budskap de vill ta till sig av, vad de vill engagera sig i, vad 
de vill sprida och vilket företag de vill ha en dialog med. Det har skett en 
maktförskjutning skulle man kunna säga. Mellan sändare och mottagare. Och mottagarna 
har högre krav idag, eftersom de kan välja vad de vill ta del av. Toleransen för väldigt 
stereotyp eller sexistisk kommunikation har minskat och mottagaren är snabb med att 
peka på brister i hur varumärken kommunicerar. Det finns en direkt dialog och om ett 
företag inte är medveten om det och ser sin samtid så kommer de att få höra det.” (My) 

”Jag tror att millennie-generationen som kommer nu är mer medveten. Jag upplever att 
de vill ta ett ansvar och rädda världen. Internet har också spelat en roll, och att företag 
idag har sociala medier. Det förekommer mer interaktion än informationsöverföring. 
Det är inte envägskommunikation längre. Man kan interagera med företag publikt och 
därmed kommer man inte undan med vad som helst som företag. Också det faktum att 
världen är så polariserad och att det går mot en polarisering i samhället åt alla håll – då 
hoppar företag på det.” (Malin) 

Gällande drivkrafterna bakom företags ställningstagande i kommunikation är Raoul kritisk till 
huruvida skaparna, det vill säga reklambranschen kan stoltsera sig som ”näringslivet avantgarde”: 
 

”Några av oss som studerar reklamvärlden uppfattar dem som en väldigt trög eftertrupp snarare än 
några som ligger i framkant. Jag menar hallå, genus och mångfald år 2016, det är väldigt sent ändå. 
När de säger ’vår grej är att bryta konventioner’, då har jag skämtat om det där och sagt att ’man 
bryter kanske konventioner men man gör det fortfarande inom konvenansen.’ Och konvenansen är 
fortfarande det passande, så det finns ju yttre gränser där också. Därför när orden normbrytande 
och normkreativitet dök upp i reklamvärlden var det för mig inte särskilt väsensskilt från tidigare. 
Med tanke på att det alltid pratats om att bryta regler. Att den enda regeln som finns är att man ska 
bryta regler. Då kan ju en kritik vara såhär; ’varför bryter ni inte den här regeln mot att det bara är 
vita medelklassmänniskor som får synas?’ Men de är inte intellektuella på det sättet, de pratar på ett 
sätt som funkar för dem att prata på. De har inte tänkt sina tankar fullt ut, de har inte behövt det.” 
(Raoul)  

 

Raoul nämner senare hur det gjorts ett förarbete för den här typen av frågor, och att samtalet inte 
kommer utan anledning. Bland annat nämner han Christinas bok ”Mad Women – A Herstory of 
Advertising”, Komm:s förra VD Anna Serner och andra genusinitiativ som viktiga bitar. 
Christina beskriver hur krav ställts av näringslivet mot kommunikationsbranschen, både gällande 
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dess produktion och interna representation:  
 

”Jag skrev boken ur min egen frustration och den råkade komma helt rätt i tiden. Branschen hade 
redan fått strålkastarna på sig eftersom näringslivet gjorde kampanjen ’Battle of the Numbers’. Cissi 
Elwin på tidningen Chef har varit jättestark i det initiativet som näringslivet gick ut med, som ett 
slags upprop för kvinnlig representation i bolagsstyrelser och företag. Och flera av de stora svenska 
bolagen ställde sig bakom det här. När man väl hade blåst liv i den debatten i näringslivet anser jag 
att det bara var en tidsfråga innan fokus riktades mot kommunikationsbranschen. ’Var står ni? Ni 
har ett stort ansvar i det offentliga rummet.’ Vi hann förekomma det. Man blir lätt defensiv om man 
ställs mot väggen, men nu hann vi vara proaktiva och dra igång debatten självmant i vår egen 
bransch, och det tror jag var jättebra. Kunderna har börjat ställa krav eftersom de känner sina 
målgrupper och vet att de behöver prata med en diversifierad värld. Då, med all rätt så ska de ställa 
krav på att byrån också speglar och representerar. I näringslivet finns det flera bra initiativ för att 
främja kvinnlig representation. Till exempel stiftelsen ”Allbright” som jobbar med svarta listan varje 
år. Svarta listan publicerar svenska företag som inte har uppnått önskvärda balansen i sina styrelser 
och ledningsgrupper. Amanda Lundeteg som är VD där, och som jag är mentor åt, är inte för 
kvotering. Och det är inte jag heller. Hon menar att det införs eftersom vi inte uppnår målen snabbt 
nog trots att företagen har haft gott om tid på sig. Så därför får vi skylla oss själva – och det kan jag 
också hålla med om.” (Christina)  

 
Robert ser att samhället idag tvingar företag att ta samhällsansvar, och återger via ett exempel 
med Ax:son Johnson hur det kan utveckla företag ur ett affärsmässigt perspektiv:  
 

”Det finns såklart tusentals skäl till att företag tar ställning, men utifrån mitt perspektiv är det till 
stor del på grund av en förändring i samhället. Folk vill inte leva i en värld där samhället inte 
utvecklas, och man har större förtroende för att företagen kommer göra skillnad än vad man tror att 
politiker kommer göra. Havas gjorde en undersökning som visade att om mellan 70–80 procent av 
alla varumärken försvann skulle ingen bry sig. För att då kunna få människor att bry sig och 
attrahera den målgruppen som kommer att bli framtiden, måste vi ha någonting utöver att vi säljer 
ett rakblad eller att vi har en schysst väska eller vad det nu är. Därför tror jag att företag ser detta 
som något affärsmässigt intressant, alltså inte bara göra gott och vara en del av samhället. Men man 
ser det nog också som att det är dit samhället är på väg. Och vill man fortsätta tjäna pengar måste 
man stå för något mer är bara kärnprodukt. Tidigare har det här handlat mer om en sponsringsfråga, 
och man har gjort en CSR-koppling till det. Man har lagt en påse pengar och sagt ’nu gör vi skillnad 
i samhället’, men det räcker inte längre. Man måste engagera sig. Det är inte nog att säga att ’nu drar 
vi ner på hur mycket el eller vatten vi använder’; utan vilka värden är det man skapar i samhället. 
Ax:son Johnson är ett företag som jobbar mycket med denna typen av frågor, till exempel ’Öppna 
Dörren’ som är ett integrationsprojekt. Men det finns en stark affärsmässig koppling till varför man 
gör detta också, men inte på ett cyniskt sätt, utan snarare som ett led i företagets utveckling. Och de 
företag som inte är benägna att utvecklas kommer att ha svårt att vara relevanta i den värld som 
växer fram.” (Robert) 

 

My är inne på samma spår, gällande samhällets utveckling och hur den bidragit i de här frågornas 
framfart. Hon har även intressanta tankar kring den eventuella ”ekonomiska bäringen” som kan 
komma vid användande av normbrytande reklam:  

”Eftersom att många företag vill uppvisa trovärdighet och långsiktighet så krävs det att 
de förstår sin samtid. Att ha en bred representation i sin kommunikation är ett sätt att 
göra det på. Men jag tror att det här har en stor ekonomisk bäring också. Mycket 
forskning kring modereklam visar att det gynnar sig att bryta normer när det kommer till 
val av modeller till exempel. Vi har sett att grupper som sällan får synas och känna sig 
representerade i det offentliga rummet verkligen uppskattar när de får göra det. Och jag 
tror inte att man alltid måste kunna till 100 procent relatera till sig själv i en reklam – eller 
se likadan ut som en modell för att känna att det är ett relevant budskap. Det är 
intressant att kolla historiskt på de här sakerna. Tidigare har idealen som kommuniceras 
oftast varit ouppnåeliga för konsumenten. Men verkligheten – utan att det för den 
sakens skull behöver bli socialrealism – är något många människor kan relatera till och 
inspireras av. Genom att skildra verkligheten visar företag att man förstår sina kunder 
och deras liv. Den där förståelsen tror jag är ett grundläggande budskap och en 
grundläggande byggsten – för att skapa det här förtroendet mellan företaget och 
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konsumenten. I förlängningen blir verklighetsanknytningen en viktig pusselbit för att 
driva försäljning. Forskning visar att det i jakten på marknadsandelar, är oerhört viktigt 
att vinna nya kunder, snarare än att fokusera på redan befintliga kunder. De är från de 
kunder som inte köper så ofta men som är många som en stor del av omsättningen ofta 
kommer. Det skulle ju tala för att till exempel söka och attrahera målgrupper som idag är 
underrepresenterade i kundstocken, och som kanske inte tidigare känt sig tilltalade av 
eller representerade i företagets kampanjer. Om Åhléns låter minoritetsgrupper 
representeras i sina kampanjer och genom det har möjligheten att attrahera helt nya 
kunder, då kan dessa nya kunder faktiskt vara viktigare än de redan lojala. Åtminstone 
rent kommersiellt. Jag vill förövrigt poängtera att det här med representation i 
kommunikation kan ske helt okommenterat. Således behöver det normkritiska inte vara 
själva idén för en reklam. Idén kan vara någonting helt annat, och representationen av 
olika typer av människor blir mer ’show, don’t tell’. Jag tycker mig se att det rör sig mer 
och mer mot det hållet. Sen tror jag att ett uttalat mångfaldstänk är viktigt för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. När ett företag vill nå unga människor, behöver det visa att man 
har en strategi och en medvetenhet kring de här frågorna.” (My)    

Emmeli uppmärksammar att inte verkar finnas kunskap kring de ekonomiska fördelarna med 
normbrytande reklam: 
 

”Jag tror inte att det finns så stor medvetenhet kring ekonomiska skäl, tyvärr. Det är det jag hoppas 
att Ninas (Nina Åkestam) forskning ska hjälpa till att nå ut med. Till exempel att det inte finns 
ekonomiska skäl att göra sexistisk reklam. Vissa kanske fattar det, men jag upplever att många 
kunder upplever att vi vill göra normbrytande reklam för att det är politiskt korrekt. Inte för att de 
ska tjäna pengar på det.” (Emmeli)  

 

Raoul menar att företag nog drivs främst av syften att stärka deras position i medvetandet hos 
människor när det gäller den här typen av kommunikation. Att företag tjänar massa pengar på 
grund av normbrytande reklam tror han dock inte:  

”Att framstå som helt okunnig är väldigt dåligt, men att tro att man ska tjäna massa 
pengar på dom här frågorna det tror jag är att överdriva. Det är inte där det ligger. Det 
handlar om att vara vaken och förstå det samhälle man lever i. Det är där poängen ligger. 
Jag tror att det är ett slags grundläggande sanitetsarbete för företag och annonsörer, att 
vara medveten om dom här frågorna. Men jag kan inte för mitt liv tänka mig att 
människor sprungit till Åhléns eller H&M och köpt massa kläder tack vare de här 
kampanjerna. Jag tror inte det har varit intentionen heller riktigt, utan man vill flytta upp 
sin position lite i medvetandet hos människor och säga att ’vi är uppdaterade på de här 
grejerna’.” (Raoul) 

Maja anser att termen ”syftesdriven” alternativt ”värderingsdriven” kommunikation som lyfts 
och vädrats av personer och branschpress är frustrerande, eftersom att all kommunikation 
innehåller en eller flera värderingar:  

”Oavsett om det är en vit man som håller i en borrmaskin eller om det är en svart kvinna 
som gör det; så är det fortfarande värderingar och förväntningar på människor och 
möjligheter som uttrycks i den här bildsättningen eller i en copy. Och vissa i 
reklambranschen verkar vara lite tillbakalutade och tycka att det finns någon slags neutral 
zon ”där vi kan kommunicera och då tar vi inte ställning.” Men jo, vi tar alltid ställning. 
Det är min syn på det. Även om man jobbar medvetet med hur castingen ska se ut eller 
om man bara tar bästa, första blonda, vita person så är det fortfarande värderingar som 
kommuniceras.” (Maja) 

I relation till incitamentsfrågan understryker David vikten av varumärkesbyggandet och hur ett 
varumärke kan utvecklas bland annat genom användandet av signalvärden. Varumärken (David 
använder Airbnb som exempel) vars målgrupp eventuellt inte tittar på linjär-tv, kan ändå köpa 
reklamplats i linjär-tv, eftersom att det finns ett signalvärde i det som breddar bilden av bolaget. 
Vidare menar David att varumärken kommunicerar inkluderande, eftersom att det på sikt kan ge 
avkastning inte bara i ekonomiska termer utan även ”journalistrelationer, talangrekrytering och  
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allt det som bygger ett varumärkesvärde, som är den absolut starkaste konkurrensfaktorn idag. Men 
man kan inte bara se att Björn Borg gjorde hudfärgade kalsonger och räkna hur många kalsonger 
som såldes. Man måste lyfta blicken från den här grundläggande orsak-verkan och se att 
marknadskommunikation smälter ihop med väldigt många andra delar av bolagsstyrningen.” 
(David)  

Vidare nämner David intressanta möjliga förklaringspunkter till det pågående samtalet 
om normer i reklam: 

”Det är ett pågående samtal, och det här har inte att göra med att vår bransch plötsligt 
vaknat och fått en idé. Utan det här har att göra med att vi lever i det nya 70-talet. Vi 
lever i en oerhört politiserad tid, där gränser mellan olika sektorer börjar lösas upp. Det 
politiska och det ekonomiska, det offentliga och det privata, men också gränsen mellan 
reklam och PR och populärkultur och visuell kultur.” (David) 
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5.1.5 Eventuella följder vid ställningstaganden i kommunikation 
Här kommer vi att redovisa de svar vi fick när vi frågade våra respondenter om de såg några 
eventuella negativa konsekvenser vid användande av normbrytande reklam. Innan svaren 
redovisas är det nämnvärt att flera intervjuer gjordes innan Åhléns luciakatalog (och luciabilden) 
släpptes. Nämnvärt eftersom flera av svaren vid intervjuerna efter luciabilden naturligt kom att 
handla om reaktionerna och följderna kring denna. David beskrev situationen utifrån den 
tekniska strukturen och medias roll som ”ett helt ekosystem av upprördhet” där det blir svårt för 
reklamskapare och varumärken att göra rätt:  

 
”Man har i alla tider sagt att bra reklam och bra kommunikation ska få människor att reagera. Men 
det har även med den tekniska strukturen och en kris i media att göra. Gör man minsta grej så blir 
någon arg och då måste någon skriva om det. Man måste få sina klick. Det är ett helt ekosystem av 
upprördhet, som enskilda aktörer tjänar på. Åhléns gör en grej av Klädmaktsordningen. Och då blir 
alla som står lite till höger jättearga, för att man har satt en rosa rosett på Jens Lapidus. Och alla som 
står lite till vänster blir förbannade, eftersom de tycker att man kapitaliserar på ett jätteviktigt 
politiskt samtal. Folk blir arga åt båda håll.” (David) 

 
Såhär ser Christina, My och Maja på situationen och eventuella följder:  
 

”Frågan är om det är ett äkta engagemang eller inte. En negativ konsekvens av opportunistiska 
varumärken som hoppar på tåget och sedan överger den för nästa trend är att kommunikationen 
inte blir äkta, genuin eller trovärdig. Relationer till varumärken kan liknas relationer med nära 
vänner. Vi vet vilka våra närmaste vänner är, eftersom att vi vet vilka värdegrunder de står för och 
vad de representerar. Men en person som hela tiden byter värdegrund blir opålitlig och svår att ha 
förtroende för. Samma sak gäller varumärken. Ett ytterligare exempel är det som hänt Åhléns efter 
luciabilden. Ett fantastiskt och modigt initiativ, men när man sticker ut hakan som varumärke i 
debatten så kommer smällarna och trollen också. Det debatteras friskt på sociala medier angående 
vem som vann luciastriden. Vissa säger att rasisterna vann eftersom att Åhléns tog bort bilden på 
den fina pojken. Medan andra säger att kärleken vann, motiverat i det mycket större stödet (i sociala 
medier) och respekten för familjen. I kölvattnet av modiga initiativ får det bakåtsträvande också en 
röst – det får man räkna med. Det intressanta i sociala medier är att det är väldigt lätt att höras. Vem 
skulle våga stå här på Hötorget och högljutt ge röst åt liknande åsikter? Det är så lätt att gömma sig i 
sociala medier, haka på hatvågen och ställa sig bakom den. Man är skyddad bakom sin skärm. Det är 
ett väldigt farligt beteende. Vi pratar också om att världen blir mer och mer sammankopplad och vi 
är sammankopplade till en viss grad, men ofta med de som tycker likadant. Våra vänner i sociala 
medier är de vi respekterar och gillar. Vi är sammankopplade med de vi håller med, men 
frånkopplade från dem vi inte håller med. Då blir samtalet väldigt polariserat, vi hamnar lätt i en 
filterbubbla om vi inte är vaksamma, vakna och kritiska.” (Christina) 

”Vissa kommer att ogilla det, ja kanske till och med hata en. Jag ser det lite som ’the 
name of the game’ – vill du skapa relation till dina kunder och bli älskad som varumärke 
och företag, ja, då behöver du i dagens medieklimat, i och med den utveckling vi har i 
samhället stå för någonting. Åhléns luciabild är ett exempel på den tillspetsade 
samhällsdebatten som råder, där en liten politiserad grupp människor tar mycket plats 
och hörs.” (My) 

”Jag tycker att bara de senaste tre veckorna så har det skett en stor förändring, 
efter Trump-valet i princip. Hur reklamkampanjer används, och reklamkampanjer som är 
normbrytande används som något mot dom (högerdrivna), och sedan blir det en 
språngbräda för att kunna lyfta fram högerextrema åsikter. Jag har sett det i väldigt 
många kampanjer på väldigt kort tid. Luciabilden är den senaste. Då är det fascister och 
nazister i olika grupper som mobiliserar och går in. Och det är någonting som jag tror att 
företag inte direkt förväntar sig. Att få den sortens påhopp.” (Maja) 

My ser att företag ibland tar på sig en ”lösnäsa”, men att det snabbt blir uppenbart: 
 

”Ibland tycker jag att det känns som att företaget som står bakom (den normbrytande reklamen) 
sätter på sig en lösnäsa. Och i de exemplen finns det ingen kraft, utan där blir det bara 
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genomskinligt och kan snarare ha motsatt effekt. Det finns fler exempel på dålig syftesdriven 
kommunikation än normbrytande kommunikation.” (My) 

Malin menar att det finns en fara för företag som marknadsför sig normkritiskt men 
”inte har belägg för det man kommunicerar”: 

”Jag får en dålig magkänsla när kampanjer framställs som att vilja rädda världen; man 
pratar mycket men gör desto mindre. Tar man ställning behöver det genomsyra 
organisationen eller skaffa sig ett bevis. Vi gör en skjorta som är unisex exempelvis. Det 
är ett riktigt bevis. Vi gjorde en grej för Odd Molly som hamnade etta på en lista över de 
mest jämställda företagen. Då skapade vi en varumärkesplattform där allt de gjorde 
skulle lyfta kvinnor eftersom Molly fanns på riktigt och därmed fanns det en 
förankring. På tal om Åhlénskampanjen ’Bryt Könsmaktsordningen’ har jag en 
killkompis som gick in på Åhléns för att hitta den rosetten som Jens Lapidus bar i 
kampanjen, men den fanns inte att köpa.” (Malin)  

Raoul understryker vikten av långsiktighet:  
 
”Det går ju inte att göra en liten braskande kampanj som alla pratar om en höst 2016 och sedan 
göra stereotyp reklam och tänka att man ska förändra någonting. Men det är upp till bevis. Om 
Åhléns vill förändra bilden av sig till konsumenter, då gäller det att leva upp till de här sakerna. Både 
i reklamen fortsättningsvis, men också hur man sköter sin egen organisation. Hur man rekryterar 
människor och hur man behandlar alla människor; kvinnor, män, invandrare. Och så fort man gör 
fel så ligger man ju risigt till om någon journalist får reda på det.” (Raoul) 

 
Robert och My gör intressanta poänger av företags interna situation i relation till frågan:  

 
”Det måste även vara förankrat internt. Att göra det interna jobbet innan man går ut externt är 
något som jag tror kommer att växa ännu mer. Varför går människor till jobbet? Är det pengarna? 
Är det att man vill vara en del av någonting större? Ta exempelvis Grand Hotel – vilka är deras 
värderingar när de valde att ta in Sverigedemokraterna och övriga internationella främlingsfientliga 
partier för en gala med prisutdelning? Och sedan inte ta sitt ansvar som företag med uttalandet ’vi 
vill bara sälja produkter’ – det i sig är en tydlig markering. ’Jobbar jag på ett sådant företag?’ Vill jag 
verkligen jobba där? Har vi några värderingar?’” (Robert) 

”Det man kommunicerar utåt, kommuniceras ju även inåt. Vi ser ofta att extern 
kommunikation också blir intern kommunikation. Till exempel Volvo-kampanjen ’Made 
by people’ som väckte en enorm stolthet internt bland medarbetarna. Det är viktigt att 
förstå styrkan i kommunikation i dagens samhälle. Vi har möjlighet att påverka och 
förändra, så därför är det här väldigt viktiga frågor.” (My) 

Maja menar att det finns mycket att lära av reaktioner i Sverige nu:  
 
”Vi gör mycket globala kampanjer, men den svenska publiken är väldigt medveten och väldigt på. 
Jag tycker man kan se att när stora svenska företag gör kommunikation och tar ett ställningstagande 
eller är medveten i olika frågor, så förväntar sig också människor oerhört mycket mer från företaget 
i största allmänhet. På bara ett år har det gått från; ’vad skönt att ni inte bara har jättesmala, blonda 
tjejer med i er reklam’ till ’okej, har ni dessa normbrytande modeller med förväntar jag mig att det 
ska se ut på ett visst sätt när jag kommer in i er butik jag kommer in i er butik visst sätt.’” (Maja) 

 
Maja exemplifierar sedan utifrån begreppen reaktivitet och progressivitet, och hur de kan verka 
samtidigt i reklambranschen. Detta när reklambyrån Garbergs uppmärksammade att 
modeföretaget Acne fått kritik för en underklädeskollektion som skulle finnas i olika hudtoner – 
problemet var att hudtonerna endast var ljusa:  
 

”Då skrev kultur- och modejournalister om det här, och sedan tog man in det på Garbergs och 
gjorde något annat (en underklädeskollektion med även mörka hudtoner) i Björn Borgs 
kommunikation.” (Maja) 
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David är inne på samma spår, att kommunikation är förändringsarbete och annars skulle man 
inte behöva kommunicera: 
 

”Du kommunicerar för att du vill förändra något, en attityd, ett beteende, en uppfattning, en 
värdering eller vad som helst. Om man var tvungen att vänta till en organisatorisk förändring var 
helt färdig innan man fick kommunicera på ett sätt, eller om man var tvungen att vänta till en 
strukturell förändring i ens produkt eller erbjudande var helt färdig innan man fick kommunicera på 
ett visst – då skulle man inte behöva kommunicera. Då skulle man vara färdig, och då skulle man 
behöva något annat att kommunicera för att driva någon slags förändring. Men trovärdigheten 
måste finnas där. Relevansen till din affär, relevansen till din produkt eller din organisation och en 
vilja att driva den.” (David) 

 
Emmeli och Siri ser även de att förändringen är nödvändig, och att försök på grund av det 
behöver göras av företag, även om företaget inte är klanderfritt idag:  
 

”Jag tror det var John Mellkvist (varumärkesstrateg) som skrev ’ingen är perfekt, som att man skulle 
tjata på alla miljöpartister att åka cykel mitt i snökaoset på grund av att de är miljöpartister.’ Jag 
tycker det är bättre att göra någonting, sen är det upp till varje mottagare att bedöma om det känns 
trovärdigt eller inte. Men, man kan såklart inte klistra på vad som helst på sitt varumärke. Det måste 
matcha en grundläggande vision inom företaget, och vad man har för roll i samhället.” (Emmeli)  

”Kolla här. Jag är vegetarian, men två gånger om året äter jag kött och då får jag höra 
glåpord från många i min omgivning. Men det är paradoxalt eftersom att de flesta som 
äter kött varje dag aldrig får skit för det. Det är väl bättre att H&M jobbar skitdåligt och 
har en tröja som är bra, än att de bara jobbar skitdåligt?” (Siri) 

Det Siri hänvisar till är H&M:s textilfabriker i Bangladesh. Flera andra respondenter nämner 
också H&M som ett företag där de försöker kommunicera ord som ”hållbarhet”, ”jämlikhet” och 
så vidare – trots deras u-lands produktion. My presenterar en annan, alternativ bild för oss:   

  
”H&M är längst fram i Sverige – kanske till och med globalt – när det kommer till hållbarhetsarbete. 
Men de får väldigt lite cred för det.” (My)  

 
Maja och David återger en dogmatisk granskning bland tyckare (”i form av kulturjournalister på 
vänsterkanten”) där företag antingen är 100 procent rätt eller 100 procent fel, vilket skapar en 
svårorienterad verklighet för bland annat företag med produktion i Bangladesh:  
 

”Är det fabriker i Bangladesh så är det per automatik dåligt. Sedan tittar man inte på hur snabbt 
levnadsstandarden höjs i de här länderna. Vad som händer när kvinnorna får börja förvärvsarbeta, 
hur det påverkar saker som att förvärvsarbetande kvinnor investerar i elektricitet hemma, att fler 
kan ta familjen till doktorn vid behov och en generell ökning i föräldrars vilja att låta sina döttrar gå 
i skolan längre. (Maja)  

 
”Det har att göra med en övergripande kritik mot kapitalismen. Det är väldigt mycket allt eller inget. 
En Nina Björk-inställning att vi måste välta kapitalismen som system innan vi kan göra någonting 
bra överhuvudtaget. Jag älskar Nina Björks böcker, men feodalismen utrotades inte på en kafferast. 
Det tog flera hundra år för feodalismen som system att fasas ut. Men det är klart att det är svårt att 
vara dogmatisk och åstadkomma det. Det finns en politisk skiljelinje där som gör att oavsett vad 
företag gör så kommer det att vara fel. För att deras blotta existens är fel, och då kan man aldrig 
vinna.” (David)  
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5.1.6 Exempel   
Under vår första intervju med Emmeli berättade hon för oss om Lina Thomsgårds tes att ”det 
bara går att bryta en norm åt gången – annars går inte budskapet fram”. Emmeli exemplifierade 
med Comviq-Karim (se 5.1.1) för oss. Karim bryter vitnormen när han som ”icke-vit” person 
syns i en TV-reklam, men samtidigt porträtteras Karim stereotypt. Efter intervjun bekräftade vi 
Linas tes via Lina och testade den sedan på våra respondenter både genom Comviqs Karim, men 
också med Zlatans Volvokampanj (se 5.1.1). Vår upplevelse var att Zlatan bröt mot normer när 
han som ”icke-vit” sjunger nationalsången (även om han är född i Sverige är det den bistra 
sanningen att det blir normbrytande) – men samtidigt skildras Zlatan både macho och stereotypt. 
Särskilt i relation till den passiva roll hans fru Helena har i filmerna. Därför kommer flera svar 
nedan att handla om Comviq-Karim och Zlatan.  
 
Vi har även fått flera andra exempel på både bra och dåliga reklamer (utifrån normkritiska ögon), 
vilket gett övertygande underlag för vad som kan anses utgöra bra normbrytande reklam i Sverige 
idag. Majoriteten av våra intervjupersoner anser att bra normbrytande reklam ”inte säger utan 
gör”, det vill säga låter det normbrytandet vara implicit.  

”Jag tycker personligen att det normbrytande blir som starkast när det är okommenterat. 
IKEA:s nya ’Där livet händer’ tycker jag visar på en förståelse för hur verkligheten ser ut. 
Att till exempel låta andra typer av familjekonstellationer, ett skilsmässobarn och 
människor med olika etnisk bakgrund synas utan att göra en för stor grej av det är 
positivt. Det tror jag har potential att få människor i målgruppen att känna att Ikea 
förstår dem och deras liv. Sedan är flera kampanjer som vi (Forsman & Bodenfors) gjort 
tillsammans med Åhléns bra exempel. För Åhléns har vi en strategi som inkluderar en 
bred representation; kampanjer som ’Gränslöst’, ’Världens snabbaste 70-åring’ och 
’Nordiska toner’ visar flera typer av människor mer eller mindre kommenterat.” (My) 

”Blocket kör en print på busshållplatser nu. Temat är att man får följa en soffa som säljs, 
från annonsstadiet till köparna. Och köparna visar sig vara två tjejer som senare sitter 
och hånglar i soffan. Den ena tjejen är vit och den andra är svart. Det är ett bra exempel 
i kontrast till ’Like a Lady’ av H&M där den starka kvinnan porträtteras som om det vore 
något onormalt. Klart att kvinnor är starka. Man behöver inte säga ordet stark. I blocket 
är det inte uttalat. Där har ett lesbiskt par bara köpt en soffa.” (Siri) 

”Det finns annan typ av normbrytande reklam som inte är så braskande, men som integrerar 
människor av olika kulörer och sexualitet och allt vad det kan vara, utan att göra så stor affär av det. 
Det finns massa sådana exempel och jag tycker att det är de som gör det stora jobbet i svensk 
reklam. Försvarsmaktens reklam är ett bra exempel på det. De hade någon träningsapp tidigare 
(FMTK). Då ser man inom loppet av bara några sekunder en tjej i slöja, en kille som är uppenbart 
överviktig, någon som har ett handikapp i form av en protes och någon som är en vanlig svenne. 
Personerna dyker upp men helt okommenterat, eftersom att de tränar med försvarsmaktens app. 
Representationen människor där är ganska nära vår verklighet som vi möter när vi går ner i 
tunnelbanan. För det är ju så Sverige ser ut idag. Det låter kanske ointressant att göra reklam av. 
Men jag föredrar den typen av inkluderande reklam som är mer lågmäld och som inte gör någon 
affär av det. Sådär som jag kan tycka att min dotter pratar ibland om någon. Hon kan ha pratat om 
någon som heter Lars Pettersson, och sedan när jag träffar Lars flera månader senare så visar det sig 
att han är adopterad från Sydamerika och att han är mörkhyad. Men hon har aldrig sagt ett pip om 
att han är svart eller färgad. För hon är så van vid det. Men så många måste på något sätt slänga in 
den här markeringen, ’ja men du vet min polare, Nisse, han som är svart’, medan en yngre version 
inte har det där i sig på samma sätt. Det där tycker jag är jätteintressant. Om man kan få den 
normaliteten att gå in i det här som kallas normbrytande reklam – då tycker jag att man är en hjälte. 
Fast livet är ju som det är. Det sprakar kanske inte så mycket om en sådan reklam.” (Raoul)  

”Jag menar att det finns två olika sätt att göra normbrytande reklam på. Det ena sättet är 
att göra en poäng av att reklamen är normbrytande, typ Åhléns och klädmaktsordningen, 
liksom ’titta på oss’. Det andra är till exempel en reklam som Telia gjorde där man hade 
ett lesbiskt par som kysstes utan att detta var fokus i reklamen. Jag gillar reklamer som är 
inkluderande utan att det blir grejen.” (Emmeli)   
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Emmeli berättar även om när hon ”gjorde istället för att säga”, tillsammans med omtalade 
Vattenfall (omtalade på grund av deras kolkraftsverksamhet):  
 

”Vi gjorde ’Solcellsguiden’ för Vattenfall, men på grund av kolkraftsverksamheten hade det inte 
funkat att vara för uppenbar. Därför gjorde vi ett verktyg där du kan titta på ditt specifika 
bostadshus och om du skulle vilja ha solpaneler. ’Hur mycket energi du skulle få ut och hur mycket 
pengar skulle du spara?’ Det har varit live nu i cirka tre år och driver Vattenfalls affär att fler ska 
skaffa solenergi, men det blir även kommunikation. Man kan sammanfatta det till att vi börjar göra 
saker istället för att säga saker.” (Emmeli) 

 
Robert beskriver hur regissören Larke Herthoni gjort slagkraftiga reklamfilmer med bland annat 
Femvertising-budskap:  

 
”Georg Jensen hade en fantastiskt fin reklamfilm som en grym regissör gjorde, Laerke Herthoni 
heter regissören. Laerke gjorde exempelvis ’Don’t drink and drive’ också, som pratar om att ingen 
ska få bli nedtystad. Den (Georg Jensen-filmen) är en del av Femvertising17-trenden som går nu. Jag 
älskar att det händer saker som rör upp i branschen och som får människor att tänka till. För det är 
det vi ska göra. Förändra och få människor att agera. Det är då kommunikationen gör sitt jobb, och 
har vi inte lyckats med det så blir det mellanmjölk.” (Robert) 
 

När vi nämner exemplet Comviq-Karim för Maja visar det sig att hon känner förlagan till 
Comviq-Karim – Harout Artin Isa. Dessutom är Maja hemtam i tobakshandlarbranschen, då 
hennes mamma haft tobaksbutik sedan Maja var liten, och hon i tillägg jobbat som 
kommunikationschef på en tobakshandlarkedja. Såhär tänker Maja kring Comviqfilmerna med 
Karim:  

”För mig kändes de första filmerna med Karim extremt stereotypa. Vissa av handlarna som jag 
jobbade med kände liksom ’vafan’. De hade själva utomnordisk bakgrund och så presenterades en 
sådan superstereotyp bild av vad en tobakshandlare är. Vi som känner Harout, vet att han är en 
fantastisk affärsman. Han är den största återförsäljaren av telefonkort i Stockholm och bor i ett 
slott. Men allt det är bortskalat för att det stämma in på den första bilden du har av en tobakskiosk. 
Därför, med alla mina insikter, tog det emot när den kom. Sedan har de jobbat med den otroligt fint 
och de har låtit Karim utvecklas, för att sedan låta den riktiga Karim få presenteras i sista samarbetet 
vi (Forsman & Bodenfors) gjorde med Comviq. Då kände jag att jag var jävligt stolt över att ha varit 
med på i alla fall en liten del av den resan. Jag tycker också att det är intressant, att något som från 
början var en ganska platt gestaltning blev så oerhört mycket mer.” (Maja) 

David flikar in:  
 
“Det här är ju anledningen till att långfilmer är två timmar långa och att romaner är 300 sidor långa. 
För att allt narrativt är någon form av karaktärsförflyttning. Alltså en person är på ett visst sätt, eller 
förefaller sig var på ett visst sätt. Men saker i handlingen som personen är med om, gör personen 
mer komplex – för att till slut bli något annat på andra sidan. Det är ju så vi berättar en viss historia. 
Men i visuell kommunikation som är så snabb finns det sällan tillfällen och tid att fördjupa eller vara 
mer komplex. Utan oftast måste man bygga på stereotyper för att människor ska köpa in sig på ett 
sammanhang. Men jag håller med Maja om att långsiktigheten har tillåtit någon form av kärleksfull 
fördjupning och komplexitet att framträda. Och det är väldigt fint. Så jag säger ja.” (David) 

 
När vi frågar om Maja och David tycker att Lina Thomsgård-tesen håller kan vi konstatera att det 
nog inte framstått som trovärdigt att låta förlagan, tillika slottsägaren Harout synas i 
reklamfilmerna. Maja fortsätter:  
 

”Jag vet inte när Lina sa det, men jag tänker att hela det intersektionella perspektivet har vuxit 
väldigt mycket de senaste åren. Och det gör att det ibland känns platt när man ser att ’här har vi 

                                                      
17 Termen Femvertising innebär reklam som använder sig av en positiv kvinnobild. I engelskan beskrivet: ”advertising 
that employs pro-female talent, messages, and imagery to empower women and girls.” (Theguardian, 2015) 
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tänkt på genus, eller här har vi tänkt på etnisk mångfald.’ Vi försöker i de arbetsgrupperna jag är 
med nu i att skapa produkter som så många som möjligt kan relatera till. Om det är en svensk 
kampanj till exempel, eller om det är en global kampanj. Hur kan vi hålla så många tankar i huvudet 
som möjligt samtidigt. Luciabilden bryter ju till exempel mot minst två normer eller stereotyper 
samtidigt, antar jag.” (Maja) 

 

Christina berättar att hon brukar kategorisera olika normer som behöver brytas när hon föreläser; 
”allt från genus, ålder, etnicitet till funktion. Och då brukar jag under etnicitet ha med Karim.”: 

 
”Jag tycker inledningsvis att det konceptet kändes jättestereotypt. Jag gillade inte reklamen alls om 
jag ska vara helt ärlig. Det kändes som att ’nu ska vi vara lite normbrytande’ och då kan kioskägaren 
vara en kille som inte är född och uppvuxen i Sverige. Men jag tycker att han framställs väldigt 
stereotypt. Som en lustig gubbe. Hela hans karaktär byggdes på traditionella fördomar om 
nyanlända svenskar. Sedan tycker jag övertid att man har räddat det bättre. En del av det handlar om 
att jag läst Karims historia och hans bakgrund. Det hjälpte. För då blev han mer än en pappfigur. 
Men det är inte kommunikationens förtjänst, utan det är jag som har läst på vid sidan av. Jag tycker 
att även kommunikationen över tid har fördjupat hans karaktär till att inte bara vara en representant 
eller ett symboliskt värde.” (Christina)  

 

Vidare ser Christina att representationen av funktionalitet eller funktionshinder bland 
kategorierna behöver eleveras, samt att ”åldernormen är det nya svarta”:  

”När vi använder människor med funktionshinder, till exempel rullstolsburna eller Downs syndrom, 
är de personerna ofta i kommunikationen för att de sitter i rullstol eller har Downs syndrom. De är 
inte där för att de är konsumenter av hundmat eller försäkringar, de är inte där i egenskap av en 
vanlig konsument. Ett undantag finns dock i ICA-Jerry. Han är en vanlig kille, som vilken praktikant 
som helst som stöter på utmaningar och allt vad det är. Där har man lyckats eftersom ICA-Jerry inte 
är symboliskt tillsatt utan en riktig karaktär. Vidare tycker jag att åldersnormen är det nya svarta. Det 
kom för ett år sedan. Åhléns valde Barbro, 71-åringen som frontfigur för sin nya sportavdelning. 
Barbro är veteranmedalist i friidrott. Det är jätteschysst. När såg vi sist en äldre dam i det 
sammanhanget? Sedan har de haft massa andra äldre personer i Åhléns kommunikation, och flera 
andra internationella varumärken har börjat jobba med äldre modeller. Ni vet, Pirelli-kalendern som 
i alla tider hängt på bilverkstäder full med avklädda kvinnor. När den kom ut 2015 hade fotografen 
Annie Leibovitz fått uppdraget att fotografera starka kvinnor som Patti Smith och Serena Williams. 
Det hade inte hänt för två år sedan. Framförallt inte äldre kvinnor. Patti Smith lyssnade jag 
jättemycket på i gymnasiet och nu är hon kultförklarad hos den yngre generationen.” (Christina)  

Zlatans Volvo-reklam blev en sorts vattendelare bland de respondenter vi diskuterade den med. 
Flera menade att Lina Thomsgård-tesen gick att applicera här eftersom att Helena har en väldigt 
passiv roll, jämfört med Zlatans aktiva roll. Till exempel sa Malin: 

”Om man vill köra samma bil som Zlatan, borde man väl vilja ha samma relation till sin fru och sina 
barn också?” (Malin)  

Å andra sidan tänkte till exempel My (som jobbar med Volvo för Forsman & Bodenfors) såhär: 

”I det samarbetet fanns det två viktiga saker vi ville göra. En del av konceptet ”Made by Sweden” 
handlade om att skapa sanningsenlig kommunikation. Vi ville skapa något som var trovärdigt och 
sant för Zlatan. Ett porträtt av honom som stämmer med verkligheten. Zlatans intresse för jakt är 
genuint. På grund av det och på grund av hans image blev kampanjen till viss del ganska macho. 
Zlatans familj fick mindre plats än vad som från början var tanken, av flera anledningar. Men 
grunden i själva idén var att låta Zlatan, för första gången någonsin, framföra nationalsången i 
filmen. Zlatan hade tidigare berättat att han aldrig känt att han som andra generations invandrare 
kunde identifiera sig med Sveriges nationalsång. Det normbrytande i den här kampanjen ligger i att 
låta honom göra det. Det är alltid många parametrar som påverkar slutresultatet, och även om alla 
parametrar inte är normbrytande i det här fallet, så tror jag det är viktigt att se att åtminstone ett steg 
är i rätt riktning. Det går inte att förändra allting med en kampanj. Men kan man göra någonting och 
få några fler att känna sig sedda, då har man ändå gjort någonting.” (My)  
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David och Maja tänker såhär:  

”Om det här hade varit en skriptad film utan en offentlig person i huvudrollen, då hade man kanske 
reagerat på sättet som historien utspelar sig. Men samtidigt när Zlatan gör det här, så är han en 
kreatör med teamet. Och när han är macho på det sättet han är då blir det ju väldigt konstigt om 
han skulle frångå det på något sätt. Det skulle bli väldigt underligt.” (David) 

”Det är också intressant att Zlatan har föräldrar från Kroatien och Bosnien. Det påverkar hur hårt 
folk dömer Zlatan. Jag har skrivit jättemycket om svart musik under över ett decennium. Och man 
märker att så fort en icke-vit artist gör något fel så döms de mycket hårdare än när en vit man gör 
något fel.” (Maja)  

”Ja, om Kanye West gör något fel, då är han bränd. Men vita män får vara hur komplexa och 
mångfacetterade dom vill.” (David)  
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Bild 7. Blockets ”Låt dina bra saker skapa nya möjligheter för andra” (bildkälla Expressen). 
 

