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Urban Björstadius 
Reklambranschens har ju nyss delat ut sina guldägg. Och vi frågar oss vad reklamvärlden 

egentligen är för en värld. […] 

Välkommen till Vetenskapsradion Forum! […] 

Förra veckan var det ju Guldäggsutdelning då reklambranschen traditionsenligt delade ut 

priser till de reklamkampanjer som de ansåg vara bäst under förra året. 

Men vad är det egentligen för ideal och idéer som styr reklamen?  

Reklambranschen själv hävdar gärna att de speglar samhället, men socialantropologen Raoul 

Galli han säger att reklamen snarare speglar den värld som skapar den, dvs. reklamvärlden. 

Jag begav mig till den svenska reklamens Mecka, kvarteren runt Stureplan i centrala 

Stockholm och reklambyrån Åkestam Holst, där jag träffade en av delägarna, Göran 

Åkestam. […] 

 

Socialantropologen Raoul Galli, vid Stockholms universitet, forskar om reklambranschen 

och hand säger att det får vissa konsekvenser när så många reklambyråer koncentreras kring 

Stureplan i Stockholm. 

 

Raoul Galli 
Ja det får ju den konsekvensen, det får ju flera konsekvenser såklart – när det gäller kontakter 

med kunder inte minst – men att de som jobbar på de här byråerna lever i ett ganska litet 

geografisk rum vilket gör att man träffas inte bara när man har med varandra att göra i jobbet, 

utan man går på samma restauranger ofta och branschtidningarna Resumé och Dagens Media 

håller barer, seminarier i de här kvarteren också – så man springer ju på varandra hela tiden.  

 Ganska många har ju, om de inte kommer från reklamfamiljer eller -klaner kan 

nästan tala om i vissa fall, så har de sina partners och sina allra bästa vänner också i samma 

bransch, så det… Jag tror att många skulle hålla med om att det är väldigt tät liten värld. 

 

Urban Björstadius 
Ja, alltså, det är den här fysiska miljön, koncentrationen, men den sociala miljön – vilka är 

det som jobbar i reklambranschen?  

 

Raoul Galli 

Ja, jag vet inte pm det går och säga sådär – ”de och de jobbar i reklambranschen”, det blir ju 

lite förenklat allting. Men det ligger ju någonting i att väldigt många kommer från – i alla fall 

om vi nu talar om Stockholm – kommer från de välbeställda områdena i Stockholm och runt 

Stockholm. Men det är inte hela sanningen. Någon reklamare som jag pratade med en gång 

sade att: ”’Hooden’ som reklamarna kommer från det är Saltsjöbaden, Lidingö och framför 

allt Bromma”.   

 

Urban Björstadius 

Men det innebär, det är gamla kompisar och skolkamrater och sådär som man jobbar med 

och man får kanske jobb hos kompisarnas föräldrar och…?  

 

Raoul Galli 

Ja. Jo i många fall tror jag att det är så att man gått i skola tidigare. Men ska inte glömma bort 

att det är rätt många som kommer utifrån andra delar av landet också; som kommer till 

Stockholm och gör en karriär i reklambranschen. Men de blir ju också… det är en effekt av 

den här täta världen, den här täta sociala världen – att de blir ju väldigt snabbt formade här 

också och börjar leva liv som liknar väldigt de andra. Så ganska snart har man köpt en 

bostadsrätt kanske på Södermalm, och efter några år när man lagrat lite mer kapital så har 
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man kanske köpt en villa ute i någon av de finare förorterna, man kanske börjar i en mindre 

fin och sen så har man liksom någon slags karriärgång även där – när det gäller boendet. 

 

Urban Björstadius 

Men den här homogeniteten då, i reklambranschen, hur syns de här likheterna i synsätt och 

smak på den konkreta reklamen? 

 

Raoul Galli 

Jag skulle säga såhär, först och främst: det går inte bara såhär på två sekunder att säga att det 

syns såhär och såhär. Man måste helt enkelt tränga in i hur arbetet går till i den här världen. 

Och det är väl vad jag har gjort när jag har hängt ett år på en reklambyrå och försökt följa vad 

de gör.  

 Men mycket av de studier som gjorts av reklam i Sverige har ju just behandlat 

de färdiga produkterna och så att säga tolkat dem, och gjort precis det som du efterfrågar här. 

Jag menar på att man kommer en viss bit på vägen genom att göra så, men man behöver 

komplettera det med och förstå bakgrundsarbetet.  

Så att innan jag ger mig in på att eventuellt titta på de där bilderna, så skulle jag 

säga att man måste ge sig in i arbetet; och det arbetet innehåller ju såklart väldigt många 

olika moment. Men vad jag har tyckt varit intressant, det att följa det här med 

varumärkesbyggande. För det innehåller moment som ”positionering” till exempel och 

”målgruppskonstruktioner”. Och det där är väldigt intressant, för att då kommer man åt 

någonting som för antropologer ligger varmt om hjärtat, som kallas för klassifikation. Hur 

klassificerar de människorna allt det som de nu ska s.a.s. arbete med?  