 
Bild 8. Vattenfalls ”Solcellsguiden” (bildkälla Google). 
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5.1.7 Ansvarsfrågan  

Som sagt, vi är medvetna om att flera svar ovan graviterat mot och nått ansvarsfrågan. Därför 
kommer den här rubriken att samla upp återstående svar som kvalificerar under de 
frågeställningarna vi har rörande ansvar vid ställningstaganden i kommunikation. Vi har märkt en 
hög självmedvetenhet från flera av intervjupersonerna att man som kommunikatör besitter ett 
stort ansvar i vad som produceras. Flera återger att de valt sitt yrke i en tro på förändring inifrån 
och att man på det viset kan bidra till en positiv företagskraft i samhället. ”Vi är i slutändan våra 
kunders rådgivare” menar exempelvis Robert. Samtliga respondenter har också beskrivit 
reklambranschen som en konservativ bransch, styrd av gubbar. Raoul ringade in det såhär:  

 
”Den ser kanske modern och poppig ut på ytan. Men de djupare strukturerna är väldigt gubbiga och 
konservativa, och det ekonomiska kapitalet dominerar fullständigt det eventuella kulturella kapitalet. 
Det har verkligen varit en hård, seg, manlig struktur i den här branschen. De var hälften, hälften på 
utbildningen men var tog tjejerna vägen sen? När jag beskriver förändringar av svensk reklam sen 
1960-talet och framåt använder jag mig av begreppsparet positioner och dispositioner och hur dom 
har förändrats under åren. Och ett väldigt tydligt exempel på hur kvinnor har försökt förändra sina 
positioner är just i gruppen produktionsledare. Produktionsledarna gick ihop på 90-talet och 
startade nätverket Piraya, med syfte att höja produktionsledares status i branschen, och de har 
lyckats med det. Men det är klart att om deras position flyttas upp, så flyttas andras positioner också 
upp. Det finns olika sådana här organisatoriska dynamiker i hur strukturen fungerar. Det här andra 
begreppet dispositioner har med egenskaper och liknande att göra. Jag har frågat ’vad är det för 
egenskaper som efterfrågas av er som produktionsledare?’ Då svarar de; ’det är att vi ska vara 
multitaskande och noggranna; ordning och reda.’ Det vill säga typiska duktig-flicka-egenskaper – 
och det finns ju tjejer som är beredda att jobba dygnet runt i princip. Medan killarna inte pallar det, 
utan vill upp i hierarkin och få bestämma. Tyvärr hjälper strukturerna och byråägarna till så att det 
här iscensätts. Det finns könsförhållanden mellan män och kvinnor i samhället från uppfostran och 
uppåt som sedan omvandlats till vissa typer av yrken. Som verkar vara gjorda för män respektive 
kvinnor. Det är jävligt läskigt.” (Raoul)  

 
Christina berättar varför branschen måste börja tala till och verka med kvinnor i större 
utsträckning: 

 
”Det finns undersökningar i USA som visar att 85 procent av kvinnor i en tillfrågad enkät inte 
tycker att reklamen talar till dom. Det finns även siffror på att 85 procent av alla köpbeslut påverkas 
av kvinnor. Då måste man som varumärke fundera på om man pratar framgångsrikt med de 
köpstarka målgrupperna. En fantastisk kvinna, Kat Gordon, grundade år 2012 en konferens som 
heter ’The 3 Percent Conference’. Detta eftersom att tre procent av alla kreativa chefer i USA då var 
kvinnor, idag är siffran elva procent. Man har behållit namnet för att påminna om hur illa ställt det 
var. Kat brukar säga ’att inte förstå den kvinnliga köpkraften är sheer lunacy’, eftersom att det är där 
pengarna finns. Man pratar om ’The Sheconomy’. I större utsträckning blir kvinnor köpstarka 
påverkansfaktorer. Varför? För att kvinnor i allt större utsträckning söker sig till högre utbildning, 
college och universitet än unga män. Det är en tragisk utveckling. Jag tror att vi kommer få en stor 
’white trash’-grupp av unga outbildade män. Idag pratar vi om meritokrati, det vill säga att man är 
meriterad och välutbildad. Det tror jag kommer att förändras i takt med att män inte kommer vara 
välutbildade – då kommer det att vara andra parametrar och värden som räknas. Det här är en 
annan diskussion. Så kvinnor blir i allt större utsträckning välutbildade vilket innebär att deras 
ekonomi blir starkare. Dessutom lever kvinnor lever längre än sina män och ärver sina män, vilket 
stärker ekonomin. Kvinnor är en växande köpkraft som man måste respektera om man vill stärka 
sitt varumärke och bygga ett lönsamt företag. Det tror jag är en stor anledning till att vi ser en stor 
förändring i reklamuttrycken. Femvertising som ju varit en trend länge. ’Like a Girl’ till exempel, 
eller H&M:s kampanj ’She’s a Lady’. Det här är absolut till en viss del baserat på en insikt om att vår 
köpkraft finns hos kvinnorna. Vi måste tala till de som vi aldrig talat till förut.” (Christina) 

 

Emmeli, Maja och Christina delar med sig av egna erfarenheter i reklambranschen:  
 
”Jag har jobbat i den här branschen i snart tolv år och tidigare var det så att folk inte tänkte på det. 
Som ofta ensam kvinnlig kreatör i min bransch kunde jag se hur en copy hade skrivit kanske fyra 
filmmanus med massor av karaktärer, men ingen roll för en kvinna. Att man ens kan komma dit 
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utan att tänka: ’vi kanske borde ha med en kvinna.’ Min poäng är att det även beror på 
arbetsgrupperna, att vi är en homogen bransch med oftast vita män från Bromma eller Lidingö som 
gör reklamen, och att produkten då blir normativ.” (Emmeli)  

 
”Det viktigaste att tänka på är att det finns en norm i reklambranschen som inte nödvändigtvis är 
positivt inställd till normbrytande kommunikation. Den här ’whitelashen’ efter Trump-valet har 
även setts tydligt i kommentatorsfälten i vår branschpress. Det är en del som blir glada när en sådan 
här bild (Åhléns luciabild) får en backlash. De kanske har känt att det är krångligt med alla dessa nya 
saker att behöva tänka på, att man måste hänga med i alla nya ord; säga rullstolsburen istället för 
rullstolsbunden. Att det är ett himla tjafs hela tiden.” (Maja) 

 
”Den svenska reklambranschen är i mångt och mycket baserad på den amerikanska 
reklambranschen som blommade upp i sin fulla härliga glans under ’Mad Men’-eran. Den har ju 
blivit blåkopian för reklambranschen, även här. Och den normen är vit man från medel- eller 
överklass. Även om man skulle vilja tro att samhället har utvecklats och speglar samtiden så tycker 
många med mig att vår reklambransch inte är i takt med samtiden. Vi är inte alla vita män. Och 
därför höjs röster och vi ifrågasätter den normen. Det kan ju vara röster som inte tillhör den 
världen, t.ex. kvinnor som jobbar i den världen eller externa parter, som konsumenter. I USA finns 
det en rörelse som heter ’Not Buying It’. Det vill säga att reklam och representation i det offentliga 
rummet ’inte köps’ eftersom att den inte speglar verkligheten och alla människor.” (Christina) 

 
Rörelsen ”Not Buying It” är ett exempel på när konsumenter tar ansvar. Robert berättar om 
”Buycotting” som innebär att man konsument kan göra skillnad med sin plånbok, genom att 
gallra bland produkter; och välja ekologiska produkter eller varumärken vars värdegrund man 
gillar. Han ser också att den utvecklingen kommer fortsätta, och får medhåll i ett citat av Emmeli 
där hon ser att fler företag än tidigare ”sätts dit” idag på grund av exempelvis visselblåsare: 
 

”Vi är inte längre kvar i den gamla skolan att vi bara är konsumenter, vi är ju mer eller mindre 
medborgare i ett samhälle och det är skärningen mellan medborgare och konsument som vi går mer 
och mer emot. Just därför tror jag att värdebaserad kommunikation kommer att öka ännu mer.” 
(Robert)  

 
”Jag tror att många företag kommer undan med ’green-washing’, ’white-washing’ eller ’pink-
washing’ på grund av att konsumenter är slappa och dåligt insatta. Men det är ändå större chans att 
det kommer fram idag på grund av internet via till exempel visselblåsare som uppmärksammar det 
felaktiga och sedan når det till massorna som själva inte orkat kolla upp det.” (Emmeli)  

 
Annars är respondenterna överens om att ansvaret primärt vilar på annonsörerna, tillsammans 
med deras rådgivare – reklamskaparna. Siris svar nedan sammanfattar situationen:  
 

”Man kan aldrig skylla på individen (konsumenten), utan det är de kommersiella företagen som har 
makt. Som individ kan du välja bort att köpa vissa saker, men det måste ske en ändring i strukturen. 
Där ligger problemet. Man kan inte hjälpa att man utsätts för reklam.” (Siri)  

 
Vidare pratar Maja och David om konsekvenser av en ny sorts interaktion mellan företag och 
konsumenter på sociala plattformar och ringarna på vattnet det kan skapa:  

”Företags kommentatorsfält är riggade för att ta emot konsumentkritik som till exempel; 
’varför funkar inte mitt Comhem-bredband?’ Men kritiken som kommer i 
kommentatorsfälten nu är en annan. Människor sa att de inte ville inte köpa Audi-bilar 
efter att Kakan Hermansson frontade dem, men de hade inte tänkt köpa en Audi-bil 
ändå. Men att högerextrema använder en form av konsumentmakt som ett politiskt 
verktyg, det är företagen inte riggade för. Det tror jag kommer bli en backlash. Hur pass 
mycket normer kan vi bryta? Man backar lite.” (Maja)  

”Man tystas. Att frågeställningen ’borde Åhléns ha gjort det här, med tanke på hur känsligt det här 
är?’ tillåts existera. Det är väldigt upprörande. För då kan man dra den tanken hela vägen och säga 
’ska den här ungen på förskolan få vara Lucia med tanke på stämningarna i samhället. Ska vi 
verkligen riskera det? Ska vi utsätta det här barnet för det?’ Då tystas man frivilligt. Åhléns gjorde fel 
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i det här fallet när dom inte var tillräckligt snabba på att sanera i sina kommentarsfält och inte var 
tillräckligt tydliga. För det laggade i någon timma innan allt gick igång. Men hela den här 
föreställningen är fel.” (David)  

 
Både Malin och Emmeli har noterat en utveckling i hur företag hanterar representationsfrågor, 
men det inte är en rak väg framåt:  

”Jag skulle säga att det beror på att konsumenterna är så pass medvetna idag att man 
hamnar utanför om man inte gör normbrytande reklam. Man upplevs som omodern och 
osmart. Det är fett att det blivit så. Jag har befunnit mig i specifika situationer med 
kunder i valet om man ska välja en svart modell men så har de avstått på grund 
av rädslan att det inte ska sälja – det är så tråkigt.” (Malin) 

”Jag tror att kunder är rädda att ta ett ställningstagande, när man tar med en mörkhyad eller ett 
gaypar i sin reklam. Det är för mig väldigt svårt att förstå, men jag måste acceptera det. Nu har jag 
precis varit involverad i ett projekt med en kund som sagt att hon vill ha diversifiering och stått för 
det hela vägen ut, vilket har varit väldigt kul. Men även då, när det blev dags att välja ut huvudbilder 
blev det så att kunden drogs mot de mer normativa bilderna. Då fick jag påminna: ’detta är ju det 
förväntade, vill ni sticka ut? Få uppmärksamhet? Vill ni ha en kampanj som folk bara bläddrar förbi 
i tidningen eller en kampanj som folk faktiskt stannar upp vid? Då kanske det är bättre att välja den 
bilden som inte är så typisk.’” (Emmeli)  

 

Att jämställdhet saknas även internt i reklambranschen kan av tidigare svar fastslås, men även den 
etniska mångfalden verkar saknas i branschen:  
 

”Jag skulle säga att reklambranschen inte alls är progressiv. Vissa människor kanske är det, men jag 
tycker inte att reklambranschen som helhet är det. Vi ser det i vårt projekt Stockholm Open som vi 
startat, att vi inte ligger i framkant som bransch. Det är en homogen bransch med många osynliga 
murar.” (Maja)  

 
”Vi behöver jobba för att kunna rekrytera från ett bredare underlag, det är jätteviktigt annars får vi 
inte till representationen. Branschen blir snäv, tråkig och oinspirerande om vi alla klär oss likadant, 
läser samma tidningar och ser samma filmer. Det blir bara rundgång då. Vi måste få in andra 
bakgrunder och erfarenheter, och då kommer kreativiteten att blomstra. Det handlar inte bara om 
att rekrytera mångfaldsmässigt, för det kan också bli en kort fluga bara. När man väl rekryterar 
utifrån mångfald måste man också kunna behålla mångfaldsrik personal. Och jag tror inte att 
processen blir enklare. Man uppnår inte konsensus lika snabbt om man har en mångfacetterad 
personalgrupp, det kommer bli knöligare och fler oenigheter, men det behövs för att vi ska vara 
relevanta. Det handlar inte bara om rekrytering utan också att bygga en värdegrund där man kan 
behålla talang och mångfald och utvecklas.” (Christina) 

 

Robert utvecklar ”de osynliga murarna” Maja nämnde:  
 

”Branschen är extremt homogen om man tittar på sammansättningen människor. De flesta kommer 
från någon form av högre medelklass. Detta var en av frågorna vi jobbade med i HR2020-
gruppen18. Där drev Christina Knight jämlikhet och könsfrågan medan jag drev 
mångfaldsperspektivet. Och vi hade en idé om att vi skulle utfärda ett stipendium som vi kallade 
framtidsstipendiet till Berghs reklamskola. Det blev en lång diskussion om vart fokus ska ligga. Är 
det att vi ska promota hud och hårfärg? Det var väldigt många som tyckte att vi borde göra så. 
Medan min mening, vilket det sedermera blev, var att det borde handla om socioekonomisk 
bakgrund. Det kostar pengar att gå på Berghs. Så du har flera olika frågeställningar att kolla på. Till 
att börja med ska du veta om att Berghs existerar. När jag växte upp var den gemensamma 
uppfattningen om framgång yrken som läkare, advokat eller bankman. Jag hårdrar det nu men 
ungefär så såg det ut. Kanske är det därför mina föräldrar inte har någon aning om vad jag sysslar 
med idag. Jag visste inte att Berghs existerade, utan jag visste bara att jag var intresserad av 
människor och marknadsföring. Så långt kunde jag dra det. Jag tror, precis som David Orlic och 

                                                      
18 HR2020-kommittén (inom Komm) var verksamma 2010–2015 och fokuserade på frågor om balans vad gäller 

genus, mångfald och åldersfrågor.  
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Maja Bredberg med flera (Stockholm Open), på att öppna upp branschen. Sen om du hittar ett 
guldkorn av femhundra eller trettio, fyrtio eller femtio - vem bryr sig, så länge du hittar dom. De 
människorna kommer att kunna representera samhället bättre, och bidra med en ny infallsvinkel 
som normalt sett inte hade kommit. Just för att de har andra erfarenheter. Just som människor från 
andra välbärgade förutsättningar också kommer att komma in med sina erfarenheter. Men det är 
mixen däremellan som jag tror är viktig. Och när de här människorna sammanförs, det är då vi 
tänker och något händer på riktigt. Men så länge vi rör oss i samma homogena grupp och så länge 
detta fortsätter finns det bara en massa ja-sägare. Som svar på er fråga: ja, branschen är väldigt sent 
ute. Men det för att ingen har brytt sig tidigare. Affärerna har gått bra, och vi har gått på galor och 
druckit gott vin istället.” (Robert)  

 

Maja har även exempel gällande ett orättvist mottagande av reklam, där reklam gjord för en 
manlig målgrupp går mer säker inför kritik eller granskning, jämfört med reklam gjord för en 
kvinnlig målgrupp:  
 

”Jag har ett skarpt exempel på det. Och det utgår också faktiskt från Lina Thomsgård. Hon delade 
en CNN-artikel eller vad det var, det var i alla fall en riktig tidning, ett riktigt mediahus. Som hade 
gjort en artikelserie om en mineral som heter Mica. Den utvinns i gruvor i Indien, och 70 procent av 
utvinningen under illegala förhållanden, och 1 av 5 som arbetar i de här gruvorna är barn. Det är 
superilla hur det ser ut i de här gruvorna. Det här har pågått i några år, och då har man (media) 
uppmärksammat olika företag som till exempel Lush, som säljer produkter med glitter i. För 
mineralen Mica är glittrig, vilket gör att man kan ha den i ögonskuggor till exempel. Och då har man 
avkrävt från de här företagen att de ska kunna säkerställa att produktionsleden förbättras. Vilket är 
bra. Men jag började undra om det verkligen stämmer att all utvinning av Mica kan gå till 
mineralsmink. Och till glittrig ögonskugga. Så började jag gräva i det och då såg jag att ungefär 10 
procent, inte ens det, men 9 komma någonting procent av den här mineralen som utvinns används 
till smink. Medan den absolut största majoriteten används i pigmentering till billack och i 
byggnadskonstruktioner när man gör gipsplattor och sånt. Och det är ingen som någonsin skulle 
kräva att ett bilföretag redoviserar hur deras färg produceras.” (Maja)  
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5.1.8 Framtiden   
Vi frågade våra respondenter hur de tror att normsamtalet i reklam ser ut om tio år, och var de 
förmodar att kommunikationen är på väg, med den underliggande hypotesen att om ”det 
normbrytande” vinner dagens fajter – så borde det normbrytande idag vara okej och norm om 
tio år. Frågan blev emellertid ibland så pass öppen att vi pratade om kommunikation eller hur 
samhället kommer se ut om tio år.  
 
Flera respondenter hoppas just att dagens normkritik inte ska kunna kallas normbrytande om tio 
år. My belyser att de som vågar idag blir extra sårbara:  

 
”Jag hoppas att det som kan kallas normbrytande reklam idag inte kommer att kallas det om tio år. 
En storm som den Åhléns hamnade i nu skulle inte uppstått om fler företag hade haft en bredare 
representation i sin kommunikation, precis som Åhléns har, och då skulle det inte heller anses lika 
normbrytande.” (My) 

 
I 5.1.7 nämner Maja en möjlig backlash där högerextrema grupper tystar ner viktiga samtal. 
Christina presenterar nedan en möjlig dyster framtid motiverad i historiska cykler och det 
rådande politiska samt socioekonomiska klimatet:  

”Jag hoppas att vi inte ens behöver prata om normbrytande (om tio år) utan att normen 
är inkluderande, att det är vår nya norm och därför är allt tillåtet och välkommet. Inte 
allt, men ni fattar. Att vi inte reagerar över att det är en svart pojke som är Lucia, en 
kvinna som president eller att Jens Lapidus har en rosett runt halsen. Det hoppas jag. Jag 
är inte säker på att det blir så eftersom det politiska och socioekonomiska läget 
förändras. Det händer saker i världen som gör att det blåser nya vindar och saker 
förändras. Det är något jag är orolig för. Att allt det jag har jobbat för och tror på, många 
med mig, får en ’backlash’. Att vi går tillbaka till ideal som är helt gammaldags. Så ser 
ofta den historiska utvecklingen ut. När jag föreläser är det till exempel jätteintressant att 
titta på reklamuttrycket före, under och efter andra världskriget när alla amerikanska män 
skulle ut i kriget. Plötsligt behövde tillverkningsindustrin och inte minst krigsindustrin 
arbetskraft och då kom ’Yes, we can’ -kampanjerna. Då porträtterades kvinnorna som 
ingenjörer, starka och kapabla eftersom industrin behövde de här kvinnorna. När 
männen kom tillbaka och ville ha tillbaka sina jobb föddes idén om den amerikanska 
hemmafrun; kvinnorna skulle tillbaka till hemmet, till spisen, till sina Kenwood food 
processors.” (Christina) 

Även Malin ser att det inte går att blunda för de mörka politiska krafterna. Men hoppas och tror 
att stereotyper har lösts upp om tio år, i takt med att vi blivit mer medvetna. I förlängningen ser 
hon att det finns nya normer att bryta:  

 
”Till exempel tvåsamhetsnormen. Om 50 år kommer folk titta tillbaka på den som någonting 
förlegat. Eftersom man inte är ekonomiskt beroende längre, dessutom kan man numera beställa 
heminsemination, vilket innebär att man inte är lika beroende av en man för att få barn. Folk har 
annan syn på kärlek, i och med sociala medier kommer ett utbud av kärlek som inte fanns 
förut. Man kanske uppfostrar ett barn med kompis. Kanske att kollektivet kommer tillbaks, i 
kontrast till dagens individualistiska samhälle.” (Malin)   

 
Siri menar att tio år är kort tid, men att en normbrytande reklam förhoppningsvis inte ser ut som 
idag då:  
 

”Jag hoppas att det inte kan anses normbrytande att vara ihop med vem man vill, se ut hur man vill, 
eller ha den religionen man vill. Men tio år är kort tid. Jag tror att våra barn måste vara typ 80, då är 
det klart. Helt nytt och fräscht. Det kommer alltid födas skeva personer, men man får ändå hoppas 
att om man föds nu, så vet man att alla är lika värda. Det borde vända om allt går rätt ju. Att det 
normbrytande till slut blir att ha en billig och tveksam produktion, eller att det går mot normen att 
inte vara vegetarian.” (Siri)  
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Emmeli ser med tillförsikt på normer i reklam om tio år, och tror att det fortfarande kommer 
vara normbrytande att kommunicera jämställdhet och mångfald. Maja anar att företag om tio år 
kommer att producera och redovisa i större utsträckning vad man bidrar med som företag; 
”snarare än att man målar upp någon slags utopisk bild av hur det skulle kunna vara”. Hon ser 
även att profilsamarbeten (influencers) kommer att växa, och att det finns en transparens i sådana 
samarbeten som är rättvis. Till exempel om en person recenserar en produkt på Youtube, så vet 
alla vilka premisser som gäller. I fortsättning:   
 

”Sedan tror jag också att vi kommer se mycket mer kommunikation och samarbeten där företag går 
in och sponsrar rena kulturformer, eller underhållning, eller TV-serier. Som företag har jobbat med 
sport på ett intelligent och möjliggörande sätt. Och då menar jag att man snarare är producent av en 
hel serie, än att man ställer fram en colaburk i en frame. Jag läste en intressant text om ’Stranger 
Things’ – serien på Netflix som blev superpopulär – där någon skrev att den lika gärna hade kunnat 
varit producerad av Levi’s. Eftersom att kläderna subtilt verkligen är där. Att företag blir en 
möjliggörare i samhället, vare sig det gäller kultur eller social hållbarhet. Det är i alla fall min 
förhoppning.” (Maja)  
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5.2 Analys och Resultat 
 
I detta avsnitt sammanfattas och analyseras det empiriska materialet med hjälp av teorin relationsmarknadsföring. 

 

5.2.1 Varför tar företag ställning i deras kommunikation idag? 
Grönroos definierar fundamentet i relationsmarknadsföring som ”ett utbyte av löften”, vilka ”öppnar 
upp för en långvarig relation mellan företag och konsument” (Grönroos 1999, s. 9). Uppenbarligen tar vår 
studie avsats i de löften företaget ger konsumenten och varför löftena ges (i form av 
normbrytande kommunikation som representerar de som tidigare inte blivit representerade). 
Teorins uppkomst motiverar Grönroos i övergången från industrisamhälle till 
informationssamhälle och de nya krav som då tillkom på företag. Vi noterar under punkt 5.1.4 en 
nästintill unison uppfattning från våra respondenter gällande hur företag idag måste klara av att 
interagera med sina kunder på ett annat sätt än tidigare. Metamorfosen från ett reklamklimat där 
man kunde ”basunera ut budskap till en väntande konsument i en TV-soffa” (My) till ett 
reklamklimat där man ”måste vara dialogförande och transparent” (Emmeli) är helt enkelt tydlig.  
 
Sheth (2002) menar att relationsmarknadsföringen föddes under 70-talets oljekris då 
västerländska företag tvingades (på grund av utbudsbrist och höga priser) att tänka på relationen 
till konsumenten, snarare än bara kärnprodukten. Att tänka längre än kärnprodukten i sin 
kommunikation är inga nyheter 2016. Däremot är positioneringsfrågan i Sheths tankar intressanta 
att koppla mot vår empiri. Positioneringsfrågan under 70-talet handlade om ”att tänka längre än att 
förlita sig på en gammal modell” (engångstransaktioner) enligt Sheth (2002, s. 31). David och Maja 
menar att vi lever i ”det nya 70-talet” där gränser mellan olika sektorer börjar lösas upp och 
samhällsklimatet är extremt politiserat. Samtalet kring representation i reklam är ursprunget ur 
den här nya tiden snarare än att ”branschen plötsligt vaknat och fått en idé” ser David och Maja. 
Under arbetets gång kom vi att i allt större utsträckning börja prata om varumärkens 
ställningstagande utifrån begreppen reaktivitet och proaktivitet. Efter att ha kunnat konstatera att 
reklam och reklambudskap i hög grad påverkar människor ställde vi oss frågan om 
reklamskaparna agerade proaktivt för att förändra den stereotypa representationen, eller om de 
agerade reaktivt eftersom att samhällsdebatten och konsumenterna påtvingade det? 
Uppenbarligen skapade oljekrisen ett scenario där företag tvingades tänka annorlunda efter att 
deras utbud ströps och priserna höjdes. Men är det så att samhällsdebatten (och en briserande 
alternativt utlöst politisk kris) idag tvingar fram (om än sena) reaktioner bland reklamskapare?  
 
Raoul är kritisk till reklambranschens roll som ”näringslivets avantgarde” och menar att 
normkritisk kommunikation 2016 är sent. Han menar att reklamskapare har ”satt upp fingret och 
känt efter åt var det blåser.” Flera andra respondenter är också ambivalenta inför 
reklambranschen som en proaktiv bransch i de här frågorna. Exempelvis vill inte Christina gärna 
generalisera hela branschen men bedömer branschen som reaktiv även utifrån ett historiskt 
perspektiv. Även om till exempel Robert anser att det är mindre viktigt vad som hänt; ”eftersom 
att det äntligen börjar hända saker.” Vidare beskriver flera av respondenterna en 
maktförskjutning där konsumenter tagit taktpinnen gällande vilka företag de vill ha en dialog 
med, snarare än tvärtom. Konsumenter ”letar efter något verkligt att engagera sig i” som My 
beskrev det, och hennes sammanfattning av situationen, att företag tillika då måste stå för 
någonting och i det får räkna med reaktioner är på många sätt talande: 

”Vissa kommer att ogilla det, ja kanske till och med hata en. Jag ser det lite som ’the 
name of the game’– vill du skapa en relation till dina kunder och bli älskad som 
varumärke och företag, ja, då behöver du i dagens medieklimat, i och med den utveckling 
vi har i samhället stå för någonting.” (My) 
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Vi testade två exempel på våra intervjupersoner för att omvandla praktik till teori, och närmare 
undersöka samtidens relevans vid skapande av reklamkampanjer: Comviqs Karim-kampanjer och 
Volvos Zlatan-samarbete. Bägge reklamkoncepten är noterbara i den utsträckningen att de verkar 
bygga på en stereotyp bild (eller karikatyrbild i Comviq-Karims fall), även om de samtidigt 
representerar ”icke-vita” personer, vilket dystert nog enligt mätningar de facto är normbrytande 
(se 2.3). Under diskussioner om Comviq Karim pekade våra respondenter på långsiktigheten 
(Karim fanns med i fyra år) och den dramaturgiska utvecklingen som karaktären gjorde under 
konceptets gång. Karaktärsutvecklingen är tänkvärd för studien utifrån tid och rum, eftersom den 
verkar vara i samklang med samtiden. 2012 presenteras en superstereotyp tobakshandlare som 
säljer telefonkort på bruten svenska med frasen: ”billigt, billigt”. Maja berättade för oss om 
Karim-förlagan, tillika den största försäljaren av telefonkort i Stockholm och slottsägaren Harout 
och hur ”allt det var bortskalat i Karim, för att det inte passade in i den första bilden du har av en 
tobakskiosk” (se 5.1.6). Men fyra år senare får en annan Karim se ljuset i reklamen när Tariq 
Alkhizai (som spelar Karim) berättar sin historia. På arabiska i en sju och en halv minuter lång 
spelfilm berättar Tariq om hur han flydde Saddam-regimen med falskt pass och till slut hamnade i 
Sverige. Det går att problematisera flera aspekter i den utvecklingen, men först och främst ger 
den empirisk styrka till konstaterandet att debatten är på en annan nivå 2016 och att 
relationsmarknadsföring som strategi i stor utsträckning styrs av positionering utifrån tidens samtal 
snarare än något annat.  
 
Vinstfrågan menar vi ligger som en undertext i hela frågan. Det är uppenbart att en långsiktig 
kundrelation kommer att generera pengar, vilket får stöd både i teorin och empirin. Däremot har 
respondenterna delade meningar om hur pengarna tjänas. Robert satte ord på det såhär: ”vill man 
fortsätta tjäna pengar måste man stå för något mer än bara en kärnprodukt.” Raoul sammanfattar 
normbrytande reklam som ”ett slags grundläggande sanitetsarbete”, där företag behöver visa 
medvetenhet kring frågorna, för att ligga i framkant och vara trendiga. Å andra sidan ser Raoul 
inte att det finns massa pengar att tjäna på normkritisk kommunikation, utan då hade det slagit 
tidigare (se 5.1.7). David och Maja menar att det är problematiskt att bara räkna 
försäljningsintäkter efter en inkluderande reklamkampanj, utan istället bör man även se på 
kampanjerna utifrån varumärkesvärdet. Incitamenten för inkluderande kommunikation med ett 
varumärkesvärdestänk kan vara alltifrån rekrytering till signalvärden eller journalistrelationer. My 
belyser hur de aspekterna blir kommersiellt viktiga eftersom att bred kommunikation handlar 
både om att nå ut till en bred grupp av människor – men även om att nå köpstarka grupper i 
samhället som kanske inte tillhör någon av grupperna som representeras, eftersom att deras 
värderingar gör att de uppskattar företag som tar politiska ställningstaganden. Emmelis tankar om 
de ekonomiska skälen är tänkvärda. Hon ser en stor omedvetenhet kring ekonomiska skäl i 
branschen, men hoppas att framtida forskning av Nina Åkestam ska hjälpa till att nå ut och 
upplysa kring bland annat att det inte finns ekonomiska skäl att göra sexistisk reklam (se 5.1.4).  
 
Under flera intervjuer nådde våra respondenter ett konstaterande i likhet med ”alla försök är bra 
försök”. Även om det är en politisk trend som företag profiterar på. Detta eftersom att 
”försöken” i slutändan jobbar mot en mer jämlik utveckling. Shkrikhande (2003) konstaterar att 
en person uppfattar världen som den porträtteras via reklam i TV. Enligt O’Malley och Tynan 
(1998) är själva syftet vid användning av relationsmarknadsföring att känna sin konsument och 
plocka upp trender som drivs av kunden. På liknande sätt resonerar (Grönroos 1999) som hävdar 
att i fallet när fokus skiftar från transaktioner till relationer har relationsmarknadsföringen gjort 
sitt jobb. Men en naturlig och uppenbar reflektion i konstaterandet ”alla försök är bra försök”, 
som gjorts i samtliga intervjuer är att långsiktigheten måste finnas och mer om det under nästa 
rubrik.  
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5.2.2 Vad kan gå fel? Och vem ska ta ansvar?  
Incitamenten för användande av normkritisk reklam är alltså många, men något vi även 
konstaterat tillsammans med våra respondenter är att det finns många fallgropar och möjliga 
negativa konsekvenser vid användande av normbrytande reklam. Innan vi analyserar de svar vi 
fått (om vad som kan gå fel) är det viktigt att skilja på kortsiktighet och långsiktighet i den här 
frågan. Grönroos beskriver relationsmarknadsföring som ”ett utbyte av löften” (1999, s. 9), och 
dessa löften kan svikta både på kort och lång sikt. Däremot utgår teorin primärt utifrån ett 
långsiktigt perspektiv och därför kommer kortsiktiga reaktioner att analyseras mer i 
diskussionskapitlet. Att långsiktigheten blir avgörande för varumärken är ett konstaterande som 
får både empiriska och teoretiska belägg. Därtill finns många parametrar att förhålla sig till. 
Kommunikationen ska under lång sikt vara ”trovärdig” och ”autentisk”, och den bör vara 
”relevant både till produkten och organisationen”, Raoul menar att ”det inte går att göra en 
braskande kampanj som alla pratar om en höst och sedan ånyo göra stereotyp reklam och tänka 
att man ska förändra någonting”, men att det är upp till bevis, om varumärken vill förändra 
bilden av sig till konsumenter så gäller det att leva upp till löftena. Christinas fina liknelse mellan 
en vänskapsrelation och ett varumärke tål att citeras igen:  
 

”En negativ konsekvens av opportunistiska varumärken som hoppar på tåget och sedan överger 
den för nästa trend är att kommunikationen inte blir äkta, genuin eller trovärdig. Relationer till 
varumärken kan liknas relationer med nära vänner, vi vet ju vilka våra närmaste vänner är för att vi 
vet vilka värdegrunder de står för och vad de representerar, men en person som hela tiden byter 
värdegrund blir opålitlig och svår att ha förtroende för. Samma sak gäller varumärken.” (Christina) 

 
Bland våra respondenter råder delade meningar gällande vilka företag som kvalificerar för rollen 
som normbärare. Flera ser att ställningstagandet behöver vara förankrat i företagets praktiska 
verksamhet (både internt och externt), medan andra menar att förändringsarbetet måste kunna 
påbörjas och fortlöpa även om organisationen inte är ”helt där än”. I vår teoridel (se 3.2.1) 
presenteras Hollensen och Opresniks (2010) problematisering inför Kotlers hypotes att Coca-
Cola och Gillette inte skulle behöva använda relationsmarknadsföring på grund av deras 
astronomiska ledarpositioner. Hollensen och Opresniks menar att den existerande relationen till 
Coca-Cola gör att varumärkets positionering redan är gjuten. Initialt i det här uppsatsskrivandet 
utgick mycket från H&M och deras kommunikation. Med kampanjer som ”She’s a lady” och 
”Close the loop” bryter H&M normer och vår känsla var att kommunikationen inte 
korresponderade med företagets helhet. En handfull av våra intervjupersoner är benägna att hålla 
med. H&M, Coca-Cola och Gillette är alla gigantiska i deras respektive marknader, vilket gör det 
intressant att jämföra företagen samt deras redan gjutna varumärkespositioner, och vid en sådan 
jämförelse blir vår undersökning snabbt djup och komplex. ”Det är omöjligt för H&M att göra 
rätt, deras fabriker i Bangladesh gör dem automatiskt opålitliga och dåliga” berättade en 
respondent för oss. Samtidigt menar My att H&M är längst fram i Sverige, kanske till och med 
globalt, när det kommer till hållbarhetsarbete, men att de får väldigt lite uppmärksamhet för det. 
Coca-Cola är Coca-Cola med allt vad det innebär – enligt Hollensen och Opresniks till exempel 
ett samarbete med restauranger och biografer där Coca-Cola erbjuds framför andra produkter. 
Gillette och deras ”The best a man can get”-reklamer ”ska tala till männens reptilhjärnor” (Resumé, 
2014). Samma dogmatiska åsikter som avfärdar H&M borde kunna kategorisera Coca-Colas 
verksamhet som monopolverksamhet och beskriva Gillettes reklamkampanjer med en uppsjö 
mindre smickrande adjektiv. Men varför är de ena marknadsledarna ”rätt” och den andra ”fel”? 
Är klädbranschen mer i skottgluggen än läsk och rakhyvlar, eller är det vi svenskar som tagit vår 
samhällsdebatt till en nivå där ett företag som tar ställning måste dissekeras på ett sätt som de 
amerikanska företagen Coca-Cola och Gillette inte verkar dissekeras?  
 
Maja exemplifierade för oss (genom användning av mineralen Mica i smink kontra dess 
användande i billack, se 5.1.7) hur vissa produkter kritiseras mer än andra, ”vilket gör det svårt att 
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kommunicera i det, för vi vet att modeföretag alltid kommer få kritik på ett sätt som till exempel 
bilföretag inte får – ingen skulle någonsin kräva att ett bilföretag redovisar hur deras färg 
produceras.” Vidare ser Maja att få pratar om att folk tar livet av sig i Foxconn-fabriker 
(mobiltelefonproduktion) i Kina, medan åtminstone uppsatsförfattarna upplever att fler pratar 
om H&M:s produktion i Bangladesh. Samtidigt verkar inte Volkswagen-koncernen gå på knäna 
ett och ett halvt år efter ”den största skandalen i bilhistorien”, då Volkswagen manipulerade 
utsläppsresultat som visade sig vara upp till 40 gånger högre än testresultaten (SVT, 2015). Vissa 
företag verkar granskas mer än andra. Gällande den svenska samhällsdebatten har våra 
respondenter bekräftat att den ligger långt fram: ”femvertising har inte lyfts i Ryssland än, medan 
vi i Sverige har börjat kritisera företag som använder det”, sa till exempel Robert. Roberts citat 
symboliserar en flerbottnad debatt där både progressivitet och fördömanden kan leva i symbios.  
Vi ställer krav på företag som gör att de agerar, men samtidigt verkar vissa branscher och företag 
agera under förhållanden där det blir svårt att förändra på grund av cementerade uppfattningar.  
 
När My beskrev H&M som en svensk och möjlig global ledare för hållbarhetsarbete stod det i 
diametral motsats mot vad den allmänna uppfattningen om H&M verkar vara. Studien kan 
konstatera att en annan sorts företagstransparens och kommunikativ stringens efterfrågas av 
klädjätten jämfört med andra företag – däremot bör det understrykas att en objektiv sanning 
gällande H&M:s hållbarhetsledarställnings inte nås i vår studie. Många är som inte eniga, till 
exempel släppte journalisten Gunilla Ander boken ”Den lilla svarta – modeindustrins mörka 
baksida” i september 2016. Ander har rest till textilfabriker i Indien (indiska Tirupur, världens t-
shirt huvudstad) och Sri Lanka, och beskriver därifrån en smutsig verklighet där västerländska 
företag och deras samhällsansvar lyser med sin frånvaro (Ander, 2016). ”Den lilla svarta” är 
journalistens andra bok om industrin efter ”Bomull – en solkig historia” år 2010. Ander 
konstaterar i uppföljaren att fram till 2016 har inte mycket gått i rätt riktning, varken sedan 
hennes första bok för sex år sedan, eller sedan millennieskiftet när Naomi Klein (1999) i hennes 
bok ”No Logo” uppmärksammade låglönefabriker och deras hänsynslösa förhållanden.  
 
Ansvarsfrågan och huruvida företag verkar opportunistiskt eller inte kan ställas mot det faktum 
flera respondenter belyst att det ju inte är välgörenhet utan kommersiell kommunikation som vi 
undersöker. Omgående får då andra parter som journalister och konsumenter större ansvar i 
form av granskare av de löften som ges. Granskningar och reaktioner existerar också, Gunilla 
Ander är ett exempel, Robert nämnde ”Buycotting” för oss, Christina nämnde den amerikanska 
rörelsen ”Not Buying It”, Emmeli nämnde en ökad frekvens visselblåsare – men hela den 
samhällsdebatten och vad som är tidstypiskt 2016 är som sagt den främsta anledningen till att 
varumärken tagit in bred representation i sin kommunikation. Igen blir en rak linje 50 år tillbaka i 
tiden användbar: tidstypiskt för 70-talet var slagkraftiga och viktiga politiska rörelser som 
musikens proggrörelse ursprungen ur 60-talets ungdomsrevolter (68-vänstern och amerikanska 
hippierörelsen), pionjärerna Ebba Grön, KSMB och Kriminella Gitarrer i den protesterande 
punkrocken, eller miljörörelsen med ”Sveriges förste miljökämpe” Björn Gillberg i spetsen. År 
2016 har liberalismen fått pyspunka när västvärlden för första gången på 50 år har två 
superkonservativa världsledare i Donald Trump och Theresa May. Å andra sidan är protester mot 
Trump för jämställdhet lika tidstypiska som hans eventuella murar och inreseförbud. De rosa 
klädesplaggen och hundratusentals demonstrerande (”A Women’s march”, ”Anti Trump-day”) 
ska vi och kommer vi aldrig att glömma. Men det Thåström, Gillberg och övriga 70-tals rebeller 
saknade var internet, ”internet är det mest revolutionerande som hänt sedan jag började i den här 
branschen” som Emmeli uttryckte det. Vad betyder internet i vårt samhälle idag? Och vad har 
internet för roll i frågan om normbrytande reklam?  
 
Internet möjliggör såklart informationsspridning på ett sätt som är fantastiskt. Det finns inget 
man inte kan lära sig på internet. Och visst, internet är en betydelsefull plattform där 
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granskningar och krav för exempelvis en transparent och god företagsvärld kan drivas framåt. 
Men internet är också en brännhet samtalsplats där det inte verkar finnas några gränser för 
människors aggressivitet, missunnsamhet och inskränkthet. ”Tror ni någon skulle våga uttrycka 
sig sådär här på Hötorget?” frågade Christina när vi satt på Scandic Haymarket och pratade om 
högernättrollens mobiliserade hatstorm mot Åhléns luciabild. Det är en tragisk sanning att det 
som förr viskades i hörn nu skrivs ut i versaler ogenerat och provokativt i kommentatorsfält och 
forum. ”Konsumentmakt används som ett politiskt verktyg idag” förklarade Maja när 
kommentatorsfält kom på tal. Emellertid är våra respondenter överens om att stora företag med 
ekonomiska muskler ska kunna ta ansvar när de attackeras. Tanken att reklamskapare använt 
normbrytande representation med motivet att uppnå debatt och uppmärksamhet håller, men 
tanken att den normbrytande representationen görs beräknande för maximal kontrovers som 
genom ringar på vattnet kan leda till uppmärksammade hatstormar är svagare. Vid sådana 
argument är det tänkvärt att jämföra ett eventuellt kulturellt kapital i reklamprodukterna mot ett 
ekonomiskt kapital. Kultur och konst finns i både bred och smal form, och har så länge vi minns 
väckt känslor och provocerat eller bara varit en så kallad comic relief eller en kommersiell 
juldagsfilm. Moderna exempel när ”smal” och ”ny” kontroversiell konst öppnat viktiga 
samtalsdörrar svämmar såklart över, men Robert Mapplethorpes homoerotiska nakenstudier av 
New Yorks gayvärld på 80-talet och hiphop-gruppen N.W.A:s (förkortning för ”Niggas With 
Attitutes”) revoltlåtar för mörkhyades rättigheter i slutet på 80-talet – vilket markerade 
startskottet för en ny musikgenre – är två stycken exempel. Skotten mellan Mapplethorpes 
ögonöppnare för gaydebatten i USA (både bokstavligt och bildligt talat) till svensk reklam skapad 
av bortskämda innerstadskillar är inte vattensäkra. Man slår på en stor trumma i den liknelsen och 
det finns många hinder på vägen (mer om det i diskussionen) som gör att reklamkampanjer aldrig 
kan komma i närheten av den kulturella och politiska pondusen. Men poängen är att det (i en 
lång parallell till problemdiskussionen) inte finns någon råtta i den här pizzan, utan istället borde 
de reklamprodukter som sticker ut och vågar bryta ny mark applåderas. Eftersom majoriteten av 
alla reklamprodukter faktiskt är lika breda och förlåtande som en juldagsfilm.  
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån samhällsdebatten och dess fragmentering dra två viktiga 
slutsatser. Till att börja med är de situationer som uppstår i och omkring fenomenet normer i 
kommunikation nya situationer. Det skrivs och berättas om nya meteologiska fenomen som 
hatstormar, och om stora företag som inte lyckas sanera hatstormen från deras egna 
kommentatorsfält på grund av tagna-på-sängen-scenarion. I de här nya situationerna får vi stöd 
både empiriskt och teoretiskt i att långsiktigheten blir avgörande. Den andra slutsatsen är att 
reklamens roll idag är viktigare än någonsin. Flera respondenter resonerade kring ett av 2016 års 
nyord filterbubbla. Filterbubblan som i sociala medier via algoritmer filtrerar bort innehåll som inte 
överensstämmer med det vi redan tror på, vilket leder till att fakta inte blir lika viktigt och att vem 
som helst kan bli en auktoritet (Grankvist, 2016). Men, det stora viktiga men:et här är att reklam 
inte kan filtreras bort – åtminstone inte i samma utsträckning. I sociala medier filtreras 
kommunikation, men i tunnelbanan, i tv-reklamer, i radio, i tidningar, på billboards, i skyltfönster 
och så vidare – där råder autonomi i vad som ska kommuniceras för varumärken. Och i den 
kreativa autonomin vilar ett stort ansvar på kommunikationen när världen verkar mer splittrad 
och ängslig än någonsin – spräng filterbubblor och åsiktskorridorer med sann (icke-alternativ) 
fakta helt enkelt, apropå ängslighet och nya ord.  
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6. Diskussion  

I det här kapitlet diskuteras empirin med hjälp av all tidigare forskning, litteratur och teori som funnits till hands 
under uppsatsarbetet.  
 
Studien med arbetstiteln ”Samtalet om normer i reklam” mynnade till slut ut i ett 
samtalsimperium om Sveriges reklamklimat där alltifrån Berghs reklamskola, ”Mad Men”-
karaktären Peggy Olson, siffran elva och glittriga mineraler varit artikulerande och betydande 
komponenter. På reklambyråer jobbar vitala tjejer och killar i svarta Acne-kavajer som spenderar 
sommarledigheten på Berghain19 i Berlin och läser indiemagasinet Iconograph eller åtminstone 
Vice tänkte vi. Emmelis reaktion ”va? hela jävla frågan!” underströk vår aningslöshet när vi under 
vår första intervju ställde den valpiga frågan ”är det något gällande normrepresentation i reklam 
som du tycker inte uppmärksammats tillräckligt?”. Little did we know.  
 
Den Berghain-kompatibla reklamaren existerar säkert, men utöver henne finns Excelgubbarna20 
som inte kan säga rullstolsburen och ”innerstadskillarna i toppluva”21. Det råder vit, manlig 
hegemoni i reklambranschen där inte bara förlegade ord nu utmanas, utan även gamla privilegier 
som cementerats och efterlevts sedan 60-talets ”Mad Men”-era. Endast 11 procent av alla 
kreativa chefer är kvinnor22, vilket i praktiken innebär att 89 procent av alla reklamkoncept ska 
godkännas av män innan de når annonsören – varför då? – jo, på en traditionell reklambyrå finns 
arbetsgrupper som hjärnstormar fram kreativa koncept efter kunders önskan. Kruxet är att alla 
idéer ska silas genom den kreativa chefen innan de når kunden. Inte bara är risken för homogena 
produkter otvivelaktig. Än mer otvivelaktigt är hur knasig siffran 89 procent beslutsfattande män 
framstår i relation till siffran 85 procent kvinnor: Christina berättade för oss om forskning som 
visar att 85 procent av alla köpbeslut tas av kvinnor. Vilket durkslag det här upplägget silats 
genom är oklart, och hur 89 procent män ska lyckas förstå och hålla sig ajour med (minst) 85 
procent kvinnor är ett mysterium. Christina berättade även för oss att 85 procent av alla kvinnor 
upplever att reklambudskap inte talar till dem, vilket således vidimerar det bisarra och olönsamma 
i hela situationen.  

 
Bra reklam ”skapar debatt”, ”förändrar”, ”förflyttar” eller ”påverkar” enligt våra respondenter. 
Följaktligen behöver framgångsrik reklam på något sätt vara verklighetsförankrad. Vattenfalls 
”Solcellsguiden” lät husägare via Google Maps räkna ut hur mycket energi de kunde få från sitt 
hustak. Kampanjen ökande antalet offerter på solcellspaneler med 370 procent (Guldägget, 2016) 
och framstår som ett illustrativt och framgångsrikt exempel för när reklam utgått från 
verkligheten med målet att både förändra Vattenfalls varumärke men även att förändra och påverka i 
miljösyfte. Avsevärt mer svårnavigerat blir landskapet när företag har människor på 
orienteringskartan istället för solcellspaneler. Vad är bred representation och vad är inte det? En 

                                                      
19 Berghain är en technoklubb i Berlin inrymd i ett gammalt nedlagt kraftverk. Klubben är bland annat känd för sina 
svarta rum (”darkrooms”), unisextoaletter och totala frånvaro av speglar, reflexiva och blanka ytor för att inte 
”begränsa besökarnas yttre hämningar” (Sveriges radio, 2009).  
20 Uttrycket Excelgubbe myntade Erik när han jobbade på läkemedelsföretaget Johnson & Johnsons finansavdelning. 
Excelgubben har kanske lite mjäll på kavajaxeln, är en trogen konsument av Dubbeldusch och skulle aldrig gå en 
meter utan sitt mobilskal. Excelgubben har inte varit på Berghain.  
21 Uttrycket ”vita innerstadskillar i toppluvor” är citerat ur podcasten Värvet när Anna Serner (nuvarande VD på 
Svenska Filminstitutet, tidigare [1998 till 2006] VD för Komm) berättar om hur hon på Guldäggsgalan samma år 
blivit chockad eftersom ”samma vita 23-åriga innerstadskillar i toppluvor, sprang upp på scenen om och om igen och 
mottog pris.” (Värvet avsnitt 187, 2015) 
22 År 2012 var endast tre procent kvinnor, samma år som Kat Gordon grundade ”The 3 Percent Conference” 
(Christina, 5.1.7).  
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sanningsenlig spegling23 av verkligheten är en lämplig beskrivning. Men sanningsenlig bred 
representation förekommer inte i reklam idag och till stor grad beror det på att reklamskaparna 
inte har brytt sig, ”ingen bryr sig, business går bra, och vi går på galor och dricker gott vin” som 
Robert uttryckte det. Robert är för snäll när han uttrycker sig i vi-form ovan – men hans spaning 
är talande. De vita innerstadskillarna i toppluvor och Excelgubbarna varken har behövt eller 
kunnat tala till de 30 procent av Sveriges befolkning som är av utomnordiskt ursprung, eller till de 
som alltså håller i plånboken och tar köpbesluten i familjerna – kvinnorna. Men branschen har 
ändå fått se ut såhär, en homogen grupp skapare och homogena produkter. Varför? Var tar 
tjejerna vägen? Raoul använder begreppsparet positioner och dispositioner när han förklarar 
förändringar av svensk reklam sedan 60-talet. Kvinnor har både försökt och lyckats flytta upp 
sina positioner, ett exempel är nätverket Piraya24 och hur de lyckats höja produktionsledarnas 
status i branschen. Problematiken kvarstår dock eftersom ”den organisatoriska dynamiken” 
istället bara flyttar övriga positioner ovan produktionsledarna. Både killar och tjejer kan ha gått 
projektledarutbildningen på Berghs, men efter examen blev killarna projektledare och tjejerna,  
”de få som blev kvar i branschen” blev produktionsledare (underställda projektledare rent 
hierarkiskt). Dispositionerna undersöker Raoul genom att fråga produktionsledare vilka 
egenskaper som efterfrågats av dem i anställningsprocessen. ”Multitaskande, noggranna och 
ordning och reda” brukar han få som svar. Samtidigt vill och får killarna istället bestämma ”och 
strukturerna och byråägarna hjälper till så att detta iscensätts” förklarade Raoul för oss.  
 
Reklambranschens manliga roder gör dem inte till en anomali. På sjukhuset hette det förr 
doktorer, systrar och flickor och idag: läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden. ”De som försöker 
bryta rollmönstret, på vilken nivå det än må vara, blir ofta hårt utsatta” konstaterar Gerd Lindgren i sin 
studie ”Doktorer, systrar och flickor” (1991). För oss blev en självklar benchmarker 
kultursektorn. Ligger kultursektorn längre fram än reklambranschen när det gäller jämställdhet 
och mångfald? ”Kultursektorn är den mest konservativa sektorn som existerar på den här 
planeten” svarade David. I Dagens Nyheter (2016) presenteras hur andelen personer med 
utländsk bakgrund bara ökat med knappt 1 procent (från 12,5 till 13,4 procent) mellan 2001 och 
2012 i kultursektorn. Samtidigt försöker Davids företrädare, Komm:s tidigare VD Anna Serner 
bryta rollmönstren i svensk film i sitt uppdrag som VD för Svenska Filminstitutet. ”Jämställdhet 
och bred representation är vägen till förnyelse och bättre, mer populära produkter i 
filmbranschen” sa Serner i Värvet25 (2015). Serner berättar även hur hon måste lägga band på sig 
och ”skynda långsamt” i de här frågorna, att helst borde hon ”inte prata om jämställdhet i 
offentliga rum” för då får hon höra att ”Anna bara pratar om jämställdhet” förklarar hon. Lars 
Winnerbäck sjunger att han ”sällar sig till hjältarna som gör och inte tycker” i låten ”Åt Samma 
Håll”, och det fundamentet är ett underliggande tema i den här studien. Att Anna Serner förstår 
och vågar att neka manliga regissörer som alltid tidigare fått finansiellt stöd från SFI (Anna pratar 
om en tidigare 70/30 uppdelning där målet nu är 50/50) är en aktion värd att hylla, men hennes 
insikt att hon nästintill behöver kamouflera initiativen för att inte hamna i otakt med tiden, gör 
henne till en hjälte både enligt både våra och Winnerbäcks mått.  
 
Skaparna i reklambranschen verkar inte i en krympande bransch utan pengar. Och som vi 
konstaterar i analyskapitlet går det att kräva en politisk och kulturell tyngd även i reklam idag, 
men i den så kallade kreativa autonomin skiljs kultursektorn och reklambranschen åt. Ibland i 
rimlig utsträckning och ibland i orimlig utsträckning. De så kallade silverrävarna som får stora 
huvudroller på film är just män i grått hår – och varken Krister Henriksson, Rolf Lassgård eller 

                                                      
23 Se 2.2 för sammanfattningar av tidigare forskning som undersökt och vädrat frågan gällande reklamvärldens 
speglande av verkligheten.  
24 Nätverket Piraya grundades 1998 av och för produktionsledare. ”Vi är en stor grupp av drivna medlemmar som ständigt 
vill bli bättre – på alla sätt som får vårt yrke och oss själva att utvecklas åt rätt håll.” (Nätverketpiraya.se, 2017) 
25 Citerat ur samma intervju som hänvisas till i fotnot 20.  
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Robert Gustafsson är i samma fysiska form eller ålder som deras kvinnliga motspel. Där är 
filmbranschen orättvis. Å andra sidan råder en annan sorts transparens i den slutprodukt som 
visas på en bioduk eller på TV, eftersom filmbranschen varken kan eller försöker att paketera 
deras produkter med en annan beskrivning. Gör det att kultursektorn ligger längre fram i görandet 
över sägandet än reklambranschen? Kanske är det i särskiljelinjen mellan varumärket jag ska skapa 
mig en relation till och filmen jag ger två timmar en kväll som det komplicerade i varumärkens 
kommunikation förklaras. För hur ofta skrivs det om löneskillnader, åldersskillnader beroende av 
kön eller bristande mångfald i svensk film? Att Rolf Lassgård finns med på topplistor när 
Sveriges sexigaste man ska utses är egentligen ett ganska härligt och ömsom ödmjukt faktum, 
däremot är det otänkbart att Susanne Reuter, Ulla Skoog, Ann Petrén eller Stina Ekblad skulle 
synas i listor över Sveriges sexigaste kvinna, vilket är orättvist och fel, men ändå inte ett ämne för 
debatt. Bojkottning av varumärken finns och behövs med den senaste ”Grab your wallet”-
rörelsen mot familjen Trumps varor som ett gott exempel. Att bojkotta en film är möjligen en 
mer diffus handling som konsument, hursom är det anmärkningsvärt när en film som Scorseses 
”Wolf of Wall Street”26 passerar tillräckligt friktionsfritt genom genusdebatten för att bli 
flerfaldigt Oscarsnominerad. De nyanserande förklaringspunkterna behöver vi inte blunda för 
(det vill säga att det är en amerikansk film baserad på en självbiografi som kanske hade mottagits 
annorlunda – i vart fall i Sverige – idag tre år senare) eftersom både nästa James Bond, Jason 
Bourne eller övrig superhjältefilm kommer att fortsätta porträttera män på ett sätt och kvinnor på 
ett annat sätt. I mars har Scorseses nästa biofilm ”Silence” premiär. Vi kommer se ”Silence” i 3D-
glasögon med en popcornhink och en läsk vardera handen och ha det gött. Däremot är det en 
annan typ av glasögon vi synar varumärkens reklam ur – både idag och om nio månader i 
oktober.  
 
Varumärken förväntas stå för något idag och kommer att förväntas stå för någonting i framtiden 
när Generation Z (se 2.4) bestämmer. Den här studien har behandlat flertalet varumärken och 
reklamkampanjer som tagit ställning och därmed gjort sig exponerade för såväl diskussion som 
kritik. Samtidigt finns det en hop andra exempel därtill att fördjupa sig i, även om det inte 
diskuterats eller kritiserats i samma utsträckning kring dem. Ett exempel är medie- och 
produktionsbolaget Perfect Day:s nystartade modellagentur ”Lily & Jack” som ska representera 
ett bredare spektrum av former och etniciteter. I pressmeddelande säger Hannah Widell att de 
(hon och syrran Amanda Schulman) ”letat med ljus och lykta efter modeller i större storlekar och andra 
hudfärger än de ideal som det syns alldeles för mycket av i media idag. Vi vill jobba för en mer varierad bild, en 
som faktiskt speglar riktiga människors utseende och som flera kan känna igen sig i. Idealen är skrämmande och 
får oss att känna oss otillräckliga” (Resumé, 2017). Fina ord som får både teoretiskt och empiriskt 
stöd i den här studien. Däremot är frågan hur normavvikande modellstallet ”Lily & Jack” 
egentligen är vid en närmare anblick? Visst kroppaktivisten Cassandra Klatzkow och en handfull 
andra kvinnor finns representerade i agenturen och de innebär en slags normavvikning. Men det 
stereotypa i form av vita, smala och blonda tjejer är fortfarande en klar majoritet, och bland 
killarna syns ingen skillnad alls jämfört med redan etablerade modellagenturer som Mika eller 
Stockholmsgruppen.  
 

                                                      
26 ”The Wolf of Wall Street” hade premiär den 10 januari 2014 i Sverige. Filmen är baserad på Jordan Belforts 
självbiografi och huvudkaraktären (Belfort) spelas av Leonardo DiCaprio, den då 22-åriga Margot Robbie spelar 
Belforts fru. Belfort jobbar som börsmäklare på Wall Street och lever ett dekadent liv kantat av prostituerade kvinnor 
och droger. Bland annat syns Dicaprio (Belfort) torrjucka en flygvärdinna, kasta in en kortvuxen person i en darttavla 
och snorta kokain från en prostituerads rumpa. Filmen fick fem Oscarsnomineringar.  



 58 

   
 
Bild 9. Skärmdump av Lily & Jack:s manliga modellgarde (bildkälla Lilyandjack.se)  
 
 
 
 
 
 
 



 59 

”Lily & Jack” bekräftar att det ligger i tiden med bred representation. Men ”Lily & Jack” 
bekräftar också tesen att varumärken granskas på olika sätt. När Grand Hotel lät 
Sverigedemokraterna hålla en högerextrem gala i november orsakade det en stor protestkampanj 
på Facebook mot hotellet. Knappt tre månader senare i januari fanns stora delar av Sveriges 
kändiselit representerad vid Elle-galan på Grand Hotel. Är det möjligen samma ”coolast i 
klassen”-dimension som gör att varken Perfect Day eller Elle behöver utstå kritik när deras 
ställningstaganden är ihåliga eller tveksamma? Eller vill man som kritiker inte göra sig ovän med 
Perfect Day eftersom deras många podcastprofiler (med Alex & Sigge i spetsen) kan begrava en? 
När Filip och Fredrik auktionerade ut sig själva för en reklamfilm till förmån för Musikhjälpen i 
december var utropspriset en miljon kronor. Nätcasinot Casumo (säte på Malta) vann auktionen 
med rekordbudet 3,4 miljoner. Musikhjälpens tema 2016 var ”Barn i krig har rätt att gå i skolan”, 
och uppenbarligen behövs varenda krona av de 3,4 miljonerna. Tyvärr osar det dock penningtvätt 
(eller åtminstone varumärkestvätt) när Casumo vinner eftersom de tjänar sina pengar via 1. illegal 
verksamhet, 2. människors spelberoende och 3. skatteflykt. I det fallet är alla försök att påverka åt 
rätt håll inte bra försök. I termer av slagkraftiga och tydliga ställningstaganden så hade ett 
ställningstagande av Filip och Fredrik (och, eller Musikhjälpen) via ett ”nej tack Casumo, då får 
tvåan vinna istället” varit både ett slagkraftigt och tydligt sådant. Nu hände inte det, och kanske 
beror det på kontrakt och klausuler, det vet vi inte. Det vi vet är att Casumos auktionsrekord i 
Musikhjälpen ringar in samma paketeringsproblematik som gör att normbrytande representation i 
reklam stundtals blir mer effektsökeri och lösnäsa-strulig än genuin, och det komplicerade i att 
vissa bolag, varumärken eller händelser besiktigas mer än andra.  
 
Att representera de som aldrig blir representerade (det vill säga de som inte är blonda, smala och 
vita) tarvar inte en understrykning eller rubriksättning. Det blir som att skriva en läsare på näsan. 
Som en att en nykter alkoholist skulle påminna sin omgivning om nykterheten, istället för att låta 
de vita dagarna tala i sin väl synliga enkelhet. United Colors of Benettons glanstid är förbi: samma 
varumärke och aktie som tappat över 80 procent sedan millennieskiftet, var för tjugotalet år 
sedan ett av världens mest hyllade företag tack vare modesta priser, provokativ reklam och hög 
hippfaktor. Det är inte tal om någon plötsligt krasch, utan snarare gick hetluften ur Benetton. 
Men i dåtidens Benetton finns flera likheter till dagens klädgigant H&M. Huruvida H&M står 
robust och immunt inför ett öde som Benettons låter vi vara osagt – klädbranschens vägar äro 
outgrundliga. Däremot är det med säkerhet så att normbrytande representation handlar om att 
öka medvetenheten (”ett grundläggande sanitetsarbete”) snarare än att sälja mer kläder. Sälja 
kläder 2017 gör man nog effektivast genom att synas i Gigi Hadid eller Kendall Jenners 
Instagram.  
 
Outgrundliga är också reklambranschens interna strukturer och där vilar den största utmaningen 
av dem alla. ”Mad Men”-karaktären Peggy Olson gör under seriens sju säsonger en resa uppåt 
genom de manliga hierarkierna från sekreterare till copywriter på den fiktiva reklambyrån 
Sterling-Cooper-Draper-Pryce i 60-talets New York. På ytan ser reklambranschen annorlunda ut 
idag, men den ständiga yrkesmässiga sexism Peggy får utstå är tyvärr fortfarande närvarande. 
Skillnaden är medvetenheten bland de som förstår idag vilket resulterat i fiffiga ord som ”the 
pink ghetto” och en sofistikerad, sammanbiten förståelse att förändringen behövs men att den 
kräver långsiktighet och tålamod – eftersom att byrågubbarna inte förstår att förändringen 
behövs utan är oroliga inför den. Uttrycket ”the pink ghetto” ska beskriva det rosa kvinnliga 
ghetto där ”pink-collar workers” (rosaklädda arbetare) genomför servicerelaterade 
arbetsuppgifter. 3,4 miljonersfrågan är hur förändring ska ske när de verkställande besluten 
enkom tas i det blåa ghettot (”blue-collar workers”). Den romerska retorikern Quintilianus 
beskrev retoriken som vetenskapen om att tala gott (”bene dicendi scientia”) och Quintilianus höll 
den goda moralen i fokus med hans klassiska ord ”vir bonus” - en god man som signum. Vi väljer 
att lyssna på de goda kvinnorna Christina Knight och Anna Serner när de pratar om 
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reklambranschens framtid och säger att frågan om genus och bred representation i 
kommunikation ”varken får eller kan klinga av den här gången.”  
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7. Slutsatser och förslag till vidare studier 

Slutsatserna kan delas in i två underrubriker efter det material i studien som slutsatserna mynnat ut från. De 
slutsatser eller oknutna säckar som fordrar mer forskning ligger sedan till grund för uppsatsens förslag till vidare 
studier.  
 

7.1 Slutsatser med stöd från empiri och teori   
Reklamklimatet har förändrats i takt med samhällsdebatten som tillsammans med digitaliseringen 
tvingar varumärken att skapa en relation till sina konsumenter på ett annat sätt än tidigare. Ett 
sätt att skapa den relationen är genom normbrytande (normkritisk, normbärande) 
kommunikation. I en slutsats gällande uppkomsten av normbrytande kommunikation kan 
drivkrafterna således härledas till externa, samhälleliga påtryckningar – snarare än ett progressivt 
ställningstagande från varumärken och reklamskapare. Incitamenten för normbrytande 
kommunikation är flera; inte bara är konsumenter överlag mer pålästa idag, de kräver även något 
verkligt att engagera sig i. Det är i ekonomiska termer svårt att värdera intäkter av normbrytande 
reklam, däremot är flera respondenter tillsammans med teorin överens om att det finns möjliga 
förluster vid användande av stereotyp reklam. Sammanfattningen att normbrytande 
kommunikation är ”ett slags grundläggande sanitetsarbete” där företag behöver visa medvetenhet 
kring frågorna genus och mångfald är symptomatisk. Medvetenheten kan i sin tur leda till ett 
starkare varumärke utifrån samtliga komponenter i varumärkesvärdet (kundlojalitet, 
medarbetarattraktivitet, varumärkeskännedom, rekrytering osv), vilket uppenbarligen gör 
normbrytande kommunikation till även en ekonomisk morot – om än underliggande. När 
varumärken blivit medvetna normbärare via sin kommunikation krävs främst en långsiktighet i 
det åtagandet, men en även en relevans till affären både internt och externt för att undvika 
sviktande relationer till konsumenter. Reklamens roll är och blir vital i den polariserade debatten  
bland ängsliga fenomen som filterbubblor, åsiktskorridorer och alternativa fakta. Reklamen 
behöver vara medveten, uppriktig och normkritisk eftersom att den inte går att filtrera på samma 
sätt som nyheter eller andra åsikter kan filtreras bort.  
 

7.2 Slutsatser med stöd från empirin 
Det råder vit, manlig hegemoni i reklambranschen som i sig är en schism mot vad bra 
reklamprodukter ska göra; ”förnya”, ”förändra” eller ”skapa förändring”. Endast 11 procent av 
alla kreativa chefer är kvinnor, vilket innebär att 89 procent av alla kreativa koncept (som tas fram 
av arbetsgrupper) ska godkännas av män innan konceptet presenteras som förslag till kund 
(annonsör). I statistiskt motargument finns forskning som visar att 85 procent av alla köpbeslut 
tas av kvinnor. Bred representation nås inte i reklamprodukter eftersom att reklambranschen i sig 
inte är tillräckligt verklighetsförankrad och en rådande brist på internt motstånd bland 
reklamskaparna. I mer fördjupning kring vinstfrågan är det intressant att jämföra H&M mot 
dåtidens klädjätte Benetton eftersom likheterna är flera: utmanande reklam, modesta priser och 
väloljad logistik. Idag går Benetton på knäna (aktien tappade över 80 procent sedan 
millennieskiftet) vilket ger oss empiriskt stöd gällande klädbranschens ombytlighet samt 
konstaterandet att normbrytande representation främst fungerar som en hygienfaktor i 
varumärkens medvetandegrad. Normbrytande representation i reklam görs bäst när det sker 
okommenterat, utan att det normkritiska behöver vara i fokus enligt våra respondenter. Samtidigt 
går det därifrån att göra ytterligare två slutsatser: 1. Vissa företag agerar i ett dogmatiskt 
åsiktsklimat där det är svårt ”att göra rätt” eller förändra bilden av sig, medan andra företag (i 
samma bransch eller andra branscher) verkar granskas mindre. 2. Det går att kräva en politisk och 
kulturell tyngd av reklamprodukter idag, och det finns viktiga aspekter i ”debattöppnandet” som 
provokativ kultur och konst inneburit och innebär – kanske borde provokativ reklam applåderas 
oftare än kritiseras. Vår empiri ”att alla försök är bra försök” samt att fokus borde riktas mer på 
all stereotyp reklam som görs styrker detta. Förhoppningen och mycket av vår empiri säger att 



 62 

både normbrytande kultur- och reklamprodukter är framtiden. Bred representation internt och 
externt är fundamentalt i ett skapande av verklighetsförankrade, debattöppnande produkter.    
 
 

7.3 Förslag till vidare studier 
Studien och dess slutsatser görs utifrån respondenter som antingen skapar reklam eller forskar i 
reklam. Gemensamt för respondenterna är även att alla i hög grad är medvetna om betydelsen av 
normbrytande representation samt lokaliserade i Stockholm eller Göteborg. Ett forskningsförslag 
är därför att bredda datainsamlingen med andra aktörer som konsumenter och ett par byrågubbar 
för ökad bredd och varians. I tillägg vore det intressant att göra en studie över hur normkritisk 
reklam mottas utifrån ett geografiskt avseende. Landar normkritisk representation annorlunda i 
Malmö än i Flen? Till exempel. 
 