Det kan vara en produkt. Det kan vara en viss typ av människor som den här 

produkten är ämnad för. Det kan vara associationer som ska kopplas till de här produkterna – 

allt det här är ett slags klassificeringsarbete som pågår i det här varumärkesbyggandet. 

Jag har haft förmånen att hänga med på rätt mycket övningar där man håller på 

med associationer, man ska bygga visioner och missioner för varumärken. Och en grundfråga 

när man håller på med positionering, varumärkespositionering – i alla fall när man ska 

positionera ett företag, en organisation, det kan vara ett politiskt parti också – så är alltid 

grundfrågan: vilka är vi; vilka vill vi vara?              

Då börjar man göra en slags intern… introspektion av något slag: vilka är vi… 

Och hur ska man göra det? Jo, då kopplar man det till saker: ”vi är sådana som kör den och 

den bilen, vi har de och de sakerna i våra badrumsskåp, vi gillar de och de tidningarna och vi 

reser dit och dit på semestern.” Det här skapar då en slags bild av ett jag, ett vara – som också 

har föranlett att jag har kallat det här för att man skapar mer av ett varamärke än ett 

varumärke. 

Och samma sak när man ska konstruera den här målgruppen som det här ska 

säljas till: ”vilken är vår målgrupp”, och så bygger man då t.ex. en målbild av en specifik 

person ur en målgrupp. Så gör man samma sak där: Säg att den här kaffesorten ska sälja till 

den och den personen: ”Vad är det för person? Ja, det är en kvinna, i tjugoårsåldern. Var bor 

hon? Hon bor… kanske inte riktigt i Stockholm, men i Uppsala… ja, ja, ok, akademiker, ja 

hon åker gärna till Grekland på semestern, gillar Antiken…”  

Och så bygger man upp de här bilderna som man sen ska göra reklam mot. Då 

håller man upp de här bilderna sen när man gör reklam, och tänker: ”Eva som bor i Uppsala 

och läser… Antikens historia och blablabla – hon vill köpa det här kaffet, och då ska vi göra 

den här och den här typen av reklamen. 

Allt det här handlar om att reklamarna själva då har klassificerat allt det här 

som bygger upp den här världen som sen kommer flyta ut i reklamen. Och den här 

klassificeringen som de gör, den utgår ju fullständigt från deras eget sätt att uppfatta världen. 
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Och ju mer likt man uppfattar världen därute, och ju mer… den interna konkurrensen gör att 

man måste likna varandra i det man kreerar, som de säger, ja, ju mer homogent blir det. Och 

reklamen, ja, jag tycker att mycket av reklamen man ser därute är väldigt likt sig s.a.s., det är 

väldigt lite som sticker ut, och framför allt sticker ut i någon slags politisk mening; säger 

någonting annat om konsumtion och om vad livet går ut på egentligen.  

 

Urban Björstadius 

Så reklamen, den speglar inte samhället direkt? 

 

Raoul Galli 

Ja alltså, jag har ju haft… just det uttrycket har jag ju haft som ett slags startpunkt, när man 

säger att reklamen… En kritik mot reklamen är ju ofta att reklamen påverkar människor, 

påverkar beteenden och så väldigt mycket. Och då brukar ett försvar från reklamvärlden vara 

att ”nej men reklam kan inte påverka, reklamen kan bara spegla samhället.  

Och vad jag har kommit fram till, och som jag tycker är rätt tydligt också, det är 

att om… Jag tycker att speglingsmetaforen är lite problematisk, men om reklamen speglar 

någonting, om den reflekterar någonting, om den är ett derivat av någonting som kan 

hänföras till någonting – så det de människorna som faktiskt producerar reklamen. Det är 

alldeles för enkelt att säga att reklamen ”speglar samhället”. 

 

Urban Björstadius 

Vad får det då för konsekvenser att reklambranschen är så här homogen? 

 

Raoul Galli 

Det är ju så att reklamen, faktiskt, till syvende och sist är ett politiskt medium, är ett politisk 

forum skulle man kunna säga också. Det här är ju en elit, kan man säga, som håller på med 

det här arbetet; så att det här handlar ju väldigt mycket om: ”hur är samhället uppdelat, vad 

finns det för sociala divisioner s.a.s. i botten av ett samhälle; vilka jobbar med det, vilka med 

det, vilka har kapital av olika typer, och hur påverkar det här s.a.s. hur människor tänker – de 

mentala divisionerna och också visionerna av ett samhälle. 

 Så att, om en viss grupp är alltför homogen och står för alltför mycket lika 

saker och bara hjälper de andra eliterna i samhället att föra ut sina budskap, ja då kommer 

också den här symboliken som flyter ut genom all reklam, och mycket andra 

kommunikationsformer, vara en symbolik som också till syvende och sist legitimerar de 

dominansförhållanden som finns i samhället. Så att till slut så blir allting bara naturligt. 

 Så frågan ”vad spelar det här för roll”… ja då har man i princip redan sagt ”ja 

men allt är väl bra som det är, det är ju liksom naturligt, det är såhär det funkar”.        

 

   

  