Huvudteorin relationsmarknadsföring har varit en gedigen och bred teori att analysera utifrån. 
Men den teorin våra respondenter egentligen oftast härlett till är varumärkesvärdesteorin (som 
endast nämns i tidigare forskning utifrån Kapferers identitetsprisma, se 2.5). Att tolka 
normbrytande representation eller reklambranschens interna struktur utifrån en annan teori är 
därför också av intresse. För en socialantropolog eller beteendevetare finns mycket forskning att 
göra (relaterat till reklam, dess skapare och interna struktur) med hjälp av en mer 
socialpsykologisk teori som exempelvis social identitetsteori eller socialkonstruktivism.   
 
En djupdykning i H&M (utifrån en ”göra-säga”-ansats) skulle också vara intressant. Den här 
studien kan konstatera att klädjätten verkar på öppet hav med kulingvind från båda håll, samtidigt 
som flera respondenter i kontrast menar att H&M är ledande i hållbarhetsfrågor, men vad som 
egentligen görs i företaget kan inte konstateras. Vidare har vi fått massor av förslag till vidare 
forskning under intervjuerna (se transkriberingar sida 69). För att nämna ett par guldkorn därifrån 
är förslagsvis Majas teori om hur reklam landar olika, beroende på om slutkonsumenten är en 
man eller kvinna, värd att gräva djupare i. Christinas funderingar kring att kvinnor i allt större 
utsträckning söker sig till högre utbildning, vilket kommer leda till att vi får en stor ”white-trash”-
grupp outbildade, unga män är också ett ämne för forskning.  
 
Slutligen behövs mer kvantitativa studier (kontinuerligt och helst årsvis eller mer frekvent) som 
rent statistiskt kan berätta hur representationen ser ut. En kvalitativ studie kan bli djup och 
förklarande, men skulle till exempel i vårt fall famlat i mörker utan siffror från en kvantitativ 
studie som ”Vem syns”-initiativet.  
 
 
 
 
 
 

 
Två sanningar närmar sig varann,  
en kommer inifrån,  
en kommer utifrån,  
och där de möts har man en chans att få se sig själv.  
 
 Tomas Tranströmer  
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9. Bilagor 

 
Bilaga 1. Transkribering Emmeli  

Intervjuad: Emmeli Österdahl (presentation av Emmeli finns att läsa på sida 23) 
Intervjuare: Erik Nyström och Jakob Harge  

När: 24 november, 2016  
Var: Sturegallerian 
 
Till att börja med vill vi be dig att skilja på och definiera begreppen norm respektive normbrytande.  
 
När jag undervisar på Berghs lär jag ut om fördelarna med att inte använda stereotypisk reklam. 
För mig är det oförväntade det som blir normbrytande. Medan det förväntade blir norm. Men jag 
vet inte vad som är rätt definition, för då skulle man kunna säga att ett gaypar som kysser 
varandra är normbrytande. Vilket blir som att säga att det skulle vara onormalt, men det är det ju 
inte. Eller som att en svart människa i en reklam skulle vara något oförväntat. I reklamskolan lär 
man sig att man ska göra något nytt och fräscht som väcker uppmärksamhet, för att nå fram i 
bruset. Men det är motsägelsefullt hur mycket stereotypa bilder som faktiskt produceras. Man 
lägger ju inte märke till de bilderna, för att man är så van och förväntar sig att se de bilderna. 

Därför tycker jag att det är både puckat och kontraproduktivt att skapa stereotyp reklam idag.  
 

Känner du att företag idag vill kommunicera ut via normbrytande reklam i större utsträckning än tidigare?  
 
Ja, lite. Men jag har väldigt blandade erfarenheter. Till att börja med så finns det två aspekter i det 
här. Dels har vi beställaren, vad vill den ha? Vill den ha stereotypisk, icke normbrytande reklam 
blir det ofta så. Sen de som producerar reklamen. Jag har jobbat i den här branschen i snart 12 år 
och tidigare var det så att folk inte reflekterade över de här frågorna. Som ofta ensam kvinnlig 
kreatör i branschen kunde jag komma in i en grupp och min copy hade skrivit kanske fyra 
filmmanus med massor av karaktärer – men ingen roll för en kvinna. Att man ens kan komma dit 
utan att tänka: “vi kanske borde ha med en kvinna.” Min poäng är att slutprodukten också beror 
på arbetsgrupperna. Det är en homogen bransch med oftast vita män från Bromma eller Lidingö 
som skapar reklamen, och då normaliseras produkten efter det. Jag skulle vilja vara hoppfull och 
säga att kunder i större utsträckning bryr sig om mångfald, men jag upplever också att vissa inte 
gör det alls. Jag vet kunder som sagt saker i stil med: “inte för att vara rasist, men vi kan inte ha 
någon som inte är vit med, för vi är ett svenskt varumärke” och så vidare.  
  
En följdfråga här. Jag förstår syftet att tjäna pengar, att man har en beställare som vill ha ett jobb utfört och som 
har mycket att säga till om, men hur mycket tycker du att ni tar ett moraliskt ställningstagande där? Har ni 

kunder som ni valt att inte jobba vidare med?  
 
Jag önskar att vi hade ett annat förhållningssätt där. Just nu är det mycket upp till individen på 
McCann och hur mycket den personen vill påverka kunden i fråga, och i förlängningen då om 
man vill jobba vidare med kunden.  
 

Har ni någon policy på McCann?  

 
Nej, I wish. Det är upp till varje arbetsgrupp och hur mycket man vill riskera kundrelationen.  
Det finns kunder som säger att de här sakerna är viktiga och att de vill ha mångfald, men jag har 
upplevt flera gånger att när det väl kommer till casting eller klippning så väljs det bort. Och sen 
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skyller de på saker som fel leende eller fel tröja. Många kunder verkar tycka att det blir för 
kontroversiellt (att kommunicera annat än stereotypen). Jag tror att det beror på att kunder är 
rädda att för det där ställningstagandet, som de verkar tycka att det innebär att inkludera till 
exempel en mörkhyad eller ett gaypar i sin reklam. Det tankesättet är väldigt svårt för mig att 
förstå, men jag accepterar att det ser ut så, och försöker förändra istället. Nu har jag faktiskt 
precis varit involverad i ett projekt med en kund som sagt att de vill ha mångfald i sin 
kommunikation och stått för det hela vägen ut, vilket har varit väldigt kul. Men även i det fallet, 
när det blev dags att välja ut huvudbilder drogs kunden mot de mer normativa bilderna. Men då 
fick jag påminna om att: “detta är ju det förväntade, vill ni sticka ut? Få uppmärksamhet? Vill ni 
ha en kampanj som folk bara bläddrar förbi i tidningen eller en kampanj som folk faktiskt stannar 
upp vid? Då kanske det är bättre att välja den bilden som inte är så typisk.”  
 
Om jag tolkar dig rätt blir det alltså långsamt lite bättre. Har samhällsutvecklingen något med det att göra? 
 
Jag tror att det handlar om medierna och sättet vi konsumerar reklam. Förr i tiden slog man på 
teven för att se reklam, man läste alla annonser i tidningar. Vi går mot ett samhälle där allt ska gå 
snabbt och certifieras, och reklamen blir mer och mer på användarnas villkor. Många moderna 
startups bygger på att man måste förtjäna tiden med sina konsumenter, och jag tror att mycket 

kommer därifrån.  

 
Vilka skäl ser du att det finns vid användande av normbrytande reklam? Politisk korrekthet, ekonomiska skäl, 
moraliska skäl, goodwill?  
 
Jag tror inte att det finns så stor medvetenhet kring ekonomiska skäl, tyvärr. Det är det jag 
hoppas att Ninas (Nina Åkestam) forskning ska hjälpa till att nå ut med. Till exempel att det inte 
finns ekonomiska skäl att göra sexistisk reklam. Vissa kanske fattar det, men jag upplever att 
många kunder upplever att vi vill göra normbrytande reklam för att det är politiskt korrekt. Inte 
för att de ska tjäna pengar på det. 
 
Vem ska utbilda företagen?  
 

Vi! Det är vårt ansvar som reklamskapare.  
 
Vem tycker du bär ansvar för att representationen är som den är i reklambranschen?  
 
Yttersta ansvaret bär varumärkena. De är köparna och de bestämmer. Men vi har ett ansvar i vad 
vi producerar. Jag skulle till exempel vilja ha inskrivet i vår jämställdhetsplan på McCann att vi 
ska, en gång om året, gå igenom den reklam vi producerat. I en sådan utvärdering vill jag att vi 
utvärderar dels vilka som producerat reklamen, och om det bara är vita män från Bromma. Jag 
vill också att vi utvärderar reklamprodukterna, och om vi har varit duktiga på att skapa 
normbrytande reklam eller inte. Vi har självklart ett jätteansvar i det här också.  
 
Har du uppfattat något i din bransch, kopplat till normer och reklam som du tycker har fått för lite 

uppmärksamhet?  
 
Hela jävla frågan har fått för lite uppmärksamhet. Som ni säkert läst har H&M fått kritik eftersom 

de inte kunnat leva upp till sina normbrytande kampanjer fullt ut. Är det vad ni är ute efter?  
 
Delvis, hursom går det in i vår fråga som handlar om vilka konsekvenser som kan uppstå om reklamen inte är 
synkad med företagets helhetssyfte. 
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Kan vi prata om det istället?  
 

Självklart.  
 
Jag tror det var John Mellkvist (varumärkesstrateg) som skrev “ingen är perfekt, som att man 
skulle tjata på alla miljöpartister att cykla mitt i snökaoset, på grund av att de är miljöpartister”. 
Jag tycker det är bättre att göra någonting, sen är det upp till varje mottagare att bedöma om det 
känns trovärdigt eller inte. Det går ju inte klistra på vad som helst på sitt varumärke. Det måste 
matcha en grundläggande vision inom företaget och vad man har för roll i samhället.  
 

Kan du ge exempel på bra normbrytande reklam?  
 
Det mesta Forsman & Bodenfors gör. Den mest etiska reklambyrån. Fler måste bli lika bra som 
dem, de handplockar vilka kunder de vill jobba med. En kombination av att det går bra 
ekonomiskt och bra värderingar ger dem den lyxen; att kunna säga nej till varumärken man inte 
vill jobba med. Hela grunden till att jag jobbar i den här branschen är att jag tror på en positiv 
företagskraft i samhället, jag vill tro att det går att påverka företag inifrån till att bli mer etiska och 
en god kraft i samhället. För flera år sedan jobbade jag med Vattenfall mitt under skandalerna 
kring kolkraften. Då kände jag som miljövän att Vattenfall inte kändes toppen att jobba med. 
Och ofta sa vi då nej till kunder vi inte ville jobba med, till exempel Nestlé sa vi nej till. Men 
Vattenfall valde jag ändå att jobba med, i förhoppningen att kunna förändra dem inifrån. I det 
kommunikationssamarbetet ställde vi miljömässiga delmål som de behövde klara av, och sedan 
skulle vi kompensera upp kring Vattenfall utan att gå in närmare på kampanjen. Det var ett 
försök att pusha dem i rätt riktning. Nu jobbar jag igen med Vattenfall, och idag är trendigt att 
säga “vi jobbar inte med reklam, vi jobbar med produkt och tjänsteutveckling” på tal om att man 
måste få folk att komma till en själv. Med andra ord ska en intressant tjänst leda till att kunden 
kommer till tjänsten istället för tvärtom. Vi gjorde ”Solcellsguiden” för Vattenfall, men på grund 
av kolkraftsverksamheten hade det inte funkat att vara för uppenbar. Därför gjorde vi ett verktyg 
där du kan titta på ditt specifika bostadshus och om du skulle vilja ha solpaneler. ”Hur mycket 
energi du skulle få ut och hur mycket pengar skulle du spara?” Det har varit live nu i ungefär tre 
år och driver Vattenfalls affär att fler ska skaffa solenergi, och det är fungerande kommunikation. 
Man kan sammanfatta det till att vi börjar göra saker istället för att säga saker. Vattenfall har 
tidigare kommunicerat ut via ”energi i skidspåren”, vilket ju har väldigt lite med kolkraft att göra 
som faktiskt är det Vattenfall ägnar sig åt. En bra normbrytande reklam som jag kom på nu är 
IKEA:s “Där livet händer”. Där porträtteras bland annat en pojke med skilda föräldrar, eller de 
bor i alla fall inte tillsammans. Och pojken har likadan inredning i sina olika rum, i de två 
hemmen. Det är förlösande med det oförväntade i sådan kommunikation. Det förväntade 
innebär leende problemlösa personer i reklam och sådana har man redan sett en miljon gånger. 
 

Har du något exempel på dålig normbrytande reklam i Sverige idag?  
 
Svår fråga, jag vet faktiskt inte på rak arm.  
 

Åhléns kampanj ”Bryt klädmaktsordningen”, vad tyckte du om den?  
 

Jag tyckte inte att den var så bra.  
 

Kan du kalla den dålig? 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Nej, jag tycker fortfarande att det var ett försök och jag är tacksam för alla försök som görs. Men 
det finns två sätt att göra normbrytande reklam på. Det ena sättet är att göra en poäng av att 
reklamen är normbrytande, som Åhléns och klädmaktsordningen gör. Det blir en ”titta på oss”-
grej. Det andra sättet är reklamer som är inkluderande utan att det normbrytande är i fokus. Till 
exempel gjorde Telia en reklam där ett lesbiskt par kysser varandra utan att den händelsen är i 
fokus. 
 
Skulle det vara sant att påstå att sämre normbrytande reklam är reklam som gör en grej av att det ska vara 

normbrytande?  
 
Nej, det skulle jag inte säga. Ibland måste en debatt startas i ett ämne och då behövs sådan 
reklam. När jag undervisar på Berghs har jag med båda exemplen. Dels när man har gjort en 
poäng av det, och även när man inte har gjort det. Det finns en amerikansk reklambyrå som har 
gjort reklamfilm för en resesökmotor som heter Kayak. Filmen har två huvudkaraktärer; en svart 
och en asiatisk man. Detta är intressant eftersom båda två representerar minoriteter och man gör 
inte en grej av det. Det känns inte som att man skulle se det i Sverige. Ta ICA till exempel, nu har 
de plockat in en invandrare och en tjej, men deras funktioner är som maskotar, och filmerna 
kretsar fortfarande kring de vita männen. Ett annat exempel som jag brukar visa mina elever på 
Berghs är kioskägaren Karim i Comviqs reklam. Karim representerar en minoritet i reklamen 
vilket är bra, men det är dåligt att han porträtteras stereotypt. Lina Thomsgård (svensk kolumnist, 
programledare och föreläsare inom jämställdhet) brukar säga att “man bara kan bryta en norm i 
taget för att budskapet ska gå fram”, och det finns något i det. Exempelvis, även om reklamen är 
normbrytande och invandrare representeras så måste publiken fortfarande känna igen sig i 
karaktärerna som presenteras i kommunikationen.  
 
Väldigt spännande. Anser du att konsumenter är för slappa när det kommer till att se igenom kommunikation?  
 
Jag tror att många företag kommer undan med greenwashing, whitewashing eller pinkwashing på 
grund av att konsumenter är slappa och dåligt insatta. Men på grund av internet är det ändå större 
chans att sanningen kommer fram idag, via visselblåsare som uppmärksammar att något inte är 

okej, och sedan når det massorna som själva inte orkat kolla upp det.  
 
Det finns så mycket vi skulle kunna göra efter examen, bli visselblåsare till exempel. Hur tror du att 
normbrytande reklam ser ut om 10 år?  
 
Jag tror vi kommer vara där vi är idag. Det kommer fortfarande vara normbrytande med 
jämställdhet och mångfald i reklam tyvärr. Jag tycker att det har gått så långsamt under den tid jag 
varit med.  
 

Sedan du började i reklambranschen, vad är det största som hänt?  
 
Internet är det största som hänt, och mindre print. För tio år sedan kanske det var normbrytande 
för en byrå att prata om att inte basunera ut budskap, utan istället plantera saker som folk vill 
komma till själva. Idag är det normen eftersom marknaden har förändrats. Det går inte att köra 
envägskommunikation längre, utan företag måste ha en dialog med konsumenterna. Det krävs en 
annan transparens än tidigare. Jag har en intressant grej där. Inom McCann finns det något som 
heter Truth Central som bygger på en samlad strategi att ta fram nya sanningar. De rapporterna 
släpps till alla McCann kontor. Nu i somras kom rapporten ”Truth about youth” som vi 
presenterar för våra kunder i utbildningssyfte. ”Truth about youth” handlade om 
millenniegenerationen och där redovisas att 86 procent av ”millennierna” tror att företag står för 
en positiv förändring i samhället. De tror att företag kan förändra samhället mer positivt än 
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politiker vilket är ett stort generationsskifte. Företag förväntas således att stå för saker, och då blir 
företag mer värderingsdrivna än tidigare. Jag tror att den huvudsakliga faktorn är internet, men 

självklart drivs frågorna också av generationsskiftet.  
 

Det var allt. Vilken kul första intervju detta var!  
 
Tack! Och vad kul att ni skriver om detta.  
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Bilaga 2. Transkribering Siri 

Intervjuad: Siri von Bothmer (presentation av Siri finns att läsa på sida 22) 
Intervjuare: Erik Nyström och Jakob Harge  

När: 28 november, 2016  
Var: Café Mellqvists  
 
Till att börja med, hur skulle du skilja mellan begreppen norm respektive normbrytande? 
 
Jag skulle säga att normer följer samhällets riktlinjer och strukturer, det vill säga oskrivna regler i 
vårt vardagliga liv och trender. Det normbrytande är då när man bryter mot dessa strukturer, 
enkelt sagt.  
 
Tycker du att det förekommer mer normbrytande reklam idag än tidigare? 
 
Verkligen, speciellt 2015/2016. Men jag vill tillägga att mitt svar kan påverkas av att mitt intresse 
och min mottaglighet för de här frågorna är större idag än för ett par år sedan. Sedan tror jag 
överlag att saker som är normbrytande tar mer plats i dialogen idag. Ett exempel; för fem-tio år 
sedan behövde det inte uppmärksammas när en kvinna sexualiserades i en reklam, men nu är de 
här ämnena på agendan på ett annat sätt. Det skulle kunna vara så att reklam var normbrytande 
förr men att det inte pratades lika mycket om det som idag. Genom digitaliseringen har folk blivit 
mer medvetna, och därmed blir saker mer transparenta. Folk har inte blivit smartare, men vi 
diskuterar mer. Rent politiskt och kulturellt har det blivit så att man diskuterar det här ämnet mer 
än förr. Nu styr mottagaren medierna, innan var det tvärtom. Vi som mottagare diskuterar 
minoritetsfrågor och normer och därför måste företagen gå dit för att nå mottagaren.  
 
Skulle man kunna säga att folket fått makten alltså? 
 
Absolut. En decentralisering har skett i branschen. Jag upplever branschen som mer transparent, 
och att det ställs högre krav på företag idag.  
 
Företag som idag använder sig av normbrytande reklam, vilka skäl finns det att göra det? Till exempel PK-skäl, 
ekonomiska skäl eller goodwill? 
 
Jag tror att det beror helt på vilket företag det är. Om ett företag i grunden har en idé att jobba 
miljömedvetet så kommer deras skäl att vara förankrade i miljömedvetenheten. Eller ett 
modeföretag som generellt jobbar med normbrytande idéer för att påverka och förändra – deras 
skäl kommer att bottna i deras vilja att påverka och förändra. Jag tror att goodwill och 
ekonomiska aspekter är en större faktor i större företag. Jag tänker till exempel att det borde vara 
skillnad mellan Åhléns och Rodebjer. Det finns något motsägelsefullt när ett stort företag som 
Åhléns med kampanjen ”Bryt könsmaktsordningen” ganska plötsligt vill ta ställning i de här 
viktiga frågorna. Dock tycker jag att Åhléns gjorde ett gediget arbete, där man bland annat tog 
hjälp av modedoktorn Philip Warkander, så det känns inte som att det bara är påklistrat. Däremot 
känns det uträknat. Man vet att mottagarna vill ha det här idag, och i den beräkningen finns 
mycket goodwill tror jag. Åhléns får nog också skit eftersom att hela organisationens verksamhet 
inte kan stå bakom budskapet. Samtidigt är det svårt, eftersom att budskapet jämställdhet 
behöver vi ju matas med, men kampanjen var inte särskilt bra tycker jag. De klädde Jens Lapidus 
i kvinnokläder, men att ta in en supermaskulin man som Lapidus förstärkte bara det maskulina, 
och därför tycker jag att kampanjen misslyckades trots det gedigna arbetet. 
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Vem tycker du bär ansvar för reklambudskapen som produceras? Det finns flera exempel nyligen där profiler som 
Little Jinder och Kakan Hermansson hamnat i klinch i reklamsamarbeten. Kan de profilerna bära ansvar också 
på något sätt? 
 
Det är svårt. Jag kan tycka att det är byråns eller företagets ansvar att kolla så att idén funkar hela 
vägen ut. Om idén innefattar en profil så ska den funka hela vägen ut med profilen också. Som 
det ju inte gjort i Little Jinder och Kakans fall.  
 
Har du uppfattat något i din bransch, kopplat till normer och reklam som du tycker har fått för lite 

uppmärksamhet?  
 
Det som är intressant är att saker som är normbrytande får jättemycket uppmärksamhet, vilket i 
sin tur har gjort att det inte normaliseras. Det ser jag som ett problem. För att vända på frågan 
tycker jag att det är tråkigt att alla skitkampanjer får för lite uppmärksamhet. Eftersom att ingen 
pratar om Gina Tricots skittrista svala vithetskampanjer så normaliseras dom vidare. Mycket 
reklamer idag innehåller mest vita människor men faktumet att det är så uppmärksammas inte. 
Medan de få normbrytande reklamerna alltid kritiseras på ett eller annat sätt, ”det här var bra, 
men det var lite för mycket så eller lite för lite si”. Även jag gör det där. Sitter och diskuterar 
normbrytande, uppmärksammade kampanjer. Men diskussionen åt andra hållet tycker jag får för 
lite uppmärksamhet. Icke normbrytande reklam borde få mer kritik och uppmärksammas mer så 
att de normbrytande kampanjerna kan normaliseras.  
 
Har du något exempel på en bra normbrytande reklam? 
 
Då är min definition av bra, när det inte är explicit normbrytande. Blocket kör en print på 
busshållplatser nu. Temat är att man får följa en soffa som säljs från annonsstadiet till köparna. 
Och köparna visar sig vara två tjejer som senare sitter och hånglar i soffan. Den ena tjejen är vit 
och den andra är svart. Det är ett bra exempel i kontrast till ”Like a Lady” (H&M) där den starka 
kvinnan porträtteras som om det vore något onormalt – klart att kvinnor är starka. Man behöver 
inte säga ordet stark, det är min poäng här. I blocket är det inte uttalat. Där har ett lesbiskt par 
bara köpt en soffa.  
 
Eftersom du redan gett svar på en dålig normbrytande reklam kan vi gå över på denna fråga istället; blev den 
nämnda reklamen, det vill säga Åhléns ”Bryt klädmaktsordningen” väl mottagen av den stora massan? Vi 
återkommer till det eftersom vi undersöker om man som konsument har något ansvar att granska det som är 
normbrytande.  
 
Det är svårt på grund av att jag bara har diskuterat Åhlénsreklamen med personer som jobbar i 
reklambranschen, och där har den inte varit så uppskattad. Däremot tolkar jag människors 
delningar på Snapchat som att den blev väldigt uppskattad av folk utanför reklambranschen. De 
verkar tycka att den var härlig och rolig. Så, i bransch nej, men breda mottagarmassan ja – där 
tror jag att den gick hem. Däremot vet jag inte om de sålde mer kläder på grund av kampanjen, 
men de fick nog mer klick. 
 
Finns det några potentiella negativa konsekvenser av normbrytande reklam? För företag eller för samhället? 
 
Här blir det svårt igen. Till exempel H&M producerar via lågavlönade kvinnor i Bangladesh, men 
säljer tröjor med feministiska tryck. Beklagligt såklart. Samtidigt kan jag tycka att det väl är bättre 
att göra en tröja och jobba dåligt, än att bara jobba dåligt.  
 
Innebär det att alla försök är bra försök? 
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Nej, inte riktigt så. Kolla här, jag är vegetarian, men två gånger om året äter jag kött och då får jag 
höra glåpord från många i min omgivning. Men det är paradoxalt eftersom att de flesta som äter 
kött varje dag aldrig får skit för det. Det är väl bättre att H&M jobbar dåligt och har en tröja som 
är bra, än att de bara jobbar dåligt? Det var så jag menade. En negativ konsekvens är väl då att 
det är väldigt lätt att utsättas för kritik när det inte är vattentätt. När det är påklistrat för att tjäna 
pengar eller tjäna goodwill är det negativt för företaget. För samhället; som jag sa med företag 
innan är det åtminstone bra att problemet uppmärksammas även om det inte är förankrat i 
värdegrunden. Men som vi pratade om innan så är det fortfarande svårt att normalisera 
normbrytande reklam. Det är därför reklamer som Blocket-reklamen haft positiv effekt, eftersom 
man inte gör en grej av att den är normbrytande.  
 
Kan man säga att individen borde ta mer ansvar?  
 
Man kan aldrig skylla på individen, utan det är de kommersiella företagen som har makt. Som 
individ kan du välja bort att köpa vissa saker, men det måste ske en ändring i den ekonomiska 
strukturen. Där ligger problemet. Man kan inte hjälpa att man utsätts för reklam som individ. 
 
Hur ser normbrytande reklam ut om 10 år? 
 
Förhoppningsvis inte som idag. Jag hoppas att det inte kan anses normbrytande att vara ihop 
med vem man vill, se ut hur man vill, eller ha den religionen man vill. Men tio år är kort tid.  
 
Tror du att det kommer dröja längre än 10 år tills det är normaliserat att en vit och en svart kvinna kyssa 
varandra i en reklam? 
 
Jag tror att våra barn måste vara typ 80, då är det klart. Helt nytt och fräscht. Det kommer alltid 
födas skeva personer, men man får ändå hoppas att om man föds nu, så vet man att alla är lika 
värda. Det borde vända om allt går rätt ju. Att det normbrytande till slut blir att ha en billig och 
tveksam produktion, eller att det går mot normen att inte vara vegetarian. 
 
Fina reflektioner. Har vi missat att fråga något tycker du?  
 
Inget jag kan komma på nu i alla fall. Jag tror inte det. 
 
Okej, stort tack för att du tog dig tid Siri!  
 
Tack för att jag fick vara med.  
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Bilaga 3. Transkribering Raoul 

Intervjuad: Raoul Galli (presentation av Raoul finns att läsa på sida 23)  
Intervjuare: Erik Nyström  

När: 30 november, 2016  
Var: Stockholms Universitet 
 
Till att börja med, vill vi be dig att skilja mellan begreppen norm respektive normbrytande. 
 
Varför ska jag göra det? 
 
Jo, eftersom begreppen är så pass centrala i vår uppsats låter vi er, våra intervjupersoner, definiera dessa åt oss. 
 
Okej, vi hjälper er här då. Dels har vi här att göra med två stycken vardagliga begrepp, norm och 
normbrytande. Norm är mer vanligt förekommande än normbrytande eftersom att det är ett 
gammalt begrepp och en synonym till underförstådda regler. Ibland kan man leka med ordet 
norm, och se att det egentligen står för vad som är normalt. Det vill säga det som är mest vanligt 
i en statistisk mening. Om det rent statistiskt finns flest blonda och blåögda, då är det normalt att 
vara blond och blåögd, i ett svenskt sammanhang. Även om det i ett politiskt svenskt 
sammanhang är kontroversiellt att säga att det är normalt – därför att då är man normativ. Man 
beskriver vad det normala är och hur det bör vara. Så det är ett problem med begreppet norm, att 
det både pekar ut det som är statistiskt vanligt förekommande men också att det bär på den 
implikationen att det pekar ut det hur något borde vara. Sedan är ju norm även ett vetenskapligt 
begrepp. Men för att säga något mer om vardagsbegreppet norm så tror jag att det räcker med att 
säga underförstådda regler, outtalade regler, implicita regler, alltså sådant som majoriteten 
människor vet är rätt och fel. Och då kan man ytterligare leka med ordet norm. Om det ena var 
att gå till ordet normal, kan man gå till ett annat ord som nästan är detsamma fast med omkastade 
bokstäver - det vill säga ordet moral. Normal och moral. Det som är normalt och vanligast 
förekommande är ofta det som anses rätt. Det tål att tänkas på. Och det är en viktig distinktion, 
inte minst när man kommer till det här med normbrytande och normkritik. En kritik av en 
normalitet och en kritik av det rådande tillståndet, det bär ju på något sätt med sig en moralisk 
kritik. Att något inte är rättvist, något är ur balans och på grund av det införs en tävling som heter 
Guldvågen. Som ska balansera upp. I det här fallet representation i reklam.  
 
Sedan finns den etymologiska definitionen av norm också. Från början betyder ordet norm 
vinkelhake på grekiska. Det vill säga ett snickarverktyg som används för att mäta upp räta vinklar. 
Då kan man fråga sig hur ordet norm fått sin betydelse. Om jag nu ritar upp en fyrkant här. Då 
kan vi säga att inom dessa gränser är något normalt. Och accepterat. Och norm. Det är intressant 
att kolla på hur barn lär sig normer. Barn lär sig ju normer på ett annat sätt än de lär sig regler. 
Regler kan man lära barn genom att säga ”det här är rätt och det här är fel”. Och ibland skälla på 
dem, eller hur det nu går till i skolan eller i familjen om barn bryter uttalade regler. Som att ”här 
på dagis får man inte bita varandra.” Men sen finns det också regler som barn lär sig under sin 
uppväxt som aldrig riktigt uttalas, men av någon anledning lär barnen sig de reglerna ändå. Vi har 
massa begrepp för det där, att det ”goes without saying”, eller att ”det sitter i väggarna”.  Sådana 
normer har ju ofta med moraliskt tveksamma beteenden, sexualitet, eller tabuer att göra. När vi 
pratar om det på det här sättet kommer vi nära det som socialantropologer håller på med. Det 
som ligger i det som är kulturellt betingat. Det som på ett sätt är motsatsen till det som är lag. Lag 
är ju kodifierade sedvänjor och normer i lagtext. Det vill säga att man har gjort koder av dem. 
Koder som bär med sig en straffskala. Normer är liksom i andra änden av det systemet. De 
implicita sakerna, de underförstådda sakerna, de här förgivet tagna sakerna. Barn förstår tidigt att 
det är norm att vuxna bestämmer, dom förstår tidigt att det är en norm att det är bilarna som 
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bestämmer i snarare än gångtrafikanterna. Att det är normer och statistiska vanligheter som man 
lär sig.  
 
De här vanligheterna slutar vi tänka på, och de gör sig kanske inte till känna förrän någon bryter 
dem. Till exempel är det normalt att ta någons hand när den personen hälsar. Man tar personens 
hand, skakar den lite lätt och säger hej. Men om personen du hälsar på bara låter armen hänga, då 
förstår man även om man inte lyckas sätta ord på det, att personen bryter normen. Genom att 
agera på ett helt oförväntat sätt. Det finns andra ord för normer, liknande ord. Konvention till 
exempel. Det har jag skrivit om när det gäller reklam, jag har raljerat lite över reklamare ibland 
när dom säger att “det finns inga regler när man gör reklam, reklam handlar om att bryta regler”, 
att det liksom är det som definierar kreativitet på något sätt - att man bryter regler. Men när de 
säger ”vår grej är att bryta konventioner”, då har jag skämtat om det där och sagt att man bryter 
kanske konventioner men man gör det fortfarande inom konvenansen. Och konvenansen är 
fortfarande det passande, så det finns ju yttre gränser där också. Därför när orden normbrytande 
och normkreativitet dök upp i reklamvärlden, var det för mig inte särskilt väsensskilt från tidigare. 
Med tanke på att det alltid pratats om att bryta regler. Att den enda regeln som finns är att man 
ska bryta regler. Då kan ju en kritik vara såhär; ”varför bryter ni inte den här regeln mot att det 
bara är vita medelklassmänniskor som får synas?”. Men de är inte intellektuella på det sättet, de 
pratar på ett sätt som funkar för dom att prata på. De har inte tänkt sina tankar fullt ut, de har 
inte behövt det. Men så kommer det såna här jobbiga jävlar som jag – det är ju på ett sådant sätt 
som antropologer och organisationsforskare närmar sig ett socialt sammanhang – vad säger de 
här människorna (reklamskaparna) om sig själva och säger-gör brukar vara en helig fråga att 
komma ihåg. Vad är det de säger att de gör, och vad är det de gör? Och jag tycker inte alltid att 
det där hänger ihop. De säger att ”nyckeln till vår framgång är att vi bryter mot regler”, att det 
gör deras reklam väldigt nyskapande. Men det finns ju massa normer eller konventioner som de 
inte bryter mot. Men nu verkar man ha förstått, när det gäller normer och normbrytande att det 
finns ett nytt regelverk, där det är bra att bryta eller göra nytt. Om man leker med språket 
ytterligare, så kan man säga att man kan bryta ny mark, och ta sig att ta sig in på nya marknader 
genom att göra så där.   
 
Tack för det svaret. Nästa fråga har vi redan touchat på lite grann. Och det har att göra med om du upplever att 
företag idag, i större utsträckning än tidigare, vill kommunicera via reklam som är normbrytande. Eller vi kan 
också ta det större än så. Om företag vill ta ställning i större utsträckning än tidigare, det vill säga ta ställning i 
samhällsfrågor eller lyfta tabuämnen.  
 
Det är svårt att svara på. Mycket fokus hamnar på en del reklamer som det sen diskuteras mycket 
kring. Men man ska komma ihåg att det bara är en promille av allt som produceras. Om det är 
vanligare idag än det var igår, eller i förrgår, eller för fem år sedan? Vi kan säga ett svagt ja. Det 
letar sig förstås in i reklambranschen. Men å andra sidan kan man säga att vid millennieskiftet var 
det mycket prat om mångfald. Men varför tog inte reklamarna till sig det då? Det där har jag 
kritiserat reklambranschen för. Att de borde reflektera kring att de uppfattar sig själva som något 
slags avant garde, ”näringslivets avant garde”. Medan några av oss som studerar reklamvärlden 
uppfattar dem som en väldigt trög eftertrupp snarare än några som ligger i framkant. Jag menar 
hallå, genus och mångfald år 2016, det är jävligt sent ändå. Sedan är man rätt bra på 
kommunikation fortfarande, så man får ju genomslag när man väl agerar. Folk lyssnar och pratar 
om det och det lyfts fram hit och dit, men ingen hade väl varit särskilt förvånad om de här 
diskussionerna vi har nu hade kommit för 15 år sedan istället. Då hade man upplevt 
reklambranschen mer som ett avant garde. Men nu blev det nu eller aldrig känns det som. 
Christina Knight har sagt att ”det var en jävla tur att jag skrev den där boken”, därför att den här 
kritiken har ju kommit då och då, men jag har det på band när hon säger att ”boken kom precis 
innan den mest förödande kritiken hade kunnat formuleras.” Så reklamarna satte väl upp fingret 
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och kände att ”nu blåser det.” Men man veta att det har hänt saker åtminstone sen 
millennieskiftet. Det exploderar inte nu av ingen anledning alls, utan det har gjorts förarbete. 
Reklamförbundet som det hette då, innan det bytte namn till Sveriges Kommunikationsbyråer 
hade en VD som hette Anna Serner, och hon var en hårt drivande person när det gällde 
genusfrågor och jämställdhet. Anna handplockade kvinnor i reklambranschen som hon tyckte 
hade framtiden för sig, som skulle kunna hamna på ledarposter och utbildade dem sedan. En 
ledarskapsutbildning fast med fokus på genus. ”Inner Beauty” hette kursen, ett galet namn har 
hon sagt till mig i efterhand, men personer som har gått kursen är väldigt nöjda. Hade det inte 
varit för Anna Serner hade vi inte varit där vi är idag. Idag är Anna Serner VD på Filminstitutet 
och håller på med genusfrågan där. Sedan finns det massa andra namn man kan nämna.  
 
Okej, för en följdfråga vi har där - när du nu svarar ett svagt ja - är hur vi hamnat där, och om 
samhällsutvecklingen har något med det att göra? Eller… av ditt svar att döma, känner du att 
samhällsutvecklingen har tvingat företag att gå dit? När det ändå gått och blivit 2016 innan genus och mångfald 
blivit en het potatis? 
 
Ja, en kombination av annonsörernas respektive reklambyråernas mognad att kunna 
kommunicera de här frågorna. Anna Serner som jag nämnde, men även något som hände mellan 
2005 och 2008. Göran Perssons sista regering avgick 2006 och initierade en offentlig utredning, 
en SOU med mål att utreda frågan om diskriminerande reklam. En utredare tillsattes i form av en 
professor i juridik. Hon heter Eva-Maria Svensson och Eva-Maria skulle utreda om det gick att 
lagstifta mot diskriminerande reklam. Hennes rapport blev klar precis när Alliansen istället hade 
tillträtt. Men Alliansen hade ju inte initierat den här utredningen, och de var inte intresserade av 
frågan. Det var väldigt uppenbart. Nyamko Sabuni som var jämställdhetsminister då slängde det 
där i papperskorgen mer eller mindre direkt, så det blev ingenting. Men Sveriges Annonsörer, 
som är annonsörernas organisation, och Anders Eriksson där, han har följt de här frågorna länge. 
Så vad han gjorde och vad branschen gjorde gemensamt för att undvika lagstiftning – för man vill 
ändå behålla sin autonomi i den här branschen – var att införa en reklamombudsman. 
Reklamombudsmannen är alltså en branschinstans. Människor där ute kan nog tro att det är en 
statlig instans, men det är en branschinstiftad sak. Vilket också leder till att instansen är ganska 
tandlös. Man kan få lite reprimander, men de flesta bryr sig inte. Men jag tror ändå att den 
offentliga utredningen – även om det inte blev någonting – tillsammans med att 
reklamombudsmannen inrättades är viktiga pusselbitar i att annonsörerna och reklambyråerna har 
mognat för att besvara de här frågorna. Sen har vi såklart hela den här samhällsdebatten med 
mångfald och genus, den är ju…  
 
Svår att blunda för?  
 
Ja, den stora backdropen till hela. 
 
Men det är därför det ju är intressant att reaktionen inte kommit tidigare. Som du nämner, branschen ska vara 
ett avant garde, men i den här frågan verkar branschen snarare vara reaktiv än proaktiv? 
 
Verkligen. Det är en konservativ bransch, det sa mina informanter till mig redan de första 
dagarna när jag var på fält. Jag skrev ju en avhandling om Stockholms reklamvärld. Den byggde 
på ett års fältarbete på TBWA som gjordes under hela 2003. Branschen ser kanske modern och 
poppig ut på ytan. Men de djupare strukturerna är väldigt gubbiga och väldigt konservativa, och 
det ekonomiska kapitalet dominerar fullständigt det eventuella kulturella kapitalet. Det finns en 
väldig tröghet, en strukturell tröghet i branschen. Jag vet inte om du minns våran motiveringstext 
till varför Åkestam Holst fick det där priset. 
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På Guldvågen? 
 
Ja, då nämnde vi just det här med att strukturerna är sega. I texten blev det att strukturerna är 
hårt befästa. Och det här har verkligen varit en hård, seg, manlig struktur. Ett manligt ägande av 
byråer. I den här historiska studien som vi pratade om på vägen upp i hissen. Där intervjuar jag 
de få kvinnor som varit verksamma i reklambranschen. Frågorna var uppe då och då, men det 
blev aldrig något av det, de var för få. Frågan fanns då på den politiska agendan i Sverige, men 
framförallt där. I vissa branscher kanske, till exempel i kultursektorn gick man långt med 
könsfrågor och jämställdhetsfrågor. Men i näringslivet hände inte särskilt mycket, och det tog tid. 
Men det har legat och puttrat. Christina Knight kan säkert berätta om diskussioner på 80-talet. 
De var hälften, hälften på utbildningen men var tog tjejerna vägen sen? Det var killarna som tog 
över och styrde och gjorde karriär. Killar och tjejer gick projektledarutbildningen på Berghs. 
Killarna blev projektledare, men tjejerna, dom få som blev kvar i branschen, blev 
produktionsledare. Produktionsledare som rent hierarkiskt är underställda projektledare. Det 
finns massa sådana här sociala mekanismer som gör att kvinnor låses fast i vissa positioner. När 
jag beskriver förändringar av svensk reklam sedan 60-talet och framåt använder jag mig av 
begreppsparet positioner och dispositioner och hur de har förändrats under åren. Och ett väldigt 
tydligt exempel på hur kvinnor har försökt förändra sina positioner är i gruppen 
produktionsledare just. Minns du att jag ställde en jobbig fråga till Åkestam Holst under 
prisutdelningen. Jag bad dem nämna någon gång där det gått fel. Då svarade en av tjejerna; “vi 
har bara kvinnliga produktionsledare, det är väldigt B!” och då svarade jag “det där skriver jag om 
i min nästa bok”.  
 
Produktionsledarna gick ihop på 90-talet och startade nätverket Piraya, med syfte att höja 
produktionsledares status i branschen, och de har lyckats med det. Men det är klart att om deras 
position flyttas upp så flyttas andras positioner också upp. Det finns olika sådana här 
organisatoriska dynamiker i hur strukturen fungerar. Man försöker få in killar på 
produktionsledarutbildningen, men då är det fortfarande så att de senare blir projektledare, efter 
att ha misslyckats som produktionsledare. Det här andra begreppet dispositioner har lite med 
egenskaper och sådana saker att göra. Jag har frågat ”vad är det för egenskaper som efterfrågas av 
er som produktionsledare?” Då svarar dom ”det är att vi ska vara multitaskande och ordning och 
reda”, det vill säga typiska duktig-flicka-egenskaper. Och det finns ju tjejer som är beredda att 
jobba dygnet runt i princip. Medan killarna inte pallar det, utan vill upp i hierarkin och få 
bestämma. Tyvärr hjälper strukturerna och byråägarna till så att det här iscensätts. Det finns 
könsförhållanden mellan män och kvinnor i samhället från uppfostran och uppåt som sedan 
omvandlats till vissa typer av yrken. Som verkar vara gjorda för män respektive kvinnor. Det är 
jävligt läskigt. Det är väldigt tydligt om man tänker på hur det var förut och hur sjukhus var 
uppbyggda. Det var läkare, systrar och flickor. Vårdbiträden, sjuksystrar och läkare. Det vill säga 
manligt, kvinnligt, kvinnligt. Så var det länge i reklambranschen också; manligt högst upp och 
kvinnor där nere. Det kunde vara lite kvinnor högst upp också, idag kan det till och med se rätt 
bra ut på vissa byråer. Projektledarna och strategerna kan vara 50/50, men ju längre ner man 
kommer, bland sekreterare och produktionsledare – där är det bara kvinnor. 
 
Okej, det här är väldigt spännande, och det blir relevant för studien eftersom att skaparna såklart även skapar 
reklam som de själva kan porträttera och identifiera sig i. Vi har inte riktigt kommit in på skälen till 
normbrytande reklam, utöver att samhället tagit oss dit vilket gör att reklamen måste följa med. Men om man 
utgår från företagen till att börja med, och inte skaparna. Vilka skäl ser du då till att reklamen ska vara 
normbrytande? Kan det vara politiskt korrekta skäl, goodwill-skäl eller ekonomiska skäl till exempel? 
 



 80 

Okej, då säger jag högst medvetet annonsörer fortsättningsvis och inte företag. I dagens 
reklamköpsituation är svenska staten den största reklamköparen. Genom myndigheter, verk, 
företag förvisso också, men alltså genom en massa statliga aktörer.  
 
Om vi fokuserar på företag i näringslivet.  
 
Om man tar företag är det dumt att generalisera för snabbt. Man behöver bryta ut hur en svensk 
ser ut år 2016? Är man ett företag som säljer möbler som IKEA, eller säljer man kläder som 
H&M och Åhléns, eller säljer man resor eller säljer man exklusiva bilar? Vilken målgrupp vill 
företaget nå? Alla annonsörer gör ju antingen själva eller tillsammans med sin reklambyrå en 
målgruppsanalys för att hitta den mest köpstarka gruppen. 2003 till exempel, noterade jag på 
TBWA att när saker kostar pengar har alla inte råd att använda produkten som ska 
marknadsföras. Därför är det viktigt att tänka på företagens målgruppsanalyser. Eller hur dessa 
görs. Om analyserna görs bra, eller görs väldigt fördomsfullt. Vi kan ta ett exempel i säg 
klädbranschen. Ett företag i stil med Filippa K när de fortfarande var ganska små. ”Vi gör och vi 
vill göra sjysta kläder för en hyfsat medveten Stockholmsk medelklass med hyfsat bra inkomster 
och sådär. Ja… Och nu ska vi göra reklam och nu ska vi göra målgruppsanalys. Vilka vill vi sälja 
till, vilka vill vi nå?” Analysen kan göras på olika sätt. Man kan ta in konsulter som har full 
sociologisk koll på Stockholm och hela Sverige. Var folk bor, vad folk tjänar, och man kan 
använda Prisma-analyser och Mosaic-analyser. Sen finns det konsulter som har extra bra koll på 
till exempel etnicitet som man kan använda. Men råkar man göra det lite för enkelt för sig då 
hamnar man med konsulter som är väldigt lika en själv. När målgruppsanalysen då görs, och när 
både konsulter och fokusgrupper kanske är personer man känner; då sitter man plötsligt med 
både konsult, byrå och fokusgrupp som alla är väldigt lika varandra och uttalar sig om de här 
sakerna. Om de får ligga grund till för hur den här reklamen ska utformas, då har man kanske gått 
helt fel från början. Men kanske har man också gått helt rätt. Beroende på vem man vill nå. 
Kanske fick man den där sköna reklamaren ute på Lidingö eller i Djursholm som man ändå ville 
nå. Och då kommer man ju in på det här med moral och sådana saker. Och moral och affärer, 
och att vilja sälja. Mest flagrant blir det ju när det är väldigt stora företag som gör sådana här 
missar, som… 
  
Calzedonia?  
 
Vilka är det?  
 
Klädmärke som körde en printannons i helkroppsskala på t-centralen nyligen, där bilden visade en typiskt sexig 
kvinna klädd i bara bikini.  
 
Det slog mig nu också, att för något år sedan när Mall of Scandinavia invigdes så hade de någon 
reklam som blev kritiserad för att det bara var vita människor som shoppade i gallerimiljön. Då 
reagerade folk ”men Kista och alla andra ställen där ute? Eller vad har ni för människor som 
shoppar där ute?” Och då blev det en hel pudel av det där. Känner man inte till hur det går till i 
produktionsstegen och hur människor hittar varandra, så kanske man inte förstår hur det går fel 
och hur det också går rätt. Hur processbitarna ser ut som leder fram till reklamen till slut. Som 
Lina Söderqvist till exempel på Åhléns, hon låg ju bakom ”Klädmaktsordningen”. Hon har varit 
med länge och har hört de här frågorna stötas och blötas ett antal år. Sedan plötsligt hamnar hon 
i en marknadschefsposition på ett företag som säger “go! Vi har så många av våra kunder som 
kommer från de här sociala grupperna så det är helt rätt att formulera de här sakerna.”  
 
Men tror du också att Åhléns vinner något mer? Förutom att nå fler målgrupper.  
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Det beror på. Det går ju inte att göra en liten braskande kampanj som alla pratar om en höst 2016 
och sedan göra stereotyp reklam och tänka att man ska förändra någonting. Sen kan ju förändring 
ske någon annanstans. Det kan vara människor som tycker att de blivit representerade och blir 
glada för det, men tänker “jag handlar aldrig på H&M eller Åhléns, jag skiter i dom.” Där finns 
potential. Det får man också skilja på i de här sammanhangen. Effekt och påverkan, långt och 
kort perspektiv. Det finns massa parametrar där. Att mäta framgång i reklambranschen är en 
generiskt och notoriskt svår fråga. Var det reklamen eller var det någon annan påverkan? Det kan 
man aldrig veta och det är en ständig debatt. 
 
Tiden går snabbt, vi ska fokusera på det viktigaste av det vi har kvar. Vi pratade med bland annat Emmeli 
(Österdahl) om att vissa reklamer bryter mot en norm och samtidigt förstärker en annan norm. Ett exempel vi 
har där är Zlatans Volvoreklam. Zlatan springer runt och jagar och är manlig i bar överkropp samtidigt som 
hans fru Helena sitter hemma och tar hand om barnen.  
 
I reklamen?  
 
Ja, det finns både korta och långa versioner av den här reklamfilmen förvisso.  
 
Okej, så han är den aktiva och hon är den passiva.  
 
Ja, precis. Och, ytterligare ett exempel vi har är Comviq-Karim. Kioskägar-Karim som säger “billigt, billigt”. I 
det exemplet är det normbrytande att personen i fråga inte är vit, men samtidigt norm förstärkande hur han 
porträtteras.  
 
Ja, just det. Jag gillar inte den reklamen, jag kollar inte på den. Den är så där gammaldags fånig.  
 
Just det. Därför har vi börjat fundera på om det kan vara så att man bara kan bryta en norm åt gången. Det är 
Lina Thomsgårds teori från början har jag för mig.  
 
Okej, så Lina var inte kvar på Forsman & Bodenfors när de gjorde Zlatan-reklamen antar jag?  
 
Det är jag inte säker på. Men hur ser du på de här exemplen och den teorin; att man eventuellt bara kan bryta en 
norm åt gången för att budskapet ska nå fram?  
 
Jo, det är ju problematiskt. Undviker man den ena fallgropen så faller man ner i den andra. Det är 
inga lätta saker det här. Det är minerad mark och man får inte göra fel. Men det är väl bra om 
man bryter en norm i alla fall.  
 
Vi funderar också på om det kan finnas några eventuella negativa konsekvenser med att använda sådan här typ 
av reklam om den till exempel inte är förankrad i företagets värdegrund, eller företagets helhetssyfte.  
 
Ja, alltså. Företagets värdegrund är fortfarande bara ord.  
 
Ord, ja. Men H&M är ett bra exempel. Man verkar inte tänka på att kläderna produceras i en tredje värld 
långt bort.  
 
Ändå har det varit en massa debatter genom åren. Man tänker på det när man väl sitter i debatter. 
Men man kanske inte tänker på det i sin vardag.  
 
Ja, och väldigt få sitter väl i debatter. Väldigt få av Sveriges nio miljoner invånare sitter i debatter eller skriver 
reklamforskning.  
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Förvisso sant, men det har varit väldigt mycket artiklar om det här i dagstidningar och så vidare. 
Men vad var frågan? 
  
Jo, alltså vi undrar om det finns några eventuella negativa konsekvenser för företag som sysslar med den här 
sortens reklam. Om konsumenten eventuellt borde ta ett större ansvar och vara mer granskande. 
 
Det kan man nog tycka och det tycker jag att de är. Både privatpersoner som anmäler till 
Reklamombudsmannen och Konsumentverket, men även konsumentorganisationer som Sveriges 
Konsumenter. Men jag tycker det är att gå lite långt att kräva mer av folk. Folk gör väl det de kan. 
Man har väl inte tid att hålla på om man inte är superintresserad. Det man gör är väl att man 
skiter i ett företag om man känner att företaget inte lever upp till det man förväntar sig. Om det 
kommer fram i någon grävande journalistik i Dagens Nyheter eller någonting att Åhléns har ratat 
1500 jobbansökningar till exempel, och det enda vi kan utröna när vi kikar på varför de är ratade 
är att de har utländskt efternamn. Så om diskrepansen blir för stor mellan det man kommunicerar 
i sin reklam jämfört med vad man gör i praktiken. ”Actions speaks louder than words”, så är det 
ofta, och i sådana här sammanhang är det väldigt ofta så.  
 
Om vi går tillbaka till första frågan när vi pratade om explicita och implicita budskap, och nu alltså att inte bara 
snacka utan faktiskt göra, att kanske låta reklamen vara i någon utsträckning. Den där genuiniteten är 
intressant. Tycker du att man kan se det direkt i reklamprodukten?  
 
På ett sätt kan man nog det. Man kan åtminstone ha en intuition, en känsla. Det finns ju annan 
typ av normbrytande reklam som inte är så braskande, som inte är så in your face, som till 
exempel “Bryt klädmaktsordningen” eller “Lady like” utan som snarare integrerar människor av 
olika kulörer och sexualitet och allt vad det kan vara i reklamen, utan att göra så stor affär av det. 
Det finns massa sådana exempel och jag tycker att det är de som gör det stora jobbet i svensk 
reklam. Försvarsmakten exempelvis, deras reklam är ett bra exempel på det. Där kan man se en 
kvinna i slöja inom bara loppet av några sekunder. De hade någon träningsapp tidigare också 
(FMTK). Då ser man liksom inom loppet av bara några sekunder en tjej i slöja, en kille som är 
uppenbart överviktig, någon som har ett handikapp i form av en protes och någon som är en 
vanlig svenne. Personerna dyker upp men helt okommenterat eftersom att de tränar med 
försvarsmaktens app. Representationen människor där är ganska nära vår verklighet som vi möter 
när vi går ner i tunnelbanan. För det är ju så Sverige ser ut idag. Det låter kanske ointressant att 
göra reklam av. Men om man inte kan ha den botten av mänsklig och social blandning och sen 
göra kreativ reklam, utan bara måste höja upp blandningen av människor till någon huvudnivå i 
reklamen och liksom “kolla vad bra vi är”. Det känns inte alls normkreativt utan bara torftigt. 
Men det är upp till bevis. Om Åhléns vill förändra bilden av sig till konsumenter, då gäller det att 
leva upp till de här sakerna. Både i reklamen fortsättningsvis, men också hur man sköter sin egen 
organisation. Hur man rekryterar människor och hur man behandlar alla människor; kvinnor, 
män, invandrare. Och så fort man gör fel så ligger man ju risigt till om någon journalist får reda 
på det.  
 
Men som sagt, jag föredrar den andra typen av inkluderande reklam som är mer lågmäld och som 
inte gör någon affär av det. Sådär som jag kan tycka att min dotter pratar ibland om någon. Hon 
kan ha pratat om någon som heter Lars Pettersson, och sedan när jag träffar Lars flera månader 
senare så visar det sig att han är adopterad från Sydamerika och att han är mörkhyad. Men hon 
har aldrig sagt ett pip om att han är svart eller färgad. Förstår du? För hon är så van vid det. Men 
så många måste på något sätt slänga in den här markeringen, “ja men du vet min polare, Nisse, 
han som är svart”, medan en yngre person inte har det där i sig på samma sätt. Det där tycker jag 
är jätteintressant. Om man kan få den normaliteten att gå in i det här som kallas normbrytande 
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reklam då tycker jag att man är en hjälte. Fast livet är ju som det är. Det sprakar kanske inte så 
mycket om en sådan reklam.  
 
Väldigt spännande. Sista frågan nu. Har vi missat något att fråga något tycker du, gällande normer och reklam?  
 
Jag tycker det var bra det där jag sa i början om att det här inte är något nytt. Men att materialet 
är nytt, det vill säga människor av olika färger och av olika kön. Annars desto mer man vet om 
reklambranschen och hur den fungerar och hur annonsörer fungerar, desto mer ”spot on” kan 
man vara.  
 
Om man skulle peka på konkurrensfördelar och konkurrensnackdelar. Har du sett ”United Colors of 
Benetton”-kampanjen när en mörk kvinna bär en vit bebis?  
 
Jag skrev min C-uppsats om den faktiskt.  
 
Jag förstår. Jag vet inte när den gjordes, 1970? 80?  
 
80-talet. 
 
Ja, för det känns på något sätt som att branschen vågar nu. Men om det har funnits en konkurrensfördel, kanske 
länge, varför kommer det först nu i sådana fall?  
 
Jag säger inte att det finns en konkurrensfördel. Men företag tror väl att det finns en 
konkurrensfördel, och det kanske det gör. Men det finns ju också risker med det. Man sticker ut 
hakan och blir sårbar om man gör några andra fel. Jag kan tycka att det är lite stötande 
fortfarande. Jag känner Christina Knight, och jag kan tycka att när man hör henne prata och säga 
att det också genererar pengar, då tycker jag att det känns lite jobbigt. Men det kanske är så att 
hon tänker att ”de här tröga gökarna i min bransch, de fattar inte om man inte säger att det finns 
ett ekonomiskt incitament också”, utöver ett moraliskt incitament. När man började prata om 
mångfald i reklam i Sverige, i början på 00-talet, då var det också mycket prat om att man kan 
tjäna pengar. Om man kan svartskallarnas vanor och deras vanor och olika traditioner och 
årstider, när de köper guldfiskar, när det är iranskt nyår och alla de här sakerna. Men min poäng 
var då att det nog inte var så viktigt. För då hade det bommat. Därför om det finns en tydlig 
konkurrensfördel – det vet jag inte. Däremot tror jag att det finns en konkurrensnackdel i att vara 
omedveten om dom här frågorna. Det tror jag är en viktig distinktion. Att framstå som helt 
okunnig är väldigt dåligt, men att tro att man ska tjäna massa pengar på de här frågorna, det tror 
jag är att överdriva. Det är inte där det ligger. Det handlar om att vara vaken och förstå det 
samhälle man lever i. Det är där poängen ligger. Jag tror att det är ett slags grundläggande 
sanitetsarbete för företag och annonsörer – att vara medveten om de här frågorna. Men jag kan 
inte för mitt liv tänka mig att människor sprungit till Åhléns eller H&M och köpt massa kläder 
tack vare de här kampanjerna. Jag tror inte det har varit intentionen heller riktigt, utan man vill 
flytta upp sin position lite i medvetandet hos människor och säga att vi är uppdaterade på de här 
grejerna. Alla vet ju att det här är kommersiella företag, så något mått av beräkning och strategi 
finns. Och det värjer man sig alltid mot när man ska bedöma om någon är trovärdig eller inte.  
 
Jättetack för den här intervjun Raoul.  
 
Tack själv.  
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Bilaga 4. Transkribering Malin 

Intervjuad: Malin Johansson (presentation av Malin finns att läsa på sida 22)  
Intervjuare: Erik Nyström & Jakob Harge 

När: 1 december, 2016  
Var: Garbergs reklambyrå, Stockholm 
 
Till att börja med vill vi be dig att skilja mellan begreppen norm respektive normbrytande. 
 
Norm ser jag som någonting vedertaget som inte urskiljer sig. Ofta det man inte tänker på. Ofta 
är det oskrivna lagar och ofta är det inte uttalat. Jag tänker själv på de sammanhang där jag inte är 
normen. Det är ett bra sätt att angripa det på, och man märker vad det gör med en när man inte 
är normen. Det är intressant eftersom att det inte är uttalat. Att vara normbrytande kan innebära 
att man inte är en del av normen men det kan också vara en aktiv handling. Antingen kan man 
aktivt jobba mot att bryta normen eller vara en del av den. 
 
En följdfråga. Jag såg att du varit delaktig i framtagandet av en applikation för Björn Borg som heter ”Sprinter”. 
Skulle du kalla den reklamen för normbrytande?  
 
Ja, och nej. Jag var junior art director på det projektet och alltså inte ensam AD. Det finns en bild 
när ett gaypar kysser varandra och det skulle jag säga är normbrytande på grund av den 
rådande heteronormen. Dessutom finns det en bild där en kille lyfter en tjej och den är extremt 
heteronormativ. Så jag skulle säga att den kampanjen har båda delarna.  

 
Om du hade varit senior AD, hade båda bilderna varit normbrytande då?  

 
Ja. Särskilt eftersom Björn Borg skulle stå för kärlek.  

 
När vi ändå är inne på Björn Borg, ni har ju även tagit fram en kalsongkollektion i hudtoner. Det är intressant 
eftersom du tidigare nämnde en av visionerna “kärlek”.  

 
Precis, “Take an active stand for love” var ju deras uttalade vision förut. Nu har Björn Borg bytt 
byrå och vill bli mycket mera sportiga. När vi jobbade med dom var det visionen och det skulle 
vara en del av alla kampanjer på något sätt.  

 
Vad intressant att de har bytt byrå?  
 
Ja, det går väldigt fort i den här branschen. Vi har vunnit många priser med Björn Borg så det är 
motsägelsefullt. Men de har bytt marknadschef också.   

 
 

Kan man känna igen det temat med fler kunder i branschen. Det vill säga, att när man byter ledning, till exempel 
marknadschef, så svänger snabbt visionen?  
 
Det beror nog på hur strukturen i organisationen ser ut men ja, jag skulle säga att 
marknadschefen har extremt stort inflytande över det. Det känns som att hur mycket mod 
den personen har till oss eller tror på oss, återspeglar vad man är beredd att göra. Det krävs en 
modig marknadschef för att bryta normer. Ofta hör man argument som att man är rädd att 
minska försäljning genom att använda en modell som inte är normen. Man väger hela tiden 
försäljningen som en parameter i det. Och då gäller det att det är någon som står på sig. Det är 
tyvärr för få idag. Lina (Söderqvist) som innan var på Björn Borg och nu är på Åhléns och vann 
pris på Guldvågen, känns som en person som vill förändra på riktigt.  
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Men överlag tror jag inte att alla vill göra världen bättre. Jag ser ändå väldigt starka vinstdrivande 
intressen i branschen.  

 
Du säger att det är för få som gör det. Vi menar att det idag finns normbrytande reklamer som diskuteras och 
omskrivs. Skulle du säga att det är mer normbrytande reklam nu 2016 än tidigare?  
 
Absolut. Jag skulle säga att det är en trend på ett sätt. Men jag är kluven på grund av att det dels 
är svinbra att man tar ställning som företag, men jag tycker också att man profiterar och rider på 
en politisk våg utan att reflektera över det på ett djupare plan. Kommunikationen handlar om 
saker man inte ofta kan inte leva upp till inom organisationen. Jag tycker att man måste kunna 
leva upp till det. Till exempel fick jag en förfrågan om att regissera en reklamfilm för 
ett skomärke där hela idén var att tjejer skulle ha högre lön än män. Det var grundat på insikten 
att kvinnor behöver mer partyoutfits och skor än män. Därför tänkte de att kvinnor 
skulle efterfråga högre lön och ville då göra en ”Pussy Riot”-inspirerad film. Då kände jag att 
dom borde istället faktiskt bara höja lönerna för deras kvinnliga anställda. På samma sätt hade 
Åhléns ”Bryt Klädmaktsordningen”, varit bättre om dom faktiskt hade gjort en klädavdelning i 
varuhuset som var androgyn. När verkligheten inte är i synk på det sättet så minskar 
trovärdigheten. Jag får en dålig magkänsla när företag i kampanjer verkar vilja rädda världen, men 
inte förankrar budskapen i sin verksamhet. Man pratar mycket men gör desto mindre.  
 
Vi har tidigare fått höra många säga att detta är en trend, visserligen som företag profiterar på, men att det ändå 
kan vara positivt för utvecklingen att frågan får genomslag. Kan du hålla med om det?  
 
Ja absolut. Hellre det än motsatsen. Det positiva med det här jobbet är att man har så mycket 
resurser och kan påverka och sprida sitt budskap.  
 
Varför tror du att det blivit en trend med normbrytande reklam? Som konstaterat. 
 
Jag tror att millenniegenerationen som kommer nu är mer medveten. Jag upplever att de vill ta ett 
ansvar och rädda världen. Internet har också spelat en roll, och att företag idag har sociala 
medier. Det förekommer mer interaktion än kommunikation. Det är inte envägskommunikation 
längre. Man kan interagera med företag publikt och därmed kommer man inte undan med vad 
som helst som företag. Också det faktum att världen är så polariserad och att det går mot en 
polarisering i samhället åt alla håll – då hoppar företag på det. 
  
Intressant att du tar upp det. Skulle du säga att reklambranschen kan anses mer reaktiv än proaktiv? 
 
Det kan vara en spegling av att det är en ganska homogen bransch som levt i en ganska trygg och 
välmående bubbla. Man har inte blivit lika berörd som andra samhällsgrupper. Men jag tror också 
kunder ser att det finns det en stark kommersiell kraft i det.  
 
Eftersom du träffar många olika typer av annonsörer, möts du av att kunder specifikt efterfrågar en normbrytande 
typ av reklam?  
 
Jag skulle säga att det beror på att konsumenterna är så pass medvetna idag att man hamnar 
utanför om man inte gör normbrytande reklam. Man upplevs som omodern och osmart. Det är 
fett att det blivit så. Jag har befunnit mig i specifika situationer med kunder i valet om man ska 
välja en svart modell men som avstått på grund av rädslan att det inte ska sälja, det är grisigt.  

 
Upplever du att ni har avstått från att arbeta med en kund på grund av ett liknande resonemang som detta? Det 
vill säga, sagt nej till en kund av moraliskt ställningstagande?  
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Nej, det har vi nog faktiskt inte gjort. Man brukar alltid kunna komma överens. Och om det är en 
kund som har lite tröttare värderingar brukar man matcha arbetsgrupp med kunden. Jag tycker att 
vi som byrå borde stå på oss mer. Vi har en Jämställdhetsgrupp nu som är ganska ny. De håller 
på med en checklista som vi ska använda för alla kampanjer. Dels vad vi gör utåt, att vi checkar 
av mot olika kriterier, men också vilka regissörer vi tar in, att det alltid ska vara en av tre som är 
kvinna och vilka vi jobbar med. Vilka praktikanter vi tar in, att de är av olika bakgrund och klass. 
Det kommer nog bli bra. 

 
Känner du till om andra företag inom er bransch använder sig av liknande planer?  
 
Ja, på Guldvågen lät det som att den galan har gjort skillnad. Och det faktum 
att nyexaminerade, det vill säga unga vuxna och medvetna ser detta och frågar på intervjuerna. 
Det känns som en förändring på gång. Bara under de två åren jag varit här.  
 
Har du något exempel på en bra normbrytande reklam i Sverige idag? Och varför?  
 
”Close the Loop” med H&M. Eftersom den gick ut på att man får se ut som man vill, vem man 
än är. Den bröt könsstereotypa normer och klädkoder på ett fint sätt.  

Jag tycker även att vinnaren på Guldvågen, TT:s kampanj var enkel och klassisk men 
tydlig. Dessutom gjorde Forsman & Bodenfors en plugintjänst som heter Genderrator som 
fungerade på det viset att när man bildgooglade mansdominerade yrken dök bilder på kvinnor 
upp.  

 
I kontrast en dålig normbrytande reklam?  
 
En annan H&M-reklam som var ganska stereotyp; ”She’s a Lady”. Den tycker jag var 
för stereotyp eftersom den ger sig ut för att vara normbrytande men lyckas inte enligt mig.  
 
Tror du att den breda massan upplever den som dålig?  
 
Nej, jag tror ändå att den gör jobbet och lyckas bana väg. Jag tycker som kreatör att jag hade gjort 
den lite annorlunda, men jag tror att den uppnår saker. Och vi i Sverige är lite längre fram än 
andra länder. Menar ni reklam som utger sig för att vara normbrytande eller bara en stereotyp 
reklam i allmänhet?  

 
Vi menar reklam som utger sig för att vara normbrytande.  
 

 
Det kan finnas en skillnad mellan normbrytande karaktärer, till exempel ett gaypar, men själva 
reklamen handlar inte om deras sexuella läggning. Sedan finns det andra reklamer som bygger på 
hela idén om att bryta normer.  
 
Lina Thomsgård har sagt att man bara kan bryta en norm i taget. Hur ser du på det?  
 
Det är problematiskt när man förstärker en annan stereotyp som man gör med Karim i Comviq 
reklamen. Då tycker jag att, okej, bra att man ser en person av annat ursprung i reklamen, men 
man förstärker en annan stereotyp. Vilket är skämmigt. Och sedan finns Skånetrafiken som 
nyligen släppte en kampanj med en busschaufför där det stod att han egentligen är arkitekt, men 
kör våra bussar. Den var riktigt fel. Men nej, jag skulle ändå säga att jag tror att det går att bryta 
flera normer på samma gång. Men man måste ställa sig frågan vad man vill uppnå. Jag håller inte 
med Lina Thomsgård där.  
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Det finns en ICA reklam där en man med utländskt ursprung möter en man som är gay, i den reklamen 

porträtteras två minoriteter, men man porträtterar ändå gay personen som väldigt stereotypt feminin.    
 
Det låter nästan omedvetet. Ibland kan det ju nästan kännas för politiskt korrekt, att man ska 
bryta alla normer. Jag tror att det går så länge man är medveten om vilken position man bryter 
normer i.  
 
När man använder sig av normbrytande reklam, kan det då uppstå negativa konsekvenser för företag eller för 
samhället?  
 
För företaget, absolut. Men negativa konsekvenser kan vara olika saker. Till exempel 
Unionens ”Mansplaining”- kampanj, den kanske inte är klassiskt normbrytande men den ville 
göra skillnad. Den ringdes ner av massa män som skulle förklara hur det låg till. Att en 
normbrytande kampanj väcker reaktioner kan var jobbigt eller stressigt i stunden men det ger 
ändå en chans att prata om det man vill prata om. Den enda faran jag ser är när man inte har 
belägg för det man pratar om.  

 
Skulle du kunna utveckla att “inte ha belägg”?  
 
När man i sin organisation inte jobbar med de värderingar som man utåt pratar om. Jag tycker att 
om man tar ställning behöver det genomsyra organisationen, eller skaffa sig ett bevis. Vi gör en 
skjorta som är unisex exempelvis. Det är ett riktigt bevis. Vi gjorde en grej för Odd Molly 
som hamnade etta på en lista över de mest jämställda företagen. Då skapade vi en 
varumärkesplattform där allt de gjorde skulle lyfta kvinnor eftersom Molly fanns på riktigt och 
därmed fanns det en förankring. På tal om Åhlénskampanjen ”Bryt Könsmaktsordningen” hade 
jag till och med en vän som gick in på Åhléns för att hitta den rosetten som Jens Lapidus bar i 
kampanjen utan att de hade den. Det fanns ingen sådan. Den är även intressant eftersom de tog 
Jens Lapidus som är stereotypen av en man, och han i rosett behåller sin manlighet. Det kan spä 
på stereotyperna eftersom man inte hotar hans manlighet. En icke lika stereotypt manlig man i 
rosett får inte samma status till exempel. En viktig aspekt är att det lätt blir ganska 
storstadscentrerat. Allt folk härifrån har lättare att ta till sig. Men jag själv är uppvuxen på landet. 
Det vore intressant att veta hur den kampanjen mottogs på olika platser eftersom Åhléns finns i 
olika delar av landet.  

 
Vad tror du? 
 
Skulle man lägga ner dam- och herravdelningarna skulle det inte tas emot väl. Men som vi sa 
med ”She’s a lady” är det åtminstone bra att frågorna lyfts.  
 
Ser du några konsekvenser för samhället?  
 
Ja, jag tror att människor tillslut kan bli mätta på att det blir för politiskt korrekt, och att man inte 
känner sig inkluderad i och med polariseringen. Förskjutning mellan storstad och landsbygd och 
de som har makten (marknadscheferna) och ofta bor i storstaden. Det jag hoppas är att den nya 
normen att till exempel ha ett gaypar i sin reklam.  

 
Hur tror du normbrytande reklam ser ut om 10 år?  
 
Jag tror att stereotyper har lösts upp på grund av att betraktarna har blivit medvetna. Men det 
finns fler normer att bryta, till exempel tvåsamhetsnormen. Om 50 år kommer folk titta tillbaka 



 88 

på den som någonting förlegat. Eftersom man inte är ekonomiskt beroende längre, dessutom kan 
man numera beställa heminsemination, vilket innebär att man inte är lika beroende av en man för 
att få barn. Folk har annan syn på kärlek, i och med sociala medier kommer ett utbud av kärlek 
som inte fanns förut. Man kanske uppfostrar ett barn med kompis. Kanske att kollektivet 
kommer tillbaks, i kontrast till dagens individualistiska samhälle. Det går tyvärr inte heller att 
bortse från mörka politiska krafter.  
 
Ser du att det skulle kunna bli bakåtsträvande? Mer konservativt? 
 
Nej. Framförallt har jag stor tillit till de unga. Att man vill göra gott. Rädda världen.  
 
Det vi inte riktigt kommit in på är ansvarsfrågan. Du nämnde tidigare att reklamvärlden är en ganska homogen 
och trygg bransch. Borde konsumenterna ta ansvar? Företagen? Eller ni – reklamskaparna?  
 
Jag tycker företagen och reklamskaparna. Jag ser en fara när man börjar köpa in personer för 
deras politiska åsikter. För mig är det lite läskigt när kommersiella krafter använder personligheter 
i sin marknadsföring. Det är lite sorglig att marknaden styr i princip allt. Och att man måste ha 
mycket pengar för att nå igenom. Jag tycker inte att konsumenten ska behöva ta det största 
ansvaret. Vi har medel att påverka människor. Vi måste vara kvalitetsgaranter. Företagen har 
också ett ansvar i egentligen alltifrån produktion till kommunikation. Men vi som byrå har det 
största ansvaret tycker jag. Profiler bör också reflektera över sina uppdrag. Men det är den som 
har mest pengar som har mest makt. Jag blev chockad när jag började i branschen över hur 
många som kommer från medelklass och bor i Stockholm. Det förekommer mycket 
härskartekniker och det finns mycket kvar att göra. Jag tycker klass och ursprung är viktigare 
frågor än genusfrågan i första hand. 
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Bilaga 5. Transkribering David och Maja 

 
Intervjuade: David Orlic och Maja Bredberg (presentation finns att läsa på sida 23)  
Intervjuare: Erik Nyström och Jakob Harge 
När: 6 december, 2016 
Var: NK  
 
David: Måste vi gå igenom vår relation Maja, för transparensens skull? 
 
Maja: Jag tror alla vet redan. 
 
Ni är gifta. 
 
Maja: Ja precis, därav den tryckta stämningen. 
 
Haha, det är jättehärligt ju. Men vi kör igång, tiden är knapp. Det första vi vill be er att göra är att skilja på 
och definiera begreppen norm respektive normbrytande. 
 
David: Norm är vanligt förekommande och normbrytande är sällan förekommande. 
 
Maja: Ja, och jag lägger jag ingen värdering i själva normen. Normer kan ju skilja sig beroende på 
vem du är och var du rör dig. För mig handlar det om hur normer ser ut i den kontexten, där 
man ska kommunicera någonting.  
 
David: Bara för att förtydliga. Vanligt förekommande och sällan förekommande är inte en sak 
eller ett ting eller en situation, utan snarare en uppfattning eller idé. En vanligt förekommande 
uppfattning eller idé, eller en sällan förekommande uppfattning eller idé. Det är abstrakta saker vi 
håller på med här.  
 
Upplever ni i dagens klimat, att företag mer än tidigare vill kommunicera ut normbrytande budskap?  
 
David: Nej. 
 
Maja: Nej. 
 
David: Jag tycker generellt att vi måste släppa hela samtalet om normbrytande och snarare prata 
om inkluderande. När man pratar om normbrytande definierar man sig utifrån något slags 
motstånd, men när man pratar om inkluderande kommunikation är man för någonting. 
 
Maja: Ja, och jag upplever att man utgått från sig själv och sin egen umgängeskrets. En krets som 
ofta är väldigt selekterad när det kommer till socioekonomiska förutsättningar. Det är svårt att 
komma in på reklamskolor, och dessutom är det dyrt att utbilda sig om man kommer in. Sen när 
det kommer in människor från andra håll med annan bakgrund så har det kanske uppstått mer 
samtal kring hur mycket man egentligen representerar verkligheten i produktionen. När det gäller 
annonsörer finns det företag som verkar vilja representera verkligheten mer än andra företag. Det 
finns även en hel del företag som vill ha blonda, ljusa människor i sin kommunikation. 
 
Får jag fråga en sak där, är det så att kunden uttalat säger att man vill ha en viss look, eller är det mer 
underförstått?  
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Maja: Jag tror att det är underförstått i en castingprocess till exempel. Nu sitter du och nickar 
David. 
 
David: Jag nickar och skakar på huvudet. 
 
Maja: Ja, det sker av sig självt. Och även om det finns ett urval som representerar den svenska 
befolkningen idag så tror jag att man ändå väljer blonda och blåögda personer. 
 
David: Ja, det här är viktigt att komma ihåg. Jag blir så trött på frågeställningen om något 
fortfarande kan vara normbrytande om det blivit norm. Det har inte blivit norm, punkt. Du, 
Maja, har gjort flera av kampanjerna som det pratas om. Det är två projekt, det är två gånger som 
någon synts i hijab. Det ena var H&M i en global kampanj – rimligt ändå. Det andra var Åhléns. 
Sedan är det kanske fyra andra kampanjer som folk refererar till. Det har inte blivit norm att vara 
normbrytande. Den som påstår det måste få tio följdfrågor där den ska belägga påståendet, för 
det är bekvämt att slänga sig med men svårt att leda i bevis. Så nej, det har inte blivit norm. 
Däremot kan man säga att på kommunikationsbyråer i Stockholm, och inte alla 
kommunikationsbyråer – jag är ordförande i Komm, vi har 300 medlemsbyråer – och jag skulle 
säga att 30–40 av dessa byråer, där jobbar det människor med någon form av kreativt ansvar som 
tycker att det här med normkritik och inkludering är rimliga frågor att ställa. Vilket ansvar och 
vilken makt har vi som tar plats i det offentliga rummet, när det kommer till representation? Det 
har landat, och det skulle jag säga har landat de senaste två åren. Med Guldäggskampanjen ”Vem 
syns?” 2014 ville vi lyfta frågan om vem som får synas i svensk reklam? Då räknade vi och mätte 
och visade några visuella alternativ som inspirerade till förändring. Jag upplever att det samtalet 
har mottagits väl och fortsatt föras på ett fåtal platser. Det finns också på ett fåtal 
marknadsavdelningar. Men låt oss vara tydliga: det har inte blivit norm. Det här inte något som 
står med i briefar, det här är inte något som är viktigt eller står högt i kurs hos reklamköparna, det 
här är någonting som har politiserats av en väldigt liten klick personer, som alla står långt till 
höger. 
 
Maja: Ja, och jag tycker att man kan se att vissa personer, som exempelvis byrån Volt gör 
kampanjer för Försvarsmakten där det ligger med ett lager, men det är inte drivande i idén, och 
samma sak med Sedir (Ajeenah) och vad han gör på Garbergs. Elever på Berghs som jag 
föreläser för har det också med sig generellt. Men kanske att det blir en större fråga beroende på 
hur gammal man är. 
 
David: Kan inte du säga det smarta du brukar säga om värderingsdriven kommunikation, det får 
också blodet att koka.  
 
Maja: Ja, det här är ju också någonting som har lyfts av personer och branschpress. Som pratar 
om det här som syftesdriven kommunikation eller värderingsdriven. Och för mig som kommer 
utifrån så blir det väldigt frustrerande. För all kommunikation är värderingsdriven. All 
kommunikation kommunicerar en eller flera värderingar. Oavsett om det är en vit man som 
håller i en borrmaskin eller om det är en svart kvinna som gör det så är det fortfarande 
värderingar och förväntningar på människor och möjligheter som uttrycks i den bildsättningen 
eller i en copy. Och vissa i reklambranschen verkar vara lite tillbakalutade och tycka att det finns 
någon slags neutral zon där vi kan kommunicera och då tar vi inte ställning. Men jo, vi tar alltid 
ställning. Det är min syn på det. Även om man jobbar medvetet med hur castingen ska se ut eller 
om man bara tar bästa första blonda vita person så är det fortfarande värderingar som 
kommuniceras. 
 
David: Och sen är det ju så att kreativ kommunikation alltid varit normbrytande. 



 91 

 
Men vi kan ändå konstatera då att sedan två år tillbaka ungefär är kampanjer i större utsträckning 
verklighetsförankrade? 
 
David: Det är ett pågående samtal, och det här har inte att göra med att vår bransch plötsligt 
vaknat och fått en idé. Utan det här har att göra med att vi lever i det nya 70-talet. Vi lever i en 
oerhört politiserad tid där gränser mellan olika sektorer börjar lösas upp. Det politiska och det 
ekonomiska, det offentliga och det privata, men också gränsen mellan reklam, PR och 
populärkultur.  
 
Maja: Och inte bara det heller tänker jag. Utan också hela digitaliseringen som möjliggör att 
människor kan ge feedback väldigt snabbt. Man kan mobilisera sig mot reklam man tycker är 
dålig, man kan sprida reklam man tycker är bra. Det gör att kreatörer är mer lyhörda inför vad 
folk faktiskt tycker. 
 
Är det ett rimligt påstående att säga att företagen måste ta ställning eftersom att vi befinner oss i en situation där 
det inte längre finns envägskommunikation?  
 
David: Det ena behöver inte ha att göra med det andra att göra. Vi kan dela upp det. Finns det 
envägskommunikation, eller är det information om det är envägskommunikation? Du skriver ju 
ofta om det här, Maja. Det här maktskiftet.  
 
Maja: Jag försöker komma på ett exempel. Det finns ju såklart envägskommunikation där företag 
slår dövörat till. Men det är nog inte så många företag som ser det som en önskvärd 
kommunikationsstrategi. Med tanke på hur mycket man pratar om förtjänade utrymmen så tror 
jag att man på marknadsavdelningar är måna om att folk ska tycka om det man gör. Sen tycker 
jag att bara de senaste tre veckorna så har det skett en stor förändring, efter Trump-valet i 
princip. Hur reklamkampanjer som är normbrytande attackeras av högerextrema och blir en 
språngbräda för att föra fram högerextrema åsikter. Jag har sett det i många kampanjer på väldigt 
kort tid. Åhlénskampanjen är den senaste. Nyfascister och nazister i olika grupper mobiliserar 
och går in i företags kommentarsfält och skapar drev. Och det är någonting som jag tror att 
företag kanske inte direkt förväntar sig. Att få den sortens påhopp. 
 
David: Det är inte vanlig kritik. Det är inte vanligt folk som reagerar. Det här är en relativt liten 
grupp oerhört organiserade högerextrema personer, som via olika typer av grupper och forum 
varje dag försöker vinna nyhetsslaget. Som i all typ av opinionsbildning. Och de använder våra 
uppdragsgivares reklamkampanjer och plattformar för att få ut sitt budskap. De orkestrerar 
hatkampanjer och så får de en utväxling på det eftersom att traditionella medier plockar upp det 
och skriver om det i någon typ av kritikstorm. Och så lyckas de hela tiden hålla agendan och 
samtalet uppe. 
 
Det är det här jag menar med interaktion. 
 
David: Men det här är inte konsumenter som svarar. Det här är politiska krafter som utnyttjar 
existerande infrastrukturer för att sprida sina budskap och sätta sina agendor. 
 
Maja: Och företag som är riggade för att ta emot konsumentkritik som till exempel ”varför 
funkar inte mitt Comhem-bredband?”, får nu en annan sorts kritik av människor. Människor sa 
att de inte skulle köpa Audi-bilar efter att Kakan frontade dem. Men de hade inte tänkt köpa en 
Audi-bil ändå. Att högerextrema använder en form av konsumentmakt som ett politiskt verktyg, 
det är företagen inte riggade för. Det tror jag kommer bli en backlash. Hur pass mycket normer 
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kan vi bryta, men bli attackerade samtidigt. Man backar lite. 

David: Man tystas. Att frågeställningen ”borde Åhléns ha gjort det här, med tanke på hur känsligt 
det här är?” tillåts existera. Det är väldigt upprörande. För då kan man dra den tanken hela vägen 
och säga ”ska den här ungen på förskolan få vara Lucia med tanke på stämningarna i samhället. 
Ska vi verkligen riskera det? Ska vi utsätta det här barnet för det?”. Då tystas man frivilligt. 
Åhléns gjorde fel i det här fallet när de inte var tillräckligt snabba på att sanera i sina 
kommentarsfält och inte var tillräckligt tydliga. För det laggade i någon timma innan allt gick 
igång. Men hela den här föreställningen, som du brukar säga Maja. 
 
Maja: Lagga är också hela PR-situationen. De (Åhléns) var nog på det ganska snabbt. Men att 
kunna se vad som händer, få en klar överblick mitt under en hatattack och vad man bäst tar för 
beslut utifrån det – ja, det tar ett litet tag en lördag eftermiddag.  
 
David: Det är sant, men sedan är det också de här konspirationsteorierna att du (Maja) som 
cynisk reklamperson sitter på Forsman & Bodenfors och utsätter barn för det här, och att du vet 
att nazister kommer att organisera sig mot det här… 
 
Maja: Ja, den finns ju.  
 
David: Konspirationsteorin att det inte sitter dumskallar på byråerna, utan att de (reklamskapare) 
gör det här med flit. Den stämmer inte. Det här görs för att man snarare är rädd för motsatsen. 
Tidigare har kritik kommit från progressivt håll. ”Varför befäster ni stereotyper? Varför är det 
bara vita killar med?”. Så har kritiken låtit tidigare.  
 
Om vi stannar lite grann där, och pratar om branschen utifrån begreppen proaktivitet och reaktivitet. Känner ni 
att branschen har ett ansvar som inte axlats i tid?  
 
Maja: Jag som har jobbat som kulturjournalist innan jag började i reklambranschen, har skrivit 
kritiska krönikor om kommunikation och reklam. Sedan insåg jag att jag också kan vara med och 
jobba med den kreativa processen istället för att komma med en syrlig krönika när kampanjen 
redan ligger ute. Jag skulle säga att reklambranschen inte alls är progressiv. Vissa människor 
kanske är det, men jag tycker inte att reklambranschen som helhet är det. Vi ser det i vårt projekt 
Stockholm Open som vi startat, att vi inte ligger i framkant som bransch. Det är en homogen 
bransch med många osynliga murar. Men eventuellt kanske reklambranschen i relation till vissa 
uppdragsgivare – beroende på vad det nu kan vara, detaljvaruhandel till exempel – ligger lite 
framme. Utifrån samhället i stort så kanske inte reklambranschen är särskilt progressiv. Men att 
man ändå lyckas få stora företag att använda sin kommunikation på ett progressivt sätt med en 
god kraft, i det blir reklamen ändå progressiv. Förstår ni hur jag menar?  

David: Normbrytande kommunikation och inkluderande kommunikation har ju existerat före 
guldäggskampanjen 2014 (”Vem syns”). Vi gjorde saker och ni gjorde saker, Maja. Kolla 
internationellt på Lego och Nike som du brukar ta upp Maja. Det har gjorts länge, men samtalet 
kom verkligen igång då. Jag tror varken att branschen är proaktiv eller reaktiv, det är alltid en 
växelverkan. Det är väl det forskningen visar också, att kommunikationsbranschen alltid 
växelverkar med samhället i stort, att den varken går före eller efter. 
 
Maja: Det finns nog olika uppfattningar, om det är mold mirror-teorin du pratar om. 
 
David: Mold mirror-teorin. Allt jag pratar om har jag läst i texter som Maja skrivit. Du är min 
källa, Maja. Men vadå, vilken bransch är progressiv? 
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Kultursektorn?  
 
David: Kultursektorn är den mest konservativa sektorn som existerar på den här planeten. 
 
Maja: Den kan vara det, men den kanske också inte vara det. 
 
David: Det finns en liten klick som är progressiv där kanske. 
 
Maja: Jag ska ta ett exempel, där jag visar på hur vi kan vara både progressiva och reaktiva 
samtidigt. Mitt exempel är ett jobb Garbergs gjorde för Björn Borg.  
 
Jag känner till den tror jag, eftersom att jag jobbade på Acne förut. Det som var specifikt med den kampanjen var 
att det gjordes underkläder i hudfärger, men färgerna var bara ljusa. 
 
Maja: Ja, och då fick Acne kritik av kultur- och modejournalister. Detta såg man på Garbergs och 
använde det för att göra något annat med Björn Borgs kommunikation. 
 
Det här är väldigt intressant. Nu glider vi in på skäl till normbrytande reklam. Vilka skäl finns tror ni? 
Vinstindrivande intressen är ett exempel.  
 
David: I Åhléns fall är det väldigt tydligt eftersom att det är ett varuhus som finns i hela Sverige. 
Åhléns vill vara öppna och välkomnande för alla. De läste ju upp den kommunikén i Resumé 
idag. 
 
Maja: Alla ska känna igen sig i Åhléns kommunikation över tid. 
 
David: Ja, det skapar en relevans i Åhléns fall. Om de inte gjorde det de gör skulle de vara sämre. 
De skulle inte kunna leverera på sin egen produkt, på sitt eget erbjudande, om de gjorde det 
annorlunda. Jämfört med vad de gör idag alltså. Så där tycker jag att det landar väldigt fint. 
 
Maja: Det är ju dock inte samma sak som att det faktiskt funkar i försäljningen. För det är många 
olika lager. För om inte retailledet hänger med, till exempel, så blir det svårt. 
 
David: Sen tror jag också väldigt mycket på signalvärden. Signalvärden kan man åstadkomma på 
väldigt många olika sätt. Varumärken som kanske är väldigt digitala och som har en målgrupp 
som inte alls tittar på linjär-tv, kan ändå köpa linjär-tv i sin mediemix, eftersom att det finns ett 
signalvärde i det som når andra stakeholders. I det breddas bilden av det här bolaget som något 
stort och etablerat. Varumärken, företag och organisationer kan göra saker som på sikt 
sammantaget ger en större effekt än den direkt sammantagna effekten. Företag jobbar inte mot 
att vara inkluderande enkom för att det ska generera i försäljning. Det finns flera andra 
incitament. Företaget kanske verkar i talangbranschen och behöver få unga människor att välja 
deras företag. De kanske vill få nyckelpersoner att stanna på deras företag, eller så vill man kanske 
rekrytera fantastiskt kompetenta människor till bolaget styrelse. De kanske vill hålla en god 
relation till journalister, och få en plattform att prata i ett större sammanhang. Därför finns det 
ett starkt signalvärde i att lyfta vissa frågor och driva de här frågorna. För att man kan lyfta hem 
det i affären. Man räknar med att stärka sitt varumärkesvärde – som är den absolut starkaste 
konkurrensfaktorn idag. Det vill säga komponenter som att ens kundlojalitet, 
medarbetarattraktivitet, varumärkeskännedom och förtroende på sikt förbättras. Man kan inte 
bara se att Björn Borg gjorde hudfärgade kalsonger och börja räkna antal kalsonger som såldes. 
Utan istället behöver man lyfta blicken från den här grundläggande orsak-verkan och se att 
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marknadskommunikation smälter ihop med väldigt många andra delar av bolagsstyrningen. Och 
att reklam och PR går ihop på ett nytt sätt. 
 
Maja: Ja, men för att svara på din fråga tror jag att det är väldigt olika beroende på hur företagen 
ser ut och beroende på vem som leder dem. Jag har upplevt att det måste finnas folk på 
kundsidan som ser värdet. Att vi kanske har tillsatt mer representation i en kampanjfilm och att 
det sedan har givit bra respons generellt, både från journalister och folk som möter kampanjen. 
Publicitet i form av människor online som tycker att det en härlig kampanj, och en stolthet 
internt på företaget. Då blir det viktigt. Jag tror att företag tidigare jobbat enligt vad som ansetts 
”bäst” ungefär som tidningar och redaktörer. Man har valt en blond, smal tjej på framsidan av 
tidningen eftersom att ”det säljer bäst”. Och så har man inte testat något annat. Men om man kan 
få företag att rubba lite grann på de här normerna, så inser många att man får tillbaka ganska 
mycket från människor. Att det ger. Framförallt tror jag relationsmässigt, att det bygger relationen 
till företaget.  

David: Man har i alla tider sagt att bra reklam och bra kommunikation ska få människor att 
reagera. Men det här har även med den tekniska strukturen och en kris i media att göra. Gör man 
minsta grej så blir någon arg och då måste någon skriva om det. Man måste få sina klick. Det är 
ett helt ekosystem av upprördhet, som enskilda aktörer tjänar på. Men egentligen förlorar alla på 
det här i längden. 
 
Maja: Jag vet inte om jag håller med. 
 
David: Nej, men det låter väldigt bra eller hur. Ett ekosystem av upprördhet. 
 
Ja, vi kan köra det på första sidan av uppsatsen.  
 
David: Men, du (Maja) har ju varit inne på det. Att Åhléns gör en grej av Klädmaktsordningen. 
Och då blir alla som står lite till höger jättearga, för att ni har satt en rosa rosett på Jens Lapidus. 
Och alla som står lite till vänster blir förbannade, för att dom tycker att ni kapitaliserar på ett 
jätteviktigt politiskt samtal. Folk blir arga åt båda håll.  
 
Maja: Ja, men jag tycker att den kampanjen är svår. Jag skulle nog inte vilja ta den som exempel.  
 
Vi har två exempel som vi har pratat med våra intervjupersoner tidigare om. Det första exemplet är Comviq-
Karim. 
 
David: Perfekt! Maja känner the original Comviq-Karim 
. 
Maja: Ja. Harout (Harout Artin Isa) känner jag. Han är förlagan till Karim. 
 
Okej, men fritt hur känner ni kring den kampanjen? 
 
Maja: Innan jag kom till Forsman, jobbade jag som kommunikationschef på en 
tobakshandlarkedja, och jag är uppvuxen i den branschen, i den världen. Min mamma har haft 
tobaksbutik sedan jag var liten. För mig kändes dom första filmerna med Karim extremt 
stereotypa. Vissa av handlarna som jag jobbade med kände liksom ”vafan”. De hade själva 
utomnordisk bakgrund och så presenterades en sådan superstereotyp bild av vad en 
tobakshandlare är. Vi som känner Harout, vet att han är en fantastisk affärsman. Han är den 
största återförsäljaren av telefonkort i hela Stockholm. Men allt det är bortskalat, för att det 
stämmer in på den här första bilden du kanske har av en tobakskiosk. Eftersom jag hade alla 
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dessa insikter tog det emot när den kom, tycker jag. Sen har de jobbat med den otroligt fint och 
de har låtit Karim utvecklas, för att sedan låta den riktiga Karim få presenteras i sista samarbetet 

vi (Forsman & Bodenfors) gjorde med Comviq.  

David: Riktiga Karim då, inte Harout. (Riktiga Karim = Tariq Alkihizai) 
 
Maja: Då kände jag att jag var jävligt stolt över att ha varit med på i alla fall en liten del av den 
resan. Och också tycker jag att det är så intressant, att något som från början var en ganska platt 
gestaltning, blev så oerhört mycket mer. 
 
David: Det här är ju anledningen till att långfilmer är två timmar långa, och att romaner är 300 
sidor långa. För att allt narrativt är någon form av karaktärsförflyttning. Alltså en person är på ett 
visst sätt, eller förefaller sig var på ett visst sätt. Men saker i handlingen som personen är med 
om, gör personen mer komplex – för att till slut bli något annat på andra sidan. Det är ju så vi 
berättar en viss historia. Men i visuell kommunikation som är så snabb, finns det sällan tillfällen 
och tid att fördjupa eller var mer komplex. Utan oftast måste man bygga på stereotyper för att 
människor ska köpa in sig på ett sammanhang. 
 
Maja: Och då är klart att om den stereotypen är en vit medelålders man, som ser ut ha det ganska 
bra ställt med sin klädsel. Eller om det är en man med invandrarbakgrund, så kommer de att 
möta olika sorters fördomar eller bilder. Så det ger också ojämlikhet i det från början. Och därför 
är Karim-gestaltningen mer problematisk från början än till exempel en pappa i en Telia-familj. 
Du lägger inte på lika mycket grejer. 
 
David: Jag kände också när Comviq-Karim kom att det borde finnas utrymme för en invandrare i 
svensk reklam. Men han skulle tvunget vara superstereotyp. Men jag håller med dig om att 
långsiktigheten har tillåtit någon form av kärleksfull fördjupning och komplexitet att framträda. 
Och det är väldigt fint. Så jag säger ja. 
 
En följdfråga. Lina Thomsgård har sagt att man bara kan bryta en norm i taget. Kan man applicera det på den 
här reklamen tycker ni?  
 
Maja: Just det, om de hade tagit in riktiga Harout så hade man kanske inte kunnat relatera till 
honom som en kioskägare. 
 
David: Det hade inte varit trovärdigt (skratt). 
 
Maja: Jag vet inte, jag vet inte heller när Lina sa det. Men jag tänker att hela det här 
intersektionella perspektivet har vuxit väldigt mycket de senaste åren. Och det gör att ibland 
känns det platt när man ser att ”här har vi tänkt på genus, eller här har vi tänkt på etnisk 
mångfald.” Vi försöker nu i de arbetsgrupperna jag är med i, att det vi gör ska vara något som så 
många som möjligt kan relatera till. Om det är en svensk kampanj till exempel, eller om det är en 
global kampanj. Hur kan vi hålla så många tankar i huvudet som möjligt samtidigt. Lucia-bilden 
bryter ju till exempel mot minst två normer eller stereotyper samtidigt, antar jag.  

David: Och samtidigt bekräftar bilden den största svenska sanningen som finns – att alla får vara 
Lucia. Alla får vara Lucia, förutom killar eller icke-vita. Men alla andra får vara Lucia. 
 
Det där är verkligen stoff för oss i uppsatsen. Vi har ett exempel till. Nu har vi alltså konstaterat att reklamen 
med Karim är inkluderande. Den är ok. På sikt funkar den. Den andra reklamen vi har är Zlatans Volvo-
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reklam. Zlatan jagar uppe i Norrland någonstans, samtidigt som Helena sitter hemma och vaggar barnen. Fritt, 
hur tänker ni kring den? 
 
Maja: Den känns också väldigt typisk för när den kom. Jag tycker att man kan se, nästan månad 
för månad, hur samtalet förflyttas och hur idéer följer med. I det fallet måste de återge Zlatan på 
ett sätt som känns trovärdigt och uppriktigt för att vara honom. Han har sin machobjussighet 
som han kör på. Kanske att man kan se en lite mjukare framtoning i den sista Volvo-filmen, där 
kör han bilen, och där gullar han med barnen. Den fick ju kritik för sin stereotypa mansbild, den 
här filmen. Men jag skulle gissa att det var avvägt. Det var så kontroversiellt att ha honom 
sjungandes nationalsången, vilket är helt sjukt att man kan tycka, och det gör att man måste ha 
det i åtanke hur man presenterar honom. Ja, i det fallet kanske det stämmer, det som Lina säger 
med att bryta en norm i taget. Då stämde det i alla fall.  

Okej, men om man vill köra samma bil som Zlatan. Borde man inte också vilja ha samma relation till sin fru 
och sina barn då? När nu Helena porträtteras som någon slags hemmafigur. Varför är hon inte med och jagar till 
exempel? 
 
Maja: Jag tror att Helena är grym på att jaga. 
 
Jag med. Hon heter Seger i efternamn, bara en sån sak. 
 
David: Om det här hade varit en skriptad film, utan en offentlig person i huvudrollen. Då hade 
man kanske reagerat på sättet som historien utspelar sig. Men samtidigt när Zlatan gör det här, så 
är han en kreatör med teamet. Och när han är macho på det sättet han är, så blir det väldigt 
konstigt om han skulle frångå det på något sätt. Det skulle bli väldigt underligt. 
 
Maja: Jag tror också att integriteten blivit en fråga här. Det vill säga hur mycket man blandar in 
familjen. Men jag tycker att den är väldigt tidstypisk, den här filmen. Jag tycker att man kan se en 
resa även i Zlatan-filmerna och att det finns en mer öppenhet i att visa familjen mer i klippet, och 
låta de vara mer aktiva. 
 
David: Jag vet inte om det här är för nära hem för mig. Men jag tycker att Zlatan ska få vara vem 
han vill. Vilka är folk att komma och ge en spec för hur man ska tycka och göra?  
 
Maja: Ja, och här är det också intressant att Zlatan har föräldrar från Kroatien och Bosnien. Det 
påverkar hur hårt folk dömer Zlatan. Jag har skrivit jättemycket om svart musik under över ett 
decennium. Och man märker att så fort en icke-vit artist gör något fel så döms de mycket hårdare 
än när en vit man gör något fel. 
 
David: Ja, om Kanye West gör något fel, då är han bränd, då är det slut. Men vita män får vara 
hur komplexa och mångfacetterade dom vill. 
 
Maja: Det som är intressant är att båda kampanjerna bygger stolthet på olika sätt. Zlatan mycket 
mer direkt. Det blir en superimpact för alla som inte är främlingsfientliga och rasister. Med 
Comviq sker det över tid. Framförallt många yngre i en målgrupp som har invandrat till Sverige. 
Jag tycker det är roligt hur Karim blev en mysfarbror som också kunde bygga stolthet. 
 
David: Det hedrar er att det finns en komplexitet i de här exemplen. Det finns något väldigt 
intressant rent kulturhistoriskt med de här exemplen. De är otroligt tidstypiska som Maja säger.  
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Jag vill återkomma till något du sa tidigare under intervjun, Maja. Du sa att ”det kan bli svårt om retailleden 
inte hänger med”. Vi undersöker även om det finns några eventuella negativa konsekvenser vid användande av 
normbrytande reklam.  
 
Maja: Ja, just nu känns det som att det finns väldigt mycket att lära av reaktionerna i Sverige. Vi 
gör mycket globala kampanjer, men den svenska publiken är väldigt medveten och väldigt på. Jag 
tycker man kan se att när stora svenska företag som gör kommunikation och har ett 
ställningstagande, eller är medveten i olika frågor, då förväntar sig också människor oerhört 
mycket mer från företaget i största allmänhet. På bara ett år har det gått från ”vad skönt att ni 
inte bara har jättesmala, blonda tjejer med i er reklam” till ”ok, har ni dessa normbrytande 
modeller med så förväntar jag mig att det ska se ut på ett visst sätt när jag kommer in i er butik”. 
Där ser jag att vi som kommunikatörer har varit med och påverkat. Ökat förtroendet för företag 
och att det man ser i kommunikationen även såklart ska finnas när man kommer in i en butik. 
Det kan vara svårt. Till exempel när man gör en kampanj om köttkonsumtion, då kan det vara 
svårt att implementera det i varje butik på ett sätt som gör kunder nöjda. Det är oerhört svårt att 
leva upp till de förväntningar som finns när man kliver in i retailavdelningen, eftersom att det på 
golvet i butiken alltid kommer att finnas variationer och man kommer inte att kunna vara 
hundraprocenting på ett sätt som konsumenten förväntar sig.  
 
David: Ja, och det här går både nedåt och uppåt. Om Volvo gör en reklam där till exempel det 
kommer människor från olika delar av världen som är med i produktionen av de här bilarna. Då 
ställer människor frågor direkt som: ”Hur ser det ut i Volvos styrelse? Vilka är chefer, vilka är 
arbetare?” 
 
Maja: Ja, och jag tycker att det inte behöver vara negativt. Jag tycker snarare att det är vi och 
företagen tillsammans som behöver bli bättre på att verkligen ställa krav på att det finns en plan 
och att man rekryterar på ett sätt som är inkluderande, om man har inkluderande 
kommunikation. Att man faktiskt utvecklar verksamheten utifrån de synpunkter man får. Det 
känner jag nästan är det viktigaste resultatet av den kommunikationen vi gör idag.  
 
David: Och kommunikation, det är ju förändringsarbete. Du kommunicerar för att du vill 
förändra något; en attityd, ett beteende, en uppfattning, en värdering eller vad som helst. Om 
man var tvungen att vänta tills en organisatorisk förändring var helt färdig innan man fick 
kommunicera på ett sätt, eller om man var tvungen att vänta tills en strukturell förändring i ens 
produkt eller erbjudande var helt färdig, innan man fick kommunicera på ett visst – då skulle man 
inte behöva kommunicera. Då skulle man vara färdig, och då skulle man behöva något annat att 
kommunicera för att driva någon slags förändring. Men trovärdigheten måste finnas där. 
Relevansen till din affär, relevansen till din produkt eller din organisation och en vilja att driva 
den. 
 
Maja: Eller åtminstone en transparens. Vi vet att vi inte är framme, men vi är på väg. Vi tar steg.  
 
Maja: Vi (Forsman & Bodenfors) har gjort globala kampanjer för ett stort modeföretag, som är 
ett föredöme för hela klädbranschen. Men ändå stämplas de som att de är så fruktansvärda, när 
de ändå tar så oerhört mycket ansvar. Folk hugger och sågar, det finns en väldigt dogmatisk syn. 
Antingen är man som företag 100 procent rätt eller så är man 100 procent fel. Det tycker jag 
framförallt syns hos kulturjournalister på vänsterkanten. Man har en syn på att företagandet i sig 
alltid måste vara negativt. Är det fabriker i Bangladesh så är det per automatik dåligt. Sedan tittar 
man inte på hur snabbt levnadsstandarden höjs i de här länderna. Vad som händer när kvinnorna 
får börja förvärvsarbeta, hur det påverkar saker som att förvärvsarbetande kvinnor investerar i 
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elektricitet hemma och att kunna ta familjen till doktorn vid behov och generellt höjer föräldrars 
vilja att låta sina döttrar gå i skolan längre.  
 
David: Det har att göra med en övergripande kritik mot kapitalismen. Det är väldigt mycket allt 
eller inget. En Nina Björk-inställning att vi måste välta kapitalismen som system innan vi kan 
göra någonting bra överhuvudtaget. Och alla bra försök som görs inom det här systemet, dom är 
inte bara fruktlösa, dom är direkt farliga för att dom befäster det här systemet och skapar någon 
sorts tro att vi kan förändra någonting fastän vi inte kan göra det. Jag älskar hennes (Nina Björk) 
böcker. Men feodalism utrotades inte på en kafferast. Det tog flera hundra år för feodalismen 
som system att fasas ut. Men det är klart att det är svårt att vara dogmatisk och åstadkomma det. 
Det finns en politisk skiljelinje där som gör att oavsett vad företag gör så kommer det att vara fel. 
För att deras blotta existens är fel. Och då kan man aldrig vinna.  
 
Maja: Sen tycker jag också att det finns en sån kritik som riktas beroende på vem det är som ska 
köpa slutprodukten. Är det så att det är ett produktionsled där slutkonsumenten är kvinna, så 
kommer både produktionen och konsumenten att skuldbeläggas på ett helt annat sätt än om det 
till exempel är en bil eller en mobiltelefon som ska tillverkas. Oavsett om mineraler ska utvinnas i 
olika gruvor i afrikanska länder. Och det är någonting som jag tycker att ingen i branschen lyfter 
än. Ingen verkar skriva om det. Det verkar generellt vara en riggad spelplan från början kan jag 
känna.  
 
David: Ja, där vissa aktivister verkligen är nyttiga idioter på det sättet, för att man har de där 
genusglasögonen på sig. 
 
Maja: Det skulle jag inte säga. Jag tror att en hel del företag har väldigt duktiga lobbyister som ser 
till att journalister fokuserar på vissa produktionsformer snarare än andra. 
 
David: Sitter du kvar? Jag måste springa. 
 
Vi vill tacka så jättemycket, David. 
 
David: Vi ses klockan fem, eller så ses vi kanske innan Maja. Tack för att ni forskar i detta. Jag 
läser gärna kandidatuppsatsen när den är färdig. 
 
Vi kommer att mejla över allting. Tusen tack själv. Maja, kan vi prata mer om det där med att reklam gjord 
mot kvinnor som målgrupp får mer kritik. Det var intressant.  
 
Maja: Jag har ett skarpt exempel på det. Och det utgår också faktiskt från Lina Thomsgård. Hon 
delade en CNN-artikel eller vad det var, det var i alla fall en riktig tidning, ett riktigt mediahus. 
Som hade gjort en artikelserie om en mineral som heter Mica. Den utvinns i gruvor i Indien, och 
70 procent av utvinningen under illegala förhållanden, och 1 av 5 som arbetar i de här gruvorna 
är barn. Det är superilla hur det ser ut i de här gruvorna. Det här har pågått i några år, och då har 
man (media) uppmärksammat olika företag som till exempel Lush, som säljer produkter med 
glitter i. För mineralen Mica är glittrig, vilket gör att man kan ha den i ögonskuggor till exempel. 
Och då har man avkrävt från de här företagen att de ska kunna säkerställa att produktionsleden 
förbättras. Vilket är bra. Men jag började undra om det verkligen stämmer att all utvinning av 
Mica kan gå till mineralsmink. Och till glittrig ögonskugga. Så började jag gräva i det och då såg 
jag att ungefär 10 procent, inte ens det, men 9 komma någonting procent av den här mineralen 
som utvinns används till smink. Medan den absolut största majoriteten används i pigmentering 
till billack och i byggnadskonstruktioner när man gör gipsplattor och sånt. Och det är ingen som 
någonsin skulle kräva att ett bilföretag redoviserar hur deras färg produceras. 
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Det här har jag aldrig hört talas om.  
 
Maja: Det är det bästa exemplet jag har. Annars kan man kika på det rent generellt, om man 
jämför en tröja från ett modeföretag och en smartphone, så är det få som pratar om att folk tar 

livet av sig i Foxconn-fabriker i Kina vid produktion av mobiltelefoner.  

 
Skulle det gå att påstå att produkter ämnade för en kvinnlig konsument får mer kritik än produkter ämnade för 
en manlig konsument?  
 
Maja: Jo, det är min syn. Men självklart får man ha med en aspekt av at smink för gemene man 
nog inte uppfattas som lika nödvändigt som man skulle beskriva att en bil eller en ny Iphone är. 
Samma sak kanske med kläder. Men jag tycker absolut att för min del så ser jag det så. Och det är 
svårt att kommunicera i det. För vi vet att oavsett vad modeföretag gör så kommer de alltid få 
kritik på ett sätt som bilföretag till exempel inte får.  
 
Superintressant. Att Volkswagen ens finns kvar efter deras superskandal är ju ytterligare ett exempel som stödjer 

den tesen. Nästa fråga nu. Hur tror du att en inkluderande reklam ser ut om tio år?  
 
Maja: Jag tror att företagen kommer närma sig konsumenter ännu mer. Det som man ser nu är 
det som folk kallar för influencer marketing – ett begrepp som inte jag använder, utan jag pratar 
fortfarande bara om att vi arbetar med olika profiler utifrån vad som är relevant för kampanjen. 
Det kommer bli ännu mer integrerat i människors vardag. Jag tycker att till exempel Beauty-
industrin ligger i framkant här. Där är det tydligt, det är transparent och de är väldigt duktiga på 
att lyfta sina produkter i nya kontexter. Det kan vara en person som har fått en produkt skickad 
till sig och som ska recensera den på Youtube. Alla som tittar är med på vilka premisser som 
gäller. Det är framför allt amerikanska företag som är skickliga på den här typen av samarbeten 
med ”vanliga människor” och det tror jag att vi bara sett början på. Det är intressant hur dessa 
människor har kunnat bygga egna, stora mediahus där de kan lyfta olika ämnen, produkter och 
samarbeten. Dessutom konkurrerar de med befintliga annonskanaler och mediahus. Just nu ser 
jag att trenden går mot att företag hittar samarbeten med människor som har ganska små egna 
plattformar, kanske runt några tusen följare. Detta för att hitta relationen mellan produktens 
funktion och människan man valt att jobba med. Jag hoppas att vi går mot mer samarbete. 
Kanske att man om tio år producerar och redoviserar mer vad man bidrar med som företag. I 
världen generellt eller i ett specifikt samhälle. Snarare än att man nu målar upp någon slags 
utopisk bild av hur det skulle kunna vara. Sedan tror jag också att vi kommer se mycket mer 
kommunikation och samarbeten där företag går in och sponsrar rena kulturformer, eller 
underhållning, eller teve-serier. Som företag har jobbat med sport på ett intelligent och 
möjliggörande sätt tidigare. Och då menar jag att man snarare är producent av en hel serie, än att 
man ställer fram en colaburk i en frame. Jag läste en intressant text om ”Stranger Things” – 
serien på Netflix som blev superpopulär – där någon skrev att den lika gärna hade kunnat varit 
producerad av Levis. Eftersom att kläderna subtilt verkligen är där. Företag blir som en 
möjliggörare i samhället, vare sig det gäller kultur eller social hållbarhet. Det är i alla fall min 
förhoppning. Det känns som att David kanske haft en mer negativ syn.  
 
Men då riskerar er roll som reklamare att försvinna?  
 

Maja: Eller så är vi med och skriver långfilmsmanus. Jag vet inte.  
 

Okej. Sista frågan. Har vi missat något? 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Maja: Det viktigaste att tänka på är att det finns en norm i reklambranschen som inte 
nödvändigtvis är positivt inställd till normbrytande kommunikation. Den här whitelashen efter 
Trump-valet har även setts tydligt i kommentatorsfälten i vår branschpress. Det är en del som blir 
glada när en sådan här bild (Åhléns luciabild) får en backlash. De kanske har känt att det är 
krångligt med alla dessa nya saker att behöva tänka på, att man måste hänga med i alla nya ord, 
säga rullstolsburen istället för rullstolsbunden. De tycker att det är ett himla tjafs hela tiden.  
 

(Prat om branschen och jämställdhet på byråer)  

 
Maja: Vi på Forsman & Bodenfors har inga creative directors hos oss, vilket i princip alla andra 
byråer har. Med CD’s innebär det att man har en kreativt ansvarig som sitter högst upp. Och sen 
har man arbetsgrupper som sitter under den här personen och ska pitcha till den personen. Som 
nästan alltid är en kille. Sedan ska den här personen (den kreativa chefen) slutgodkänna den här 
idén innan den går till kund. Vilket innebär att det är en person eller kanske flera, men några få, 
som all kreativitet silas igenom. Och när det trattas så genom en person, så lär man sig snabbt vad 
den personen gillar eftersom att man vill få igenom idéer. Hos oss är det tvärtom. Vi har 
arbetsgrupperna högst upp, som fungerar som små fristående små företag. Hela arbetsgruppen är 
ansvarig och tar emot brief, är med i skapandet och presentationen av kampanjen. Och så har vi 
Erik som är VD, han är längst ner. Så vi har ett kollektivistiskt tänk, det är kollektivet som räknas.  
 
Allting vi gör i reklambranschen har ett samhällsansvar och vi (Forsman & Bodenfors) vill 
försöka göra världen lite bättre. Sedan sätter vi inte på oss den största hatten och tycker att vi är 
världsförbättrare generellt. Men så som jag och Amat Levin brukar titta på det; om vi ska göra en 
modekampanj, då vill vi att de personer som visas i kampanjen inte är anorektiska exempelvis, 
och då gör den representationen världen lite bättre. Så det gäller att hela tiden skruva, skruva, 
skruva från vårt håll. Det är väldigt centralt i hur vi jobbar, oavsett om vi jobbar med ett 
börsnoterat företag eller en ideell organisation.  
 
Tack så jättemycket. Vi har fått massor av dig. 
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Bilaga 6. Transkribering Christina 

Intervjuad: Christina Knight (presentation av Christina finns att läsa på sida 22)  
Intervjuare: Erik Nyström & Jakob Harge 
När: 9 december, 2016 
Var: Haymarket, Stockholm 
 
Första frågan vi har till dig är att vi ber dig skilja på och definiera begreppen norm respektive normbrytande. 
 
Norm gäller det överenskomna, normala tillståndet. Och normbrytande är det som istället 
ifrågasätter och utmanar det. Med det normala tillståndet menar jag inte att alla har varit med och 
kommit överens om vad som gäller – men tillståndet har accepterats som det som gäller. Det är 
klart att det som är normbrytande kommer från den röst eller grupp som vill ifrågasätta, och det 
är ofta dessa som inte är definierade av normen men som har sitt värde i att bryta normen. 
Intressegrupper av olika slag kan till exempel vara de som står för det normbrytande. Jättefluffigt 
svar, jag vet.  
  
Kan du fördjupa dig ytterligare i den gruppen som inte är definierad av normen? 
 
En norm är baserad på det som antas vara det rådande. Exempelvis en ung, vit man. Om någon 
inte ryms inom den definitionen – det kan vara en svart, äldre kvinna – tillhör man snarare en 
grupp som inte är definierad av den rådande normen. Ett exempel: den svenska reklambranschen 
är i mångt och mycket baserad på den amerikanska reklambranschen som blommade upp i sin 
fulla härliga glans under ”Mad Men”-eran. Den har blivit blåkopian för reklambranschen, även 
här. Och den normen är vit man från medel- eller överklass. Även om man skulle vilja tro att 
samhället har utvecklats och speglar samtiden så tycker många med mig att vår reklambransch 
inte är i takt med samtiden. Vi är inte alla vita män. Och därför höjs röster och vi ifrågasätter den 
normen. Det kan ju vara röster som inte tillhör den världen, till exempel kvinnor som jobbar i 
den världen eller externa parter, som konsumenter. I USA finns det en rörelse som heter “Not 
Buying It”. Det vill säga att reklam och representation i det offentliga rummet ”inte köps” 
eftersom att den inte speglar verkligheten och alla människor. 
 
Upplever du att företag idag strävar efter att kommunicera via normbrytande, inkluderande reklam i större 
utsträckning än tidigare? 
 
Absolut. Men då vaknar cynikern i mig och jag undrar i vilken utsträckning det bara är en 
politiskt korrekt väg som är gångbar nu. När är det opportunistiskt att vilja vara normbrytande? 
Och när är det faktiskt baserat på en djup förståelse och insikt, gällande att bygga starka och 
lönsamma varumärken över en längre tid? Man måste vara inkluderande och representera de 
målgrupper man vill ha som kunder. Det är svårt att avgöra vad som är vad i den underbara tid vi 
lever i. Eftersom vi ser fler och fler internationella och nationella normbrytande kampanjer. “Like 
a Girl” och Åhléns-kampanjerna är exempel, och de gör det svårt för oss att veta i vilket syfte de 
används. Är det för att reklambyråer upptäckt att normbrytande är på tapeten just nu? Eller är det 
för att vinna priser i Cannes? Eller är det faktiskt ett riktigt åtagande som företag och varumärken 
kommer att hålla fast vid. Vi kan titta på Dove som lanserade ”Beauty”-kampanjen för tolv år 
sedan. Det är ett stort och tillåtande koncept som kan föda massor av idéer. Och det har lett till 
massvis med liknande kampanjer. Alla är inte lyckade, men allihop härstammar från ett och 
samma koncept. Kampanjerna är ett hjärtligt åtagande till ett ifrågasättande av vad som är 
skönhet och hur kvinnor måste se ut för att duga. Det är ändå tolv år av ihållande konceptarbete. 
Så då får man väl ändå säga att det känns som att Dove har ett verkligt åtagande till 
normbrytande kommunikation – inte minst med tanke på hur traditionell och förljugen 
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skönhetsbranschen alltid varit. Det är normbrytande att kommunicera budskapen kring Real 
Beauty som i filmen ”Evolution” till exempel. Men jag känner inte till om varumärken har gjort 
liknande ansatser i modern tid. Jag menar; var ”Like a Girl” en lyckosam vinstlott för Always, 
eller kommer de från och med nu alltid att tänka liknande kring sin reklam? Det får vi se. 
 
Samtalet kring allt det här kommer först nu. Raoul nämnde för oss att din bok ”Mad Women”, som du släppte 
2013 har varit viktig för samtalets skull. Skulle du säga att reklambranschen är mer reaktiv än proaktiv?  
 
Jag tycker inte om att generalisera överlag och vill inte dra hela reklambranschen över en kam. Jag 
anser inte heller att man bara kan lägga ansvaret på reklambranschen, eftersom att det är ett delat 
ansvar med våra köpare på kundsidan. När man ser dålig reklam i TV och print, ska man ha i 
åtanke att det inte alltid är reklambyråns initiala tanke. Tyvärr slutar mycket i kompromisser och 
vi ser ibland utländska, bearbetade reklamer som vi tror är gjorda i Sverige. Så allting är inte ett 
resultat av vad reklambyrån faktiskt vill. Trots det här lilla försvaret, är jag överlag ganska kritisk. 
Reklambranschen ser gärna sig själv i frontlinjen som modern och banbrytande, men i mina ögon 
är den inte det. Då handlar man proaktivt snarare än reaktivt och det gör den inte, i alla fall inte i 
tillräckligt stor utsträckning. Det har den inte gjort rent historiskt heller. Men i min 
opportunistiska tilltro känns det som att det har hänt väldigt mycket de senaste åren. Jag skrev 
min bok ”Mad Women” 2013 som KOMM, reklamförbundet gav ut, och branschpressen hakade 
på (Resumé) och Claes De Faire instiftade den här enkäten, Byråjämställdhetsindex, som Add 
Gender var med och tog fram. Så de största byråerna i Sverige får svara på hur de har det ställt på 
hemmaplan i ledningsgruppernas representation och så vidare. Efter det kom kampanjen “Vem 
får synas i svensk reklam?”. Så den debatten med normbrytande reklam är mer intensiv nu än vad 
den någonsin varit under mina 30 år. Jag har suttit i otaliga kommittéer och ifrågasatt sexistisk 
reklam och var alla tjejer tar vägen i branschen. Frågan har kommit upp på agendan med jämna 
mellanrum men klingat av. Min uppfattning är att genusfrågan står högst upp på agendan nu och 
inte kan klinga av. Nu går det inte att backa. 
 
Jag skrev boken ur min egen frustration och den råkade komma helt rätt i tiden. Branschen hade 
redan fått strålkastarna på sig eftersom näringslivet gjorde kampanjen ”Battle of the Numbers”. 
Cissi Elwin på tidningen Chef har varit jättestark i det initiativet som näringslivet gick ut med, 
som ett slags upprop för kvinnlig representation i bolagsstyrelser och företag. Och flera av de 
stora svenska bolagen ställde sig bakom det här. När man väl hade blåst liv i den debatten i 
näringslivet anser jag att det bara var en tidsfråga innan fokus riktades mot 
kommunikationsbranschen; ”var står ni? Ni har ett stort ansvar i det offentliga rummet.” Vi hann 
förekomma det. Man blir lätt defensiv om man ställs mot väggen, men nu hann vi vara proaktiva 
och dra igång debatten självmant i vår egen bransch, och det tror jag var jättebra. I min bok 
gjorde jag intervjuer med kvinnor över hela världen. Bland annat träffade jag en kvinna som 
arbetade på en byrå i Tyskland. Hon berättade att när de gick in i pitch var det flera av 
uppdragsgivarna som hade sagt att anledningen till att hennes team vunnit pitchen, förutom att 
de levererat strategiskt och kreativt, var att det funnits kvinnor i rummet. ”På många andra byråer 
har vi bara mött vita män”, hade de sagt. Kunderna har börjat ställa krav eftersom de känner sina 
målgrupper och vet att de behöver prata med en diversifierad värld. Då, med all rätt så ska det 
ställas krav på att byrån också speglar och representerar. I näringslivet finns det flera bra initiativ 
för att främja kvinnlig representation. Till exempel stiftelsen ”Allbright” som jobbar med svarta 
listan varje år. Svarta listan publicerar svenska företag som inte har uppnått önskvärda balansen i 
sina styrelser och ledningsgrupper. Amanda Lundeteg som är VD där, och som jag är mentor åt, 
är inte för kvotering. Och det är inte jag heller. Hon menar att det införs eftersom vi inte uppnår 
målen snabbt nog, trots att företagen har haft gott om tid på sig. Så därför får vi skylla oss själva 
– och det kan jag också hålla med om.  
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Stämmer det att ledande positioner i reklambranschen innehavs av vita medelklassmän från Bromma och 
Lidingö?  
 
Ja, och deras barn går på Berghs. Till exempel ”Stockholm Open” som David Orlic varit 
inblandad i är ett jättebra initiativ i att bryta en cirkel som är extremt snäv. Sen har Berghs ett 
initiativ som heter Framtidsstipendiet. Det bygger på att branschen pytsar in pengar för att skolan 
ska möjliggöra att två elever som normalt inte ens hört om skolan eller vill gå men inte har råd får 
åtminstone delvis sin utbildning betald. Dessutom har vi ett initiativ som heter 
”Kommunikationsförmedlingen” (numera del av Stockholm Open) som är startat av två unga 
tjejer som väldigt tidigt iakttog och förstod att här behövs förändring. Deras affärsidé är att vara 
ute i skolor och kommunicera, och de rekryterar volontärer från branschen. Så jag har varit ute i 
Hökarängen och pratat med klasser. I många delar av landet och Stockholms förorter, känner 
man inte till att det finns skolor där man kan utbilda sig till reklamare. Sen är det klart att det 
ekonomiska kan bli ett hinder. Men det är viktigt att åtminstone ge de här eleverna information 
om att man kan bli andra saker än lärare och brandman. Det har gjorts flera bra initiativ de 
senaste tre–fyra åren. Och vi behöver jobba för att kunna rekrytera från ett bredare underlag, det 
är jätteviktigt annars får vi inte till representationen. Branschen blir snäv, tråkig och oinspirerande 
om vi alla klär oss likadant, läser samma tidningar och ser samma filmer. Det blir bara rundgång 
då. Vi måste få in andra bakgrunder och erfarenheter och då kommer kreativiteten att blomstra. 
Det handlar inte bara om att rekrytera mångfaldsmässigt, för det kan också bli en kort fluga bara 
(”flavour of the month”). När man väl rekryterar utifrån mångfald måste man också kunna 
behålla mångfaldsrik personal. Och jag tror inte att processen blir enklare. Man uppnår inte 
konsensus lika snabbt om man har en mångfacetterad personalgrupp, det kommer bli knöligare 
och fler oenigheter, men det behövs för att vi ska vara relevanta. Det handlar inte bara om 
rekrytering utan också att bygga en värdegrund där man kan behålla talang och mångfald och 
utvecklas. 
 
Vilka drivande faktorer ser du när det kommer till att använda normbrytande reklam? Och vilka eventuella 
negativa konsekvenser kan finnas?  
 
Frågan är om det är ett äkta engagemang eller inte. En negativ konsekvens av opportunistiska 
varumärken som hoppar på tåget och sedan överger den för nästa trend är att kommunikationen 
inte blir äkta, genuin eller trovärdig. En negativ konsekvens av det kan också bli att den kritiska 
konsumenten känner att det inte är äkta. Relationer till varumärken kan liknas relationer med nära 
vänner, vi vet ju vilka våra närmaste vänner är för att vi vet vilka värdegrunder de står för och 
vad de representerar, men en person som hela tiden byter värdegrund blir opålitlig och svår att ha 
förtroende för. Samma sak gäller varumärken. Det tror jag är en möjlig negativ konsekvens. Ett 
ytterligare exempel är det som hänt Åhléns efter luciabilden. Ett fantastiskt och modigt initiativ. 
Men när man sticker ut hakan som varumärke i debatten så kommer smällarna och trollen också. 
Det debatteras friskt på sociala medier angående vem som vann luciastriden. Vissa säger att 
rasisterna vann eftersom att Åhléns tog bort bilden på den fina pojken. Medan andra säger att 
kärleken vann, motiverat i det mycket större stödet och respekten för familjen. I kölvattnet av 
modiga initiativ får det bakåtsträvande också en röst – det får man räkna med. Det intressanta i 
sociala medier är att det är väldigt lätt att höras. Vem skulle våga stå här på Hötorget och högljutt 
ge röst åt liknande åsikter. Det är så lätt att gömma sig i sociala medier, haka på hatvågen och 
ställa sig bakom den. Man är skyddad bakom sin skärm. Det är ett väldigt farligt beteende. Sedan 
pratar vi mer och mer om att världen är sammankopplad, och vi är sammankopplade till en viss 
grad, men ofta med de som tycker likadant. Våra vänner i sociala medier är de vi respekterar och 
gillar. Vi är sammankopplade med de vi håller med, men frånkopplade från de vi inte håller med. 
Då blir samtalet väldigt polariserat; vi hamnar lätt i en filterbubbla om vi inte är vaksamma och 
kritiska. 
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På vilket sätt kan det skada ett företags varumärke som använder normbrytande reklam? 
 
Det finns undersökningar i USA som visar att 85 procent av kvinnor i en tillfrågad enkät inte 
tycker att reklamen talar till dem. Det finns även siffror på att 85 procent av alla köpbeslut 
påverkas av kvinnor. Då måste man som varumärke fundera på om man pratar framgångsrikt 
med de köpstarka målgrupperna. En fantastisk kvinna, Kat Gordon, grundade år 2012 en 
konferens som heter ”The 3 Percent Conference”. Detta eftersom att bara 3 procent av alla 
kreativa chefer i USA då var kvinnor, nu 11 procent. Man har behållit namnet för att påminna 
om hur illa ställt det var. Kat brukar säga: att inte förstå den kvinnliga köpkraften är ”sheer 
lunacy”, eftersom att det är där pengarna finns. Man pratar om ”The Sheconomy”. I större 
utsträckning blir kvinnor köpstarka påverkansfaktorer. Varför? För att kvinnor i allt större 
utsträckning söker sig till högre utbildning än unga män. Det är en tragisk utveckling. Jag tror att 
vi kommer få en stor ”white trash”-grupp av unga outbildade män. Idag pratar vi om meritokrati, 
det vill säga att man är meriterad och välutbildad. Det tror jag kommer att förändras i takt med 
att män inte kommer vara välutbildade – då kommer det att vara andra parametrar och värden 
som räknas. Det här är en annan diskussion. Men kvinnor blir i allt större utsträckning 
välutbildade vilket innebär att deras ekonomi blir starkare. Dessutom lever kvinnor lever längre 
än sina män och ärver sina män, vilket stärker ekonomin. Kvinnor är en växande köpkraft som 
man måste respektera om man vill stärka sitt varumärke och bygga ett lönsamt företag. Det tror 
jag är en stor anledning till att vi ser en stor förändring i reklamuttrycken, ”femvertising” som 
varit ett trendord länge, eller ”Like a Girl” till exempel, eller H&M:s kampanj ”She’s a Lady”. Det 
här är absolut till en viss del baserat på en insikt om att vår köpkraft finns hos kvinnorna. Vi 
måste tala till de vi aldrig talat till förut. Sedan finns parallellt min cynism, om att vi ser dessa 
reklamuttryck för att det är politiskt korrekt. 
 
Vilka konsekvenser kan uppstå av normbrytande reklam? 
 
Åhlénsexemplet (efter den omhuldade Luciabilden). Det är klart att man kommer att stöta sig 
med målgrupper och konsumenter när man tar ställning. Jag har ingen aning om vad det kommer 
innebära för Åhléns. Jag tror inte det kommer att påverka. Sådana här grejer blåser över ganska 
snabbt. Elisabeth Höglund (journalist och TV-personlighet) skrev en insändare som handlade om 
att ”ni får lägga ner, lucia ska vara en flicka”. Klart att det alltid kommer finnas människor som 
känner att ”nej, det här varumärket som jag alltid älskat, nu är de ute och cyklar”, så vänder man 
de ryggen, men jag tror att det beror på hur kommunikationen är utformad. Man kan ju stöta sig 
rejält med folk – till exempel om man tar en stark politisk ställning. Skulle Bloomingdales i New 
York säga att de var för Trump så skulle de tappa en mängd kunder. Fast varumärken går inte så 
långt eller tar inte politisk ställning. Men till viss del får man räkna med att förlora somliga, men 
man kan också vinna nya målgrupper, många känner ”ja, vad sköna och modiga de som gör det 
här är”. Det tyder på engagemang och åtagande att respektera mångfald. Väldigt mycket av det 
som sker på den amerikanska marknaden kommer hit förr eller senare. Vi är väldigt 
amerikaniserade.  
 
Du nämnde tre procent-konferensen i USA tidigare. Är det inte galet att bara tre procent (nu elva) av alla 
kreativa chefer i branschen är kvinnor? Förstår gubbar hur tonårstjejer tänker i tillräcklig utsträckning? 
 
Det är bisarrt! Och det säger sig självt att det är omöjligt för en 50-årig vit man att förstå vad som 
appellerar till en 16-årig tjej därute. Eller så kan han det för att han har en 16-årig dotter, jag gillar 
inte att generalisera. Min målbild är att kvinnliga kreatörer inte ska jobba bara med produkter 
som är typiskt kvinnliga.  
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Har det varit så i din bransch? 
 
Ja, det där kallas för det rosa ghettot (”the pink ghetto”). Har ni sett Mad Men27 och när Peggy 
Olson tar klivet från sekreterare till copy? Den manliga huvudkaraktären Don Draper förstår sig 
inte på en kvinnlig produkt, och då får Peggy gå hem och testa produkten. Det är vanligt att tjejer 
jobbar med sanitetsprodukter och killarna jobbar med bilar och öl. Sådär ser det inte ut i min 
värld. Jag dricker öl och älskar bilar. Jag är intresserad av massa grejer som folk tycker är typiskt 
okvinnliga. Jag tänker; vilket härligt perspektiv jag som kvinna kan föra in i öl eller bil-
kommunikation som traditionellt skapats av män. Vi behöver en mix för att ta ett kliv i 
utvecklingen och bli mer nyanserade och kreativa. Ett exempel från byrån jag jobbade på, Ingo, 
där vi var två kreativa chefer, en man och jag. Vid ett tillfälle höll han och arbetsgruppen på att 
klippa en film för ett brödvarumärke och han kom springande i lokalen och sa ”Christina! Du 
måste komma och kolla på en grej för nu blir jag osäker”, och så höll han på att berätta en sak 
om en tagning, som handlade om hur kvinnan representerades. Då sa jag ”säg inte vad du blir 
osäker på, jag vill se med egna ögon”. Så såg jag filmen och kände direkt att vad är det här... den 
här kvinnan var i er ålder (intervjuarnas ålder, dvs cirka 25 år) och hon framställdes som en 
fnissig liten flicka. Min kollega hade reagerat men han var inte säker. Jag tycker att idealet borde 
vara på varje byrå att ha en manlig och kvinnlig Creative Director så att man hjälps åt. Vi 
kommer genom det här kunna skapa reklam som är normbrytande och inte fastna i klyschorna 
som annars är så lätta att fastna i. 
 
Vi har två exempel som vi har pratat med våra intervjupersoner tidigare om. Bland annat i relation ett uttalande 
av Lina Thomsgård att ”man bara kan bryta en norm i taget, för att budskapet ska gå fram”. Det ena exemplet 
är Comviq-Karim. Hur känner du inför den kampanjen? 
 
När jag föreläser brukar jag kategorisera olika normer som jag anser att vi behöver bryta. Det är 
allt från genus, ålder, etnicitet till funktion. Och då brukar jag under etnicitet ha med mig Karim. 
Jag tycker inledningsvis att det konceptet kändes jättestereotypt. Jag gillade inte reklamen alls om 
jag ska vara helt ärlig. Det kändes som att ”nu ska vi vara lite normbrytande” och då kan 
kioskägaren vara en kille som inte är född och uppvuxen i Sverige. Men jag tycker att han 
framställs väldigt stereotypt. Som en lustig gubbe. Man byggde hela hans karaktär på traditionella 
fördomar om nyanlända svenskar. Sen tycker jag övertid att man har räddat det bättre. En del av 
det handlar om att jag läst Karims historia och hans bakgrund. Det hjälpte. För då blev han mer 
än en pappfigur. Men det är inte kommunikationens förtjänst, utan det är jag som har läst på vid 
sidan av. Jag tycker även att kommunikationen över tid har fördjupat hans karaktär till att inte 
bara vara en representant eller ett symboliskt värde.  
 
Om vi tittar på funktionalitet eller funktionshinder bland kategorierna, tycker jag att vi har 
kommit minst långt just där. Där finns mer att göra. Därför, när vi använder människor med 
funktionshinder, till exempel rullstolsburna eller Downs syndrom, så är de personerna ofta i 
kommunikationen för att de sitter i rullstol eller har Downs syndrom. Inte är de där för att de är 
konsumenter av hundmat eller försäkringar, de är inte där i egenskap av en vanlig konsument. Ett 
undantag finns dock i ICA-Jerry (karaktär i ICA:s reklamserie där Jerry spelas av Mats Melin), han 
är där för att han är praktikant. Han är en vanlig kille, som vilken praktikant som helst som stöter 
på utmaningar och allt vad det är. Jag hade glädjen att dela ut ett titanägg i Guldägget till honom, 
Glad Hudik, FUB (Förbundet för utvecklingsstörda barn och ungdomar) och KING 
(reklambyrån som skapar ICA-reklamen). Där har man lyckats med det. ICA-Jerry är inte 
symboliskt tillsatt utan han är en riktig karaktär. Det är tyvärr ont om sådana. Vidare tycker jag att 
åldersnormen är det nya svarta. Det kom för ett år sedan. Åhléns valde Barbro, 71-åringen, som 

                                                      
27 ”Mad Men” är en amerikansk TV-serie som handlar om reklambranschen under 1960-talet i New York. 
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frontfigur för sin nya sportavdelning. Barbro är veteranmedalist i friidrott. Det är jätteschysst. 
När såg vi sist en äldre dam, i det sammanhanget? Sen har de haft massa äldre personer och flera 
andra internationella varumärken har börjat jobba med äldre modeller. Ni vet, Pirelli-kalendern 
som i alla tider hängt på bilverkstäder full med avklädda kvinnor. När den kom ut 2015 hade 
fotografen Annie Leibovitz fått uppdraget att fotografera starka kvinnor som Patti Smith och 
Serena Williams. Det hade inte hänt för två år sedan. Framförallt inte äldre kvinnor. Till exempel 
Patti Smith lyssnade jag jättemycket på i gymnasiet och nu är hon kultförklarad hos den yngre 
generationen. 
 
Vi älskar Patti Smith. Har du något exempel på reklam som bryter flera normer samtidigt? 
 
Ja, det finns en jättegammal reklam från Benetton där en svart kvinna ammar ett vitt barn. Den 
bröt ju mot massa normer samtidigt. 
 
Hur tror du att en normbrytande reklam ser ut om 10 år?  
 
Jag hoppas att vi inte ens behöver prata om normbrytande utan att normen är inkluderande, att 
det är vår nya norm och att därför är allt tillåtet och välkommet. Inte allt, men ni fattar. Vi 
reagerar inte över att det är en svart pojke som är Lucia, en kvinna är som president eller att Jens 
Lapidus har en rosett runt halsen. Det hoppas jag. Jag är inte säker på att det blir så eftersom det 
politiska och socioekonomiska läget förändras. Nu ska vi prata om Trump, för det lovade jag 
tidigare. Det händer saker i världen som gör att det blåser nya vindar och saker förändras. Det är 
något jag är orolig för. Att allt det jag har jobbat för och tror på, många med mig, får en 
”backlash”. Att vi går tillbaka till ideal som är helt gammaldags. Så ser ofta den historiska 
utvecklingen ut. När jag föreläser är det till exempel jätteintressant att titta på reklamuttrycket 
före, under och efter andra världskriget när alla amerikanska män skulle ut i kriget. Plötsligt 
behövde tillverkningsindustrin och inte minst krigsindustrin arbetskraft och då kom de här ”Yes, 
we can” -kampanjerna. Då porträtterades kvinnorna som ingenjörer, starka och kapabla eftersom 
industrin behövde de här kvinnorna. När männen kom tillbaka och ville ha tillbaka sina jobb så 
föddes idén om den amerikanska hemmafrun; kvinnorna skulle tillbaka till hemmet, till spisen, till 
sina ”Kenwood food processors”. Jag brukar ha en bild från ”Yes, we can”-kampanjen i kontrast 
till en annons med en amerikansk hemmafru som tar ut kalkonen ur ugnen, och bredvid står 
hennes vattenkammade, framgångsrike kostymklädda man och deras välartade barn. Det här 
kommer vi nog se uttryck för framöver när saker och ting förändras politiskt och ekonomiskt. Så 
det är tyvärr inte säkert att det är en linjär utveckling åt rätt håll. Kanske dock inte med så häftiga 
återfall, för som jag sa för en stund sedan – det går inte att backa på det här.  
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Bilaga 7. Transkribering Robert 

Intervjuad: Robert Aras (presentation av Robert finns att läsa på sida 22) 
Intervjuare: Erik Nyström och Jakob Harge  

När: 14 december, 2016  
Var: Prime PR-byrå, Stockholm 
 
Till att börja med vill vi be dig att skilja på och definiera begreppen norm och normbrytande. 
 
En norm tolkas som det normala. Jag läste om några forskare på MIT som gjorde ett experiment 
som är relevant när man ska definiera de här begreppen. Man lät två möss leta efter en 
chokladbit. I början använde mössen samtliga sinnen; lukt, syn, allting. Hjärnaktiviteten var 
extremt hög. Men för varje gång experimentet repeterades sjönk hjärnaktiviteten. Djuret vande 
sig in i något slags mönster. Man kan likna det vid hur vi ser på normer. När vi väl har vant oss 
vid något så tänker vi inte längre. Vi slutar att utforska och att använda sinnen. Vi tar något för 
givet. I slutändan tror jag det får oss att sluta utvecklas. Och med normbrytande är det såklart att 
man försöker bryta den här typen av vanemönster och göra någonting nytt. Man försöka tänka 
igen, inte bara ta det för givet. Beroende på vilken konstellation man befinner sig i, och vilka 
människor man sitter med så kommer alla ha en viss syn på vad normen är för något. Jag är inte 
född i Sverige. Min väg in i den här branschen var inte helt naturlig, och mina föräldrar vet 
fortfarande inte vad jag sysslar med. Så jag är väl i sig inom ramen för normbrytande med tanke 
på vart jag kommer ifrån. Och normbrytande är inte alltid positivt. Det skapar känslor och tankar 
hos människor som inte vill bryta mot en norm eftersom man ser det som att det är en 
förändring som gör ont och det vill man inte vara en del utav.  
 
Det finns en författare som heter Carol Duaqe som skrivit en bok som handlar om hur vi tänker, 
och hur det definierar oss. Det finns olika mind-sets. Ett där man är mer passiv och ett annat där 
man är mer dynamisk. I det passiva kan du till exempel vara grym på det du gör, men så fort du 
hamnar utanför det vill du inte utvecklas. Du vill inte gå vidare eftersom att du är rädd att inte 
längre vara bäst. Man ser det som att någon föds med en form av talang och därigenom kommer 
att lyckas i livet. Medan det dynamiska handlar om att du utvecklas. Istället för att tala om “icke 
godkänd” på ett prov, kan man konstatera man inte är där ännu. Du kan utvecklas om du själv 
vill utvecklas. Där tror jag att det finns en risk som förälder när vi uppfostrar våra barn; vilka 
värden är det vi lär våra barn? Vi som föräldrar har en otroligt viktig roll i hur vi uppfostrar våra 
barn i samhället inför nästa generation. Det måste tas på allvar. Det kan vara att se på TV 
tillsammans med sitt barn, och kommentera en programledares utseende som ”ful eller konstig”, 
på grund av att hen lider av ett handikapp och inte utseendemässigt ser ut som som normen. Men 
som föräldern gör, att sätta de värderingarna, det är då det blir fel. Barn föds öppna och nyfikna, 
men det är vi som föräldrar som skapar värderingar. Jag tycker att vi ser konsekvenser av det här 
överallt idag. Där har vi en roll som föräldrar att lotsa våra barn. Jag träffade en förälder för 
nästan ett år sedan som pratade arabiska, varpå min dotter efteråt sa “vad konstigt han pratade”. I 
den stunden, om jag hade sagt “ja det där var väldigt konstigt, och vilka konstiga ord”, då hade 
det lagt en värdering på henne och jag hade även bekräftat att det är konstigt att prata olika. Men 
eftersom att jag pratar syrianska med mina barn och eftersom att hennes gudfar pratar arabiska 
då kunde jag snarare säga att “nej det där tillhör normen”. Jag försöker på det sättet att bryta 
normen. Men begreppet normbrytande, det skapar det här “vi mot dom”-tänket. Och då blir det 
samma fenomen som med filterbubblor – till slut vet man inte längre vad som är sant, eller hur 
något ska tolkas. Den där polariseringen är farlig och gör att vi är på väg i en riktning som jag är 
rädd för.  
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Vi undrar om du upplever att företag idag vill kommunicera ut via normbrytande reklam i större utsträckning än 
tidigare? Alltså inte ni som reklamskapare, utan företagen (uppdragsgivarna). 
 
Jag tycker att det är få företag som säger att de vill bli normbrytande. Många av företagen 
fokuserar fortfarande främst på sin egen marknad och målgrupp, exempelvis “vi ska sälja produkt 
X och vi har de här värdena som vi adderar”. Som byrå försöker vi resonera att den strategin 
kommer räcka en bit, men inte hela vägen. Men det vi måste göra är att försöka hitta andra 
arenor och försöka förstå utifrån ett kontextuellt perspektiv, till exempel “vi ser att det är såhär er 
målgrupp tänker. Eller: detta är aktuella frågor som pågår i omvärlden som vi tror är en viktig 
trend att bidra till som företag.” Då blir det relevant. Men att företag kommer till oss och säger 
att de vill göra normbrytande reklam, det tycker inte jag händer så ofta. Men vissa företag vill 
skapa förändring, som Trygghansa som jag jobbade med förut. De har jobbat med 
vattensäkerhetsfrågor sedan 50-talet. För dom är det viktigt att göra skillnad i samhället. De har 
en nollvision att ingen ska behöva drunkna. Därför vill de jobba med de här frågorna. 80 procent 
av alla drunkningsolyckor är relaterade till äldre män, och hälften av alla drunkningsolyckor är 
alkoholrelaterade. Men den här målgruppen pratar nästan ingen med eftersom de inte vill ha 
någon pekpinne. Då använde vi ett konstsim-lag för herrar, som inte heller är normen, och 
försökte avdramatisera hela pekpinnelogiken genom att porträttera dem i en socialt “grabbig” 
miljö som många kan relatera till, men sen bryter vi av det genom att visa hur det fina 
konstsimmet och deras repertoar påverkas av att de fått dricka. Vi gjorde detta i en kontrollerad 
miljö såklart. Men det vi gör är att vi tar en fråga och vänder och vrider på den på ett sätt som 
gör den tilltalande för de här personerna, men även personer utanför som kan förstå 
logiken. Därför tycker jag att företagen generellt är intresserade av samhällsförändringar, men jag 
har inte upplevt att någon kommer till oss och säger att “vi vill ha normbrytande reklam”.  
 
Vilka skäl ser du att det finns till att företag väljer att kommunicera normbrytande reklambudskap? 
Ekonomiska, politisk korrekta, moraliska skäl?  
 
Det finns såklart tusentals skäl till det men utifrån mitt perspektiv är det till stor del på grund av 
en förändring i samhället. Folk vill inte leva i en värld där samhället inte utvecklas, och man har 
större förtroende för att företagen kommer göra skillnad än vad man tror att politiker kommer 
göra. Havas gjorde en undersökning som visade att om mellan 70–80 procent av alla varumärken 
försvann så skulle ingen bry sig. Befolkningen idag är strax över 7 miljarder människor men ingen 
bryr sig riktigt om vad företagen gör. För att då kunna få människor att bry sig och attrahera den 
målgruppen som kommer att bli framtiden, måste vi ha någonting utöver att vi säljer ett rakblad 
eller att vi har en schysst väska eller vad det nu är. Därför tror jag att företag ser detta som något 
affärsmässigt intressant, alltså inte bara göra gott och vara en del av samhället. Men man ser det 
nog också som att det är dit samhället är på väg. Och vill man fortsätta tjäna pengar måste man 
stå för något mer är bara kärnprodukt. Tidigare har det här handlat mer om en sponsringsfråga, 
och man har gjort en CSR-koppling till det. Man har lagt en påse pengar och sagt “nu gör vi 
skillnad i samhället”, men det räcker inte längre. Man måste engagera sig. Det är inte nog att säga 
att “nu drar vi ner på hur mycket el eller vatten vi använder” etcetera, utan vilka värden är det 
man skapar i samhället. Genom att göra projekt X kanske vi har bidragit till att lösa 
integrationsfrågan exempelvis. A:xson Johnson är ett företag som jobbar mycket med denna 
typen av frågor, till exempel ”Öppna Dörren” som är ett integrationsprojekt. Men det finns en 
stark affärsmässig koppling till varför man gör detta också, men inte på ett cyniskt sätt, utan 
snarare som ett led i företagets utveckling. Och de företag som inte är benägna att utvecklas 
kommer att ha svårt att vara relevanta i den värld som växer fram.  
 
Då konstaterar vi att samhället har tvingat fram utvecklingen? 
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Ja. 
 
Man kan hävda att debatten om normbrytande reklam kommer ganska sent. Har branschen i sig något med det 
att göra? 
 
Branschen är extremt homogen om man tittar på sammansättningen människor. De flesta 
kommer från någon form av högre medelklass. Detta var en av frågorna vi jobbade med i 
Hr2020-gruppen. Där drev Christina Knight jämlikhet och könsfrågan medan jag drev 
mångfaldsperspektivet. Och vi hade en idé om att vi skulle utfärda ett stipendium som vi kallade 
framtidsstipendiet till Berghs. Då var det en lång diskussion om vart fokus ska ligga. Är det att vi 
ska promota hud och hårfärg? Det var väldigt många som tyckte att vi borde göra så. Medan min 
mening, vilket det sedermera blev, var att det borde handla om socioekonomisk bakgrund. Det 
kostar pengar att gå på Berghs. Så du har flera olika frågeställningar att kolla på. Till att börja med 
ska du veta om att Berghs existerar. När jag växte upp var den gemensamma uppfattningen om 
framgång yrken som läkare, advokat eller bankman. Jag hårdrar det nu men ungefär så såg det ut. 
Kanske är det därför mina föräldrar inte har någon aning om vad jag sysslar med idag. Jag visste 
inte att Berghs existerade, utan jag visste bara att jag var intresserad av människor och 
marknadsföring. Så långt kunde jag dra det. Men har du andra förutsättningar är vägen till Berghs 
något annat. Redan genom att Berghs utgör en så stor del av vår bransch - och de gör ett 
fantastiskt jobb - finns en barriär, efter som att två: du ska ha pengarna att kunna studera på 
Berghs. Nu är inte Berghs den enda vägen in i branschen men det är ett exempel som jag tycker 
är intressant. Efter att vi införde framtidsstipendiet har CSN nu faktiskt möjliggjort att man kan 
söka hela beloppet. Det fanns inte förut.  
 
Sedan är det vårt jobb som förebilder i branschen att faktiskt basunera ut det här, att detta är en 
dröm som du skulle kunna jobba mot, om du vill. För att göra det så måste vi ta oss ut i områden 
och sammanhang där branschen normalt inte rör sig. Utöver alla glammiga härliga galor och 
priser, guldägg och så vidare så måste vi prata med människor som inte känner till det här. Jag 
tror, precis som David Orlic och Maja Bredberg med flera (Stockholm Open), på att öppna upp 
branschen. Sedan om du hittar ett guldkorn av femhundra eller trettio, fyrtio eller femtio - vem 
bryr sig, så länge du hittar dom. De människorna kommer att kunna representera samhället 
bättre, och bidra med en ny infallsvinkel som normalt sett inte hade kommit. Just för att de har 
andra erfarenheter. Just som människor från andra välbärgade förutsättningar också kommer att 
komma in med sina erfarenheter. Men det är mixen däremellan som jag tror är viktig. Och när de 
här människorna sammanförs, det är då vi tänker och något händer på riktigt. Men så länge vi rör 
oss i samma homogena grupp och så länge detta fortsätter finns det bara en massa ja-sägare. Som 
svar på er fråga: ja, branschen är väldigt sent ute. Men det för att ingen har brytt sig. Business går 
bra, vi går på galor och dricker gott vin. Varför ska vi bry oss om detta? Det är först nu äntligen 
som man börjar se saker hända. Och Sverige har ju förändrats mycket under de senaste tio, 
femton åren. Som när vi lanserade framtidsstipendiet var det många som tyckte att “ja, men det 
där kommer inte lösa problemet”. Det spelar ingen roll om det inte löser problemet. Att vi 
instiftar framtidsstipendiet är en pusselbit. Att sen Stockholm Open kom därefter är en annan 
pusselbit. Nästkommande projekt blir ytterligare pusselbitar. Detta är lite av en sjukdom i 
branschen också, att någon kommer förväntas ha den ultimata lösningen. Vi får börja med att 
lösa en sak. Det gör att vi öppnar upp världen genom att ha löst pengafrågan, med CSN-stöd på 
Berghs, exempelvis. Det måste finnas en vilja att göra något tillsammans och det börjar äntligen 
göra det.  
 
Går det att koppla till sammansättningen av personer i ledningspositioner i branschen?  
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Bara för att ledningsgruppen ser ut på ett visst sätt behöver det inte betyda att det som kommer 
ut är ett resultat av just ledningsgruppens sammansättning. Det kan likväl bero på 
sammansättningen av exempelvis kreatörsteamet. Och där är det intressant när det kommer till 
maktpositioner, vem är Creative Director eller vem har den bestämmande rollen i ett 
kreatörsteam. Det är ur ett reklamperspektiv intressant. Vi (Prime PR)) jobbar inte utifrån den 
gamla skolans modell där en CD, som oftast är en man, bestämmer allting. På en sådan byrå så 
fattas ofta alla kreativa beslut via en kreativt ansvarig. Så har vi aldrig jobbat. Tom Beckman till 
exempel, som har varit vår kreativt ansvariga sedan många år tillbaka – han är en otroligt stark 
och viktig person, men alla våra idéer som kommer ut har inte gått via honom. Han är lika 
delaktig som alla andra, då vi tar in en mängd olika idéer och så ser vi vad som flyger eller inte. 
Liknande synsätt måste vi ha för vår värld också. Vi måste vara öppna för att idéerna kan komma 
varsomhelst ifrån men också vara öppna för att lyssna. För ca sju-åtta år sedan satt jag i ett möte 
med vår grundare, Carl-Fredrik efter att ha jobbat här i cirka ett år. Hyfsat junior var jag, och han 
stod och skrek och kritiserade en idé. Då tänkte jag; idén är kanske inte den bästa, vi kanske inte 
vinner några priser, men den är helt okej. Och allting handlar om genomförandet. Så länge vi 
genomför idén på ett bra sätt kommer det lyckas. Carl-Fredrik gick från att ösa ur sig skepsis till 
att vända och säga till mig: “Ja, kanske. Kör på det”. Min poäng är öppenheten. Han gav mig en 
chans och fria tyglar att göra någonting bra. Och det är den öppenheten vi behöver även i 
normfrågan. Att ta in nya infallsvinklar. Inte bara säga att vi kommer göra det utan faktiskt göra 
det och utvärdera. Där tycker jag att många viker ner sig.  
 
Det här för oss faktiskt rakt in på frågan om du har något exempel på en bra normbrytande reklam?  
 
Georg Jensen hade en fantastiskt fin reklamfilm som en grym regissör gjorde, Laerke Herthoni, 
heter regissören. Laerke gjorde exempelvis ”Don’t drink and drive” också, som pratar om att 
ingen ska få bli nedtystad. Den (Georg Jensen-filmen) är en del av Femvertising28-trenden som 
går nu. Jag älskar att det händer saker som rör upp i branschen och som får människor att tänka 
till. För det är det vi ska göra. Förändra och få människor att agera. Det är då kommunikationen 
gör sitt jobb, och har vi inte lyckats med det så blir det mellanmjölk.” Till exempel Åhléns gör en 
massa bra saker, som nu senast med Klädmaktsordningen. Kommer det göra skillnad att sätta en 
rosa slips på Jens Lapidus? Kanske inte, men gör man något inom organisationen och mixar upp, 
vilket man har gjort med exempelvis barnavdelningen då blir det på riktigt. Alla de här 
symbolaktiviteterna kan vara väldigt fina och härliga, men om du inte tar det hela vägen ut så 
betyder det ingenting. Åter till Åhléns, och de senaste rubrikerna som handlade om luciabilden. 
Bra att de lyfter frågan men det utsatte familjen för ett enormt tryck. När man gör den typen av 
kommunikation måste man säkra hela vägen och veta att om vi gör det här så kommer det att få 
ett stort positivt men även negativt gehör. Samma sak med Kakan Hermansson för Audi. Fast 
där tycker jag snarare att matchningen inte var övertygande. Om man tänker efter, vilka är Audi-
köparna och vad tycker de om Kakans värderingar? Den hemläxan kanske man borde gjort 
tidigare. Men det är lätt att tänka i retroperspektiv.  
 
Ser du några konsekvenser som kan komma av att använda normbrytande eller inkluderande reklam? 
Exempelvis om den saknar förankring.  
 
Det finns ju många risker med det. I Audis fall har man nog tappat en del affärer. Att ge sig in i 
denna typ av frågor gör också att man riskerar att förlora pengar som företag. När du tar ställning 
i en fråga måste du vara medveten om att vissa kommer att älska dig, medan andra kommer att 
hata dig – apropå polariseringsfrågan tidigare. Så länge man är medveten om det, och att man vet 
vilka det är man vill ha med sig, så är det bra. Men man måste vara medveten om att man inte 

                                                      
28 Termen Femvertising innebär reklam som använder sig av en positiv kvinnobild. I engelskan beskrivet: ”advertising 
that employs pro-female talent, messages, and imagery to empower women and girls.” (Theguardian, 2015) 



 111 

bara tar ställning i en fråga, man tar dessutom ställning i en affärskritisk fråga som gör att du 
faktiskt kan förlora affärer. Sen kan det visa sig i vissa fall att det egentligen inte spelar någon roll 
eftersom ingen bryr sig. Den balansgången finns hela tiden. Man får lägga korten på bordet och 
göra en bedömning, och när man är medveten om alla för- och nackdelar, kan man ta ett beslut. 
Problemet är ofta att man inte lägger upp alla korten på bordet. Det måste även vara förankrat 
internt. Att göra det interna jobbet innan man går ut externt är något som jag tror kommer att 
växa ännu mer. Varför går människor till jobbet? Är det pengarna? Är det att man vill vara en del 
av någonting större? Ta exempelvis Grand Hôtel, vilka är deras värderingar när de valde att ta in 
Sverigedemokraterna och övriga internationella främlingsfientliga partier för en gala med 
prisutdelningar. Och sedan att inte ta sitt ansvar som företag med logiken uttalandet “vi vill bara 
sälja produkter”, det i sig är en tydlig markering. ”Jobbar jag på ett sådant företag?” ”Vill jag 
verkligen jobba där? Har vi några värderingar?”  
 
För några år sedan talades det om “Buycotting”. ”Buycotting” innebär att jag som konsument 
kan välja att bojkotta produkter jag inte tror på, med hjälp av min plånbok. Jag tror att framtidens 
konsumenter kommer att vara ännu mer intresserade av värdebaserad kommunikation och vilka 
värderingar företaget drivs av. Vi är ju inte längre kvar i den gamla skolan där någon definieras 
som endast en konsument. Utan nu definieras vi mer eller mindre som medborgare i ett samhälle 
och det är skärningen mellan medborgare och konsument som gör att värdebaserad 
kommunikation kommer att öka allt mer tror jag. Sen finns det säkert också företag som bara är 
intresserade av att sälja produkter. Just Sverige har kommit ganska långt i dessa frågor. Om man 
jämför Femvertising och dess innebörd i Sverige och Ryssland, kommer man se att begreppet 
tolkas annorlunda. I Sverige har man kommit så pass långt att man till och med börjat kritisera 
företag som använder sig av Femvertising, medan i Ryssland har frågan inte ens lyfts. Vi har 
mycket kvar att lära också såklart, men det är viktigt att se det utifrån både ett globalt perspektiv 
och ett svenskt perspektiv. Det handlar inte om att det ska vara konsensus hela tiden. Sverige är 
ju också ett land där alla ska ha varit med och bestämt. Alla ska helst vara överens. Jag kan sakna 
hur det fungerar i andra länder där det inte är lika viktigt att vara “tjenis” med allt och alla hela 
tiden.  
 
Vi har två exempel som vi har pratat med våra intervjupersoner tidigare om. Bland annat i relation ett uttalande 
av Lina Thomsgård att ”man bara kan bryta en norm i taget, för att budskapet ska gå fram”. Det första 
exemplet är Comviq-Karim. Hur känner du inför den kampanjen? 
 
Det finns två sätt att se på den i min mening. Å ena sidan tycker jag att det är fantastiskt när man 
talar om “if you can’t see it, you can’t be it” eftersom att det finns en representationsfråga 
gällande att vi måste synliggöra andra människor i vår kommunikation och med det har Comviq 
lyckats väldigt bra. Man visar olika bilder av hela Karims liv, hans historia och vad han har varit 
med om innan han kom till Sverige. Man gör det till en annan typ av historieberättande – utifrån 
vem Karim är som person. Han har kämpat för att ta sig till Sverige och lyckats. Man använder 
Karims historia som ett skyltfönster för att även prata om svåra frågor, till exempel när han blev 
jagad av regimen i Irak bland annat. På så sätt tycker jag att den är bra för att man lyckas ge andra 
människor möjlighet att synas i ett brett medium helt enkelt. Samtidigt, å andra sidan, kan jag 
känna att det blir stereotypiskt när du har den här kioskägaren och han bryter och pratar på ett 
typiskt sätt. Alla pratar inte på det sättet och alla agerar inte på det sättet. Det blir ju nästan som 
ett hån. Det handlar om den där balansgången, men oavsett det tycker jag som jag sa förut – att 
kommunikation ska beröra människor och skapa förändring och diskussion. Och där har de 
lyckats. Så säga vad man vill om den kampanjen men den har skapat diskussion och det i sig 
tycker jag är det mest relevanta. Den berör människor, och då har kommunikationen gjort 
sitt. Sen kan man fråga sig, vad mer ska kommunikation lösa? Det är detta som är hela grejen 
med Femvertising. Det vill säga man lyfter frågorna, men vad händer mer? Jag är intresserad av 
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vad Comviq gör nu för integrationsfrågan? Jobbar de med den på riktigt? Då vill jag se det. Jag 
kan tycka att man har öppnat upp den dörren, men vad gör man mer. De kanske gör massor men 
man vet inte. Alltså att gå från att lyfta de här frågorna till att göra någonting åt det. Jag tror att vi 
kommer se mer och mer av det. Jag tycker generellt inte att man ska kritisera företag som lyfter 
frågorna. De har i alla fall gjort mer än någon annan har gjort, men måste man kunna vara beredd 
att prata om dom och visa på förändring också. Som med H&M och Little Jinder och kampanjen 
“Like a Lady” där man bryter normer å ena sidan, men brister i andra frågor.  
 
Det andra exemplet är Volvoreklamen med Zlatan. Den har fått positiv kritik, men tycker du att det går att 
applicera Thomsgårds tes även där. Att det inte går att bryta flera normer samtidigt, om man vill få fram ett 
budskap.  
 
Skillnaden mellan Karim och Zlatan är att Zlatan har så mycket mer i sitt bagage. Karim är en 
fiktiv person. Zlatan har redan byggt upp sin egen karaktär. Han är normbrytande. Reklamen 
handlar till stor del om att fortsätta bygga Zlatans varumärke. Sen får Volvo haka på. Han visar 
hur stor han är, genom att välja vilket varumärke han vill jobba med och tar då det svenskaste 
som finns typ – trots kinesiskt ägande. Zlatan dikterar mycket i upplägget och vi lever fortfarande 
i Zlatans värld. Att Helena får ta mycket mindre plats och hur hon porträtteras, nej det kanske 
inte är så normbrytande. Men det kan handla om att Volvo vill värna om familjevärderingar, och 
då blir den konstellationen intressant. Sen har ju inte den här reklamen fått särskilt mycket kritik i 
just den frågan eftersom det handlar så mycket om Zlatan. Det är Zlatan folk köper.  
 
Det finns ytterligare ett exempel från en ICA-reklam, där homosexuella Magnus Skogsberg porträtteras som 
typisk fjollig homosexuell man. I samma reklam bryter ICA andra normer, men Magnus är stereotyp i sin 
karaktär.  
 
Har man flera budskap samtidigt går de inte igenom. Det är väl egentligen det som handlar om 
att “if you can’t see it, you can’t be it”. Det vill säga att du fortfarande har sett honom, du förstår 
att normen kring en homosexuell man är att han är “fjollig”. Man borde se det som en trappa 
istället, där första steget är att inkludera och visa att den här personen faktiskt finns här. I 
nästkommande trappsteg kan man fördjupa bilden ytterligare bortsett från homosexuella 
stereotyper och visa andra saker som han står för. Sen kanske man kan förändra den bilden. Det 
är som en långfilm som är 90 minuter, på den tiden hinner man bygga upp karaktärerna och ge 
dom ett djup för att förstå dom. Samma med TV-serier. Är vi för kortsiktiga i kommunikationen 
kommer vi inte att kunna göra en förändring. Det måste ske förändring under lång tid, det är då 
vi tänker och öppnar våra sinnen. Så fort allt blir “same same” stannar vi upp i utvecklingen.  
 
Vem ska ta ansvar för reklambudskapet? Konsumenter? Företag? Reklamskapare? Hur borde 
ansvarsfördelningen se ut? 
 
Det är självklart att ansvaret borde ligga hos företagen. Det är de som vill sälja sina produkter och 
trycka på vissa frågor. Ansvaret ligger hos dem eftersom de är en del av samhällsutvecklingen. 
Men ansvaret ligger även hos oss som kommunikatörer. Vi är i slutändan våra kunders rådgivare. 
Där ligger vårt ansvar tycker jag, snarare än att vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt och det 
är inte lätt. Det handlar om oss som individer, vad vi vill, vad är våra drivkrafter? Jag är i den här 
branschen för att jag vill förändra saker och jag tror att den här branschen kan vara med och 
påverka frågor på en hög nivå. Vi kan prata med personer i ledningsgrupper på global och 
beslutsfattande nivå. Då tycker jag att vi ska ta tillfället i akt och faktiskt göra något också. Inte 
bara göra annonsörer glada och sälja mer toapapper och tvål. Vårt jobb är att vara 
förändringsagenter och då måste vi vägleda våra kunder. Alla har olika typer av ansvar, men ett 
totalt delat ansvar kommer nog inte hända. Däremot, så länge vi börjar någonstans tror jag att 
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folk kommer att haka på. Tyvärr är det ju så att förändring gör ont, det kommer man inte ifrån. 
Men för mig betyder förändring också utveckling. För många innebär det onödigt ont och då vill 
man inte vara med i det.  
 
Avslutade fråga - hur tror du att normbrytande reklam kan se ut om 10 år? 
 
Bra fråga. Om tio år hoppas jag att vi inte pratar om normbrytande reklam. Jag hoppas att vi 
slipper prata om vi och dom, och om något är normbrytande eller inte. Snarare att detta är en del 
av samhällsutvecklingen. Igen, så kommer vi att behöva ge våra kunder de bästa råden, för att de 
ska kunna vara med i samhällsutvecklingen och vara en del av förändringen. Jag hoppas verkligen 
att framtidens kommunikatörer inte är en lika homogen grupp som den är idag. Och att de 
initiativ som tas idag, ”Stockholm Open” med flera, ger oss en annan bredd av människor i 
branschen. Genom detta tror jag att vi kan skapa kommunikation som skapar ett engagemang 
från hela samhället och inte bara ett onödigt ont. Folk ser ju igenom reklam men man vill ändå ha 
något. Förr var det “du får köpa tre för tio”. Nuförtiden handlar det mycket mer om att berätta 
en historia, även om folk kanske bara vill ha ett skratt för dagen. Då är blir det reklamens roll att 
vara en “comic relief” till exempel. Man måste förstå historiken i att Sverige är ett sekulariserat 
land, kyrkan driver inte frågor framåt. Vilka vi lyssnar på påverkas av vilket medium som får ta 
störst plats. Därför har vi som kommunikatörer en viktig roll i detta. Det är därför jag är här. 
Sedan kanske jag har helt fel och säljer chokladkakor om tio år, men jag tror att vi kan skapa 
förändring.  
 
Stort tack Robert! 
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Bilaga 8. Transkribering My 

Intervjuad: My Troedsson (presentation av My finns att läsa på sida 23)  
Intervjuare: Erik Nyström  
När: 20 december, 2016 
Var: Över telefon (My jobbar i Göteborg) 
 
Första frågan vi har till dig är att vi ber dig skilja på och definiera begreppen norm och normbrytande.  
 
En norm är det gällande, eller det som förväntas. Det som vi är vana att se. Vad som anses vara 
acceptabelt i vårt samhälle. Vissa normer är ju också nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera, 
och normer ser olika ut i olika kulturer och samhällen. För att ta ett simpelt exempel är en norm i 
Sverige att stå i kö, och det gör att samhället fungerar bättre. Medan andra normer är överflödiga, 
för att det inte speglar samhället, begränsar människor eller förstärker befintliga maktstrukturer. 
Det normbrytande utmanar hur vi ser på saker. Att visa eller göra något annat än det som är det 
förväntade. Det som inte är normen.  
 
Upplever du att företag idag vill kommunicera ut via normbrytande reklam i större utsträckning än tidigare?  
 
Jag har varit i branschen i drygt sex år, och jag upplever att medvetenheten kring normer och 
stereotyper hos företag generellt ser annorlunda ut idag. Medvetenheten är större idag, och frågan 
är på agendan. Idag vill företag bidra till en positiv samhällsutveckling. Eftersom att många 
företag vill uppvisa trovärdighet och långsiktighet så krävs det att de förstår sin samtid. Och att 
vara medveten kring normer i sin kommunikation är ett sätt att visa att man gör det. Det har hänt 
ganska mycket de senaste åren, och jag tror att man kan jämföra det här med den 
miljöhållbarhetskommunikation som var i ropet för kanske tio år sedan, men som idag ses som 
en självklarhet och inte som något unikt. Därför blir svaret ja. Det finns ett ökat driv när det 
gäller normkritiskt tänk idag jämfört med för tio år sedan.  
 
Varför tror du att vi har kommit dit? Om man utgår från samhällsutvecklingen. Eller andra aspekter om du vill 
det.  
 
En viktig del tror jag är hur medielandskapet ser ut idag. Traditionella medier är såklart 
fortfarande viktiga för att nå ut med sitt budskap. Men det går inte längre att på samma sätt som 
tidigare trycka ut ett budskap till en konsument som sitter hemma och väntar framför teven. Utan 
där har reglerna totalt kastats om. Konsumenter kan idag bestämma själva i högre utsträckning 
vilka budskap de vill ta till sig av, vad de vill engagera sig i, vad de vill sprida och vilket företag de 
vill ha en dialog med. Det har skett en maktförskjutning skulle man kunna säga. Mellan sändare 
och mottagare. Och mottagarna har högre krav idag, eftersom de kan välja vad de vill ta del av. 
Toleransen för väldigt stereotyp eller sexistisk kommunikation har minskat och mottagaren är 
snabb med att peka på brister i hur varumärken kommunicerar. Det finns en direkt dialog och 
om ett företag inte är medveten om det och ser sin samtid så kommer de att få höra det. 
Feedbacken är konstant och omedelbar. Så att bara tänka att man fungerar i ett vakuum, utan att 
reflektera över vad mottagaren kommer att tänka – det går inte längre på samma sätt som det 
gick när alla mer eller mindre bara kunde trycka ut sina budskap. Dessutom vet vi att många unga 
utbildade människor bryr sig och är engagerade i de här frågorna. Såväl i form av att de tar för sig 
i det offentliga samtalet och har mycket inflytande, och de har även en stark köpkraft. Jag tänker 
på 80-talister och 90-talister i storstäder, till exempel. De förväntar sig mycket av företag, och de 
kommer att ställa krav när det kommer till exempelvis normer och representation i deras 
kommunikation. Därför blir de frågorna även viktiga rent kommersiellt. Eftersom det är viktigt 
att attrahera och vara valbara i de här konsumentgrupperna. Så bredare representation i 
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kommunikationen handlar både om detta, och om att nå ut brett och att visa att man är till för 
och välkomnar en bred grupp av människor som kunder. Det finns köpstarka grupper i samhället 
som kanske inte tillhör någon av grupperna som blir representerade, men eftersom att deras 
värderingar gör att de uppskattar företag som står för en bredare representation kommer de att 
välja företag som tar sådana ställningstaganden.  
 
Vi halkar där direkt in på nästa fråga. Gällande vilka skäl du tror finns och motiverar företag till att använda 
sig av normbrytande reklam. Det kan vara moraliska skäl, ekonomiska skäl eller Goodwill. Kan det finnas 
någon opportunism också i det här?  
 
Jag tror säkert att alla skäl du nämner finns med som incitament. Ser man till Goodwill kan man 
likna de här trenderna med traditionella CSR-strategier, som sträcker sig från miljö till mångfald i 
ett bredare perspektiv. Och det påverkar då även kommunikationen. Hos vissa företag kommer 
dessa initiativ som en konsekvens av ett djupt förankrat mångfaldsarbete. Ett värderingsdrivet 
företag prioriterar att ta ansvar för de värderingar man signalerar i sin kommunikation. Att ha en 
bred representation i sin kommunikation är ett sätt att göra det på. Men jag tror att det här har en 
stor ekonomisk bäring också. Mycket forskning kring modereklam visar att det gynnar sig att 
bryta normer när det kommer till val av modeller till exempel. Som jag nämnde tidigare, så har vi 
sett att grupper som sällan får synas och känna sig representerade i det offentliga rummet 
verkligen uppskattar när de får göra det. Och jag tror inte att man alltid måste kunna till 100 
procent relatera till sig själv i en reklam, eller se likadan ut som en modell för att känna att det är 
ett relevant budskap. Det är intressant att kolla historiskt på de här sakerna. Tidigare har idealen 
som kommuniceras oftast varit ouppnåeliga för konsumenten. Men verkligheten – utan att det 
för den sakens skull behöver bli socialrealism – är något många människor kan relatera till och 
inspireras av. Genom att skildra verkligheten visar företag att man förstår sina kunder och deras 
liv. Den där förståelsen tror jag är ett grundläggande budskap och en grundläggande byggsten – 
för att skapa det här förtroendet mellan företaget och konsumenten. I förlängningen blir 
verklighetsanknytningen en viktig pusselbit för att driva försäljning.  
 
Forskning visar att det för att ta nya marknadsandelar är oerhört viktigt att vinna nya kunder, 
snarare än att fokusera på redan befintliga kunder. De är från de kunder som inte köper så ofta 
men som är många som en stor del av omsättningen ofta kommer. Det skulle ju tala för att till 
exempel söka och attrahera målgrupper som idag är underrepresenterade i kundstocken, och som 
kanske inte tidigare känt sig tilltalade av eller representerade i företagets kampanjer. Om Åhléns 
låter minoritetsgrupper representeras i sina kampanjer och genom det har möjligheten att 
attrahera helt nya kunder, då kan dessa nya kunder faktiskt vara viktigare än de redan lojala. 
Åtminstone rent kommersiellt.  
 
Jag vill förövrigt poängtera att det här med representation i kommunikation kan ske helt 
okommenterat. Således behöver det normkritiska inte vara själva idén för en reklam. Idén kan 
vara någonting helt annat, och representationen av olika typer av människor blir mer ”show, 
don’t tell”. Jag tycker mig se att det rör sig mer och mer mot det hållet. Sen tror jag att ett uttalat 
mångfaldstänk är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. När ett företag vill nå unga 
människor, behöver de visa att man har en strategi och en medvetenhet kring de här frågorna.   
 
Vi har två exempel som vi har pratat med våra intervjupersoner tidigare om. Bland annat i relation ett uttalande 
av Lina Thomsgård att ”man bara kan bryta en norm i taget, för att budskapet ska gå fram”. Det första 
exemplet är Comviq-Karim. Hur känner du inför den kampanjen? 
 
Den har både bra och utmanande delar. Comviq visar ju att kioskförsäljning är den viktigaste 
delen av deras affär när de väljer att fronta företaget med Karim. Karim representerar även en 
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grupp i samhället som väldigt sällan syns i kommunikation. Sedan har ju kampanjen fått kritik för 
att vara stereotyp, men min känsla är att teamet bakom det konceptet tog till sig det, och jag 
tycker att avslutningen på hela konceptet var väldigt fin. Där visar man en annan sida av Karim. 
Man kan välja att lyssna på kritiska röster, men frågan är om inte det vore svårt att bryta alla 
normer på en gång. Igenkänning är ändå en faktor också i kommunikation. Kanske att det är en 
stegvis process allting.  
 
Vårt andra exempel är Zlatans Volvo-reklam. Zlatan springer runt och jagar och är manlig i bar överkropp 
samtidigt som hans fru Helena sitter hemma och tar hand om barnen.  
 
Då pratar du med rätt person eftersom att jag jobbat med Volvo i flera år nu. I det samarbetet 
fanns det två viktiga saker vi ville göra. En del av konceptet ”Made by Sweden” handlade om att 
skapa sanningsenlig kommunikation. Vi ville skapa något som var trovärdigt och sant för Zlatan. 
Ett porträtt av honom som stämmer med verkligheten. Zlatans intresse för jakt är genuint. På 
grund av det och på grund av hans image blev kampanjen till viss del ganska macho. Zlatans 
familj fick mindre plats än vad som från början var tanken, av flera anledningar. Men grunden i 
själva idén var att låta Zlatan framföra nationalsången i filmen. Zlatan hade tidigare berättat att 
han aldrig känt att han som andragenerations invandrare kunde identifiera sig med Sveriges 
nationalsång. Det normbrytande i den här kampanjen ligger i att låta honom göra det. Det är 
alltid många parametrar som påverkar slutresultatet och även om alla parametrar inte är 
normbrytande i det här fallet, så tror jag det är viktigt att se att åtminstone ett steg är i rätt 
riktning. Det går inte att förändra allting med en kampanj. Men kan man göra någonting och få 
några fler att känna sig sedda, då har man ändå gjort någonting.  
 
Intressant och relevant. Vi har pratat mycket om huruvida det finns företag som inte borde ge sig in i den här 
debatten, eller om det i alla fall är extra svårt för dem, H&M är ett exempel där. Det verkar vara svårt för 
H&M att undvika kritik i de här frågorna.  
 
H&M är längst fram i Sverige – kanske till och med globalt – när det kommer till 
hållbarhetsarbete. Men de får väldigt lite cred för det.  
 
Har du något exempel på en bra normbrytande reklam som du har sett på sistone?  
 
IKEA:s nya ”Där livet händer” tycker jag visar på en förståelse för hur verkligheten ser ut. Att 
t.ex. låta andra typer av familjekonstellationer, ett skilsmässobarn och människor med olika etnisk 
bakgrund synas, utan att göra en för stor grej av det, är positivt. Det tror jag har potential att få 
människor i målgruppen att känna att Ikea förstår dem och deras liv. Sen är flera kampanjer som 
vi (Forsman & Bodenfors) gjort tillsammans med Åhléns är bra exempel. För Åhléns har vi en 
strategi som inkluderar en bred representation, kampanjer som ”Gränslöst”, ”Världens snabbaste 
70-åring” och ”Nordiska toner” visar flera typer av människor mer eller mindre kommenterat. 
Jag tycker personligen att det normbrytande blir som starkast när det är okommenterat. Och som 
sagt verkar det vara åt det håll som utvecklingen går. Det pratas just nu om syftesdriven och 
normkritisk kommunikation, och för mig är det två olika saker. Jag tycker att man kan vara 
normkritisk i all typ av kommunikation oavsett vad man gör. Det normkritiska behöver inte vara 
idén, utan det kan mer ses som en hygienfaktor att ha en bred representation. Mängden 
syftesdriven kommunikation ökar. Ibland tycker jag att det känns som att företaget som står 
bakom sätter på sin en lösnäsa. Och i de exemplen finns det ingen kraft, utan där blir det bara 
genomskinligt och kan snarare ha motsatt effekt. Det finns fler exempel på dålig syftesdriven 
kommunikation än normbrytande kommunikation.  
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Okej, vill du ge något exempel på eventuella negativa konsekvenser som kan uppstå vid användande av en sådan 
syftesdriven kommunikation som du nämner?  
 
Det är viktigt att både normbrytande kommunikation och syftesdriven kommunikation är 
förankrad i företagets strategi och verksamhet. Det kan inte bara vara kommunikation. Som jag 
nämnde tidigare kan kommunikativa idéer komma från initiativ som redan finns hos företag. Men 
kommunikation kan också driva förändring inom ett företag, och den kraften är viktigt att inte 
förringa. Förändring börjar ju alltid någonstans. Det vore tråkigt om vår hårda samhällsdebatt 
skapade ett klimat som tystar företag från att våga ta ställning i frågor i olika frågor, till exempel 
för mångfald. Det där modet är vi många som vill gjuta in i svenska kommunikatörer. Jag tror att 
om företag är transparenta och säger att ”vi vill stå för en bred representation i vår 
kommunikation, även om vi vet att vi inte är perfekta just nu, men vi jobbar på det”, så kan man 
vinna många konsumenters förtroende. Sedan behöver företag över tid leverera på det de lovar 
och menar att de står för. Och det behöver märkas på alla ytor där kunderna möter företaget – 
från de produkter man erbjuder, till hur den rådande maktstrukturen och mångfalden är på 
företaget. Annars blir företaget genomskådat.  
 
En annan viktig aspekt som alla som jobbar med kommunikation och reklam behöver komma 
ihåg är att om man som företag står för någonting så kommer inte alla att hålla med och tycka 
om det. Vissa kommer att ogilla det, ja kanske till och med hata en. Jag ser det lite som ”the name 
of the game” – vill du skapa relation till dina kunder och bli älskad som varumärke och företag, 
ja, då behöver du i dagens medieklimat, i och med den utvecklingen vi har i samhället stå för 
någonting. Och alla kommer inte att hålla med och tycka om dig. Åhléns luciabild är ett exempel 
på den tillspetsade samhällsdebatten som råder, där en liten politiserad grupp människor tar 
mycket plats och hörs. I slutändan handlar det även om medias roll när dessa situationer 
uppkommer. När debatten uppkommer är det viktigt för företaget, i det här fallet Åhléns att 
kommunicera att mångfald är en fundamental del av företaget och vad det står för. Åhléns har 
under flera år publicerat luciabilder på barn med olika hudfärger, där såväl flickor som pojkar får 
vara lucior och pepparkaksgubbar och så vidare. Sedan är det klart att det är viktigt att som 
företag ha en beredskap och moderera kommentarfält på sociala medier.  
 
Det är en viktig poäng, ja. Hur tror du att en normbrytande reklam ser ut om 10 år?  
 
Det är en svår fråga. Jag hoppas att det som kan kallas normbrytande reklam idag inte kommer 
att kallas det om tio år. En storm som den Åhléns hamnade i nu skulle inte ha uppstått om fler 
företag hade haft en bredare representation i sin kommunikation, precis som Åhléns har, och då 
skulle det inte heller anses lika normbrytande.  
 
Är det något vi missat att fråga dig tycker du?  
 
Jag vet inte om det är innanför områdets ramar, men det finns mycket forskning som visar att 
mångfald idag är en viktig del av ett företags framgång på en väldigt grundläggande nivå. Sen 
tycker jag man bör notera hur viktigt det blivit för företag att visa vilka värderingar de styrs. Det 
man kommunicerar utåt, kommuniceras ju även inåt. Vi ser ofta att extern kommunikation också 
blir intern kommunikation. Till exempel Volvo-kampanjen ”Made by people” som väckte en 
enorm stolthet internt bland medarbetarna. Det är viktigt att förstå styrkan i kommunikation i 
dagens samhälle, vi har v möjlighet att påverka och förändra, så därför är det här väldigt viktiga 
frågor.  
 
Något vi även får höra är att reklambranschen på insidan ser ut på ett sätt som vi inte var förberedda på. Den 
beskrivs som gubbig och konservativ.  
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Verkligen. Det där är en stor utmaning för branschen. Men det finns en ökad medvetenhet kring 
de här frågorna också och allt fler diskuterar hur vi kan locka rätt talang för att framtidsäkra 
branschen, och hur oerhört viktigt det är. Om man kollar på vad som enligt forskningen driver 
ett företag framåt innovationsmässigt och konkurrensmässigt, så är mångfald ur alla perspektiv en 
viktig faktor och det tangerar ju även flera av de värden som beskrivs som normkritiska inom 
kommunikation. Den kopplingen är intressant.  
 
Tack för att du tog dig tid att delta, My.  
 
Tack själv, de här frågorna är väldigt intressanta och viktiga. Det är bra att ni skriver om det här.  
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Bilaga 9. Bilder 

 
Bild 11. United Colors of Benettons amningsbild som nämns i problemdiskussionen (se 1.1) 
(bildkälla Google).  
 

 

 
Bild 12. Legos printannons från 1981 som nämns i problemdiskussionen (se 1.1) (bildkälla 
Google) 
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Bild 13. Doves ”Real Beauty”-kampanj som lanserades 2004 (bildkälla Huffington Post).  
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